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AMANY 1 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة (                          –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

  07: 01صباحى م             7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                    

                      
 القسم

 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5 االربعاء 42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 

 
 5/1االحد 

 1/1االربعاء 

 انهغخ انؼرثُخ
( 8انُحى وانصرف )

 )ش(
 انُقذ االدثٍ انحذَث فقه انهغخ

ادة يصر االساليٍ يٍ 

 االَىثٍُُ انٍ انًًبنُك
 انشؼر انحذَث )ع(

اصىل فقه وقضبَب اساليُخ 

 يؼبصرح )ش(

َصىص يتخصصخ ثهغخ 

 اورثُخ
 

 شكسجُر انرواَخ )ع( يقبل )ش( انُقذ االدثٍ وانتطجُقٍ َخانهغخ االَدهُز
) انًسرذ انحذَث انًسرحُخ 

 )ش( (
   ادة ايرَكٍ

 (02انرواَخ فٍ انقرٌ ) انًسرذ انكالسُكٍ اػًبل انسُخ ادة فراَكفىٍَ انهغخ انفرَسُخ 
شرذ انُصىص انفرَسُخ 

 )ش(
   انترخًخ انفرَسُخ )ش(

 تبرَخ يصر انًؼبصر تبرَخ اورثب انًؼبصر انتبرَخ
تبرَخ االَىثٍُُ وانًًبنُك 

 )ش(
   قبػخ ثحث تبرَخٍ )ش( انحضبرح االساليُخ )ع( تبرَخ انؼرة انًؼبصر

 اندغرافُب )ػبو(
خغرفُخ يصر 

 انجشرَخ )ش(
  ثؼذ )ع(االستشؼبر ػٍ  خغرافُخ انؼبنى اندذَذ )ش( يىضىع خبص )ع( انجحث انًُذاٍَ انتخطُظ االقهًٍُ اندغرافُب انسُبسُخ

انخرائظ وَظى 

انًؼهىيبد 

 (اندغرافُخ )يسبحخ

( 0خغرافُخ يصر)

 )ع(
 يسبحخ خُىدسُخ تخطُظ اقهًٍُ )ش( اندغرافُب انسُبسُخ

يىضىع خبص فٍ ػهى 

 انخرائظ
 (0انًشروع انتطجُقٍ )

االستشؼبر ػٍ ثؼذ 

 )ش(
 انخرائظ انجحرَخ 

 )ع( اػًبل انسُه                                                    )ش( شفىي                             )*( يًتذح                                          

 ُذ انكهُخػً                             انتؼهُى وانطالة  وكُم انكهُخ نشئىٌ                رئُس شئىٌ انطالة                                          ٌ انتؼهُىشئى
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AMANY 2 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة (                          –ل امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام جدو

 07:  01صباحى        م      7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                             

 التاريخ                     
 القسم

 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 

 
 5/1االحد 

 1/1االربعاء 

 انفهسفخ 
َصىص فهسفُخ ثهغخ 

 اورثُخ )ع(

َصىص فهسفُخ ثهغخ 

 ػرثُخ
   ()ع(0تصىف اساليٍ ) فهسفخ انحضبرح )ش( فهسفخ انهغخ )ش( انًُتبفزَقُب

 االختًبع
انتخطُظ االختًبػٍ 

 )ع(

َصىص اختًبػُخ 

 ثهغخ اورثُخ
 ػهى االختًبع انسُبسٍ خػهى اختًبع انتًُُ

ػهى االختًبع 

 االقتصبدٌ )ش(
 قبػخ ثحث )ع(

تذرَت يُذاٍَ 

 ()ش+ع(6)
 

 ػهى انُفس
ػهى انُفس انتُظًٍُ 

 واالستهالكٍ

يُبهح انجحث فٍ 

 ػهى انُفس

َصىص َفسُخ ثهغخ 

 اَدهُزَخ
 انؼالج انُفسٍ )ش(

 ػهى انُفس انشرػٍ 

 ) انقبَىًَ ()ع(
   

 انًكتجبد
ؼُخ انًصبدر انًرخ

 انًتخصصه )ش(

انًخطىطبد وانكتبثخ 

 انؼرثُخ )ع(

َصىص يتخصصه 

ثبالَدهُزَخ فٍ 

 انًكتجبد وانًؼهىيبد

انتذرَت انؼًهٍ فٍ 

انًكتجبد االكبدًَُخ 

 انًتخصصه

 )ع(

    انىثبئق االدارَخ )ش(

 )ش( شفىي                                                              )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه 
 ػًُذ انكهُخ                              وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

                                                             أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىقً انجحُري                                                                           

                                                                                                             

 درجات تحريري  ( يتن اهتحانها بوعرفة القسن  01درجات شفىي +  01هلحىظه / هادة تذريب اكلينكً الفرقة الرابعة علن نفس ) 
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AMANY 3 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة ( –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

 صباحى07: 01                                             م    7102/7102دراسي الثاني للعام اجلامىللفصل ال                                              

 انتبرَخ                      

 انقسى

 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 

 
 1/1االربعاء  5/1االحد 

 االثبر )يصرٌ(
اثبر انًغرة وافرَقُب 

 انقذَى 

َصىص هُراطقُخ او 

 دًَىطُقُخ 

 َصىص اثرَخ ثهغخ

 اورثُخ حذَثخ 
 َصىص هُروغهفُخ

اثبر ثُزَطُخ وقجطُخ 

 )ش(

 رسى يؼًبرٌ )ع(

 يىضىع خبص )ع( انحفبئر وفٍ انًتبحف اػًبل انسُخ

حضبرح يصرَخ 

قذًَخ )االدة ( 

 )ش(

 اػًبل انسُخ  َصىص َىَبَُخ  ػًهخ َىَبَُخ وريبَُخ االثبر )َىَبٍَ(
ثردٌ وَقىش َىَبَُخ او 

 التُُُخ )ع(
  َصىص التُُُخ

 االثبر )اساليٍ(
فٍ انًتبحف وانحفبئر 

 )ش(

انخظ انؼرثٍ وانًسكىكبد 

 )ع(
   نغخ فبرسُخ اػًبل انسُخ  

 تذرَجبد صحفُخ ش(انصحبفخ االقهًُُخ ) ترخًخ صحفُخ انصحبفخ وانًدتًغ االػالو انصحفٍ )ش( االػالو )صحبفخ(
انصحبفخ انؼرثُخ 

 وانذونُخ )ع(
  

 االػالو )اراػخ(
االػالٌ فٍ االراػخ 

 وانتهُفزَىٌ

يىضىع خبص فٍ االراػخ 

 وانتهُفزَىٌ )ش(
 ترخًخ اػاليُخ

َصىص اػاليُخ ثهغخ 

 اخُجُخ

تذرَجبد ػًهُخ فٍ انفٍ 

 االراػٍ  وانتهُفزَىًَ )ع(
   اخراج اراػً 

 بج اػاليٍ )ع(اَت االػالو )ػالقبد(
 انؼالقبد انؼبيخ وانًدتًغ

 فٍ انًؼبيهخ وانًراسى َصىص اػاليُخ ثهغخ ترخًخ اػاليُخ )ش(
دراسبد ػًهُخ فٍ 

 انؼالقبد انؼبيخ )ش(
  

 )ش( شفىي                          )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                                     

                                                                                                                        ػًُذ انكهُخ                                              وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة        رئُس شئىٌ انطالة                                      شئىٌ انتؼهُى

    أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىقً انجحُري                                                                                

   درجات تحريري ( ىيتن اهتحانها بوعرفة القسن 01درجات شفىي +  01( )  اراعة) الفرقة الرابعه اعالم  / هادة هشروع تخرجهلحىظه
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AMANY 4 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة (  –جدول امتحان الفرقة الرابعة ) انتظام 

 07: 01  صباحيم           7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                                                

 انتبرَخ                      

 انقسى

 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 

 
 1/1االربعاء  5/1االحد 

 

 نغبد شرقُه 

 ) إساليً (

 تبرَخ اَراٌ انحذَث 

 

 االدة انفبرسً 

 

 انترخًخ 

 )ش(

انههدبد انفبرسُخ 

 نحذَثخ ا

 )ش(

 نغه شرقُخ 

 )تركً او اردو (

 يقبل وتذرَجبد 

 )ع(
  

 نغبد شرقُخ 

 ) ػجري (

تبرَخ االدة االسرائُهً 

 او انحجشً 

 االدة انؼجري انحذَث

 انًرحهخ االسرائُهُخ 

 )ش(

 انترخًه يٍ وانً انؼجرَخ

 )ش( 
 ػهى انذالنخ انًقبرٌ

انُثر انؼجري انحذَث 

 وانًؼبصر

 ذ () انرواَخ وانًسر 

 )ع(

 االدة انؼجري انىسُظ 
 االدة انًقبرٌ

 ػجري او ػرثً 
 

 )ش( شفىي                      )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                                         

                                                                                                        ػًُذ انكهُخ                                                        وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة         رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

    أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىقً انجحُري                                                                            

    

 

 


