
 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جبيعت كفر انشُخ     

 Faculty of Arts                                                                                                                                                                                              كهُـــت اِداة            

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        وانطالة  تعهُىشئىٌ ان
 

  

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+ التخلفات (                         –جدول امتحان الفرقة الثالثة نظام قديم ) انتظام 

 0: 01صباحى                         م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                   

                      
 القدم

 
 11/5الثالثاء  12/5الدبت  11/5الثالثاء  21/5الدبت  25/5ثاءالثال 21/5الدبت 

 
 1/2الدبت 

 
 5/2الثالثاء 

 انهغت انعربُت
انحضبرة االساليُت 

 فً انعصر انعببسً
       

 انهغت االَجهُسَت
انحضبرة االَجهُسَت 

 ( 81،  81)انمرٌ 
       انُمذ االدبٍ وانتطبُمٍ

   انهغت انفرَسُت 
شرح انُصىص 

 رَسُتانف
     

      خرائط انتىزَعبث   انجغرافُب )عبو(

 )ش( شفىي                      )*( يًتذة                                                            )ع( اعًبل انسُه                                         

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

             

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                                        
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 Faculty of Arts                                                                                                                                                                                              كهُـــت اِداة            
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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+ التخلفات (                         –جدول امتحان الفرقة الثالثة نظام قديم ) انتظام 

 0: 01صباحى          م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                   

 لتاريخا                     
 القدم

 
 11/5الثالثاء  12/5الدبت  11/5الثالثاء  21/5الدبت  25/5الثالثاء 21/5الدبت 

 
 1/2الدبت 

 
 5/2الثالثاء 

 انفهسفت 

انفهسفت انحذَخت  عهى انُفس االكهُُكٍ

 وَصىصهب

 (81،  81)انمرٌ  

      انًُطك انحذَج

 االجتًبع
َصىص اجتًبعُت بهغت 

 اوربُت
       تانسُبست االجتًبعُ

    احصبء سُكىنىجٍ عهى انُفس
َصىص تخصصُت 

 بهغت اوربُت حذَخت
   

 

 )ش( شفىي                      )*( يًتذة                                                            )ع( اعًبل انسُه                                         

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

             

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                           
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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

 التخلفات (                         -انتساب موجة  –امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام جدول 

 0:  01صباحى                          م       7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                                               

                      

 انمسى

 
 12/5االربعاء  12/5االحد  11/5االربعاء  12/5االحد  22/5االربعاء  21/5االحد 

 
 2/2االربعاء  1/2االحد 

 انُخر انعربٍ انحذَج انهغت انعربُت
نغت شرلُت     

 فبرسً او عبري 
     ادة يمبرٌ َمذ حذَج

 هغت االَجهُسَتان

انُمذ االدبٍ 

 وانتطبُمٍ 

 ش()02لـ -81يٍ لـ  

 شكسبُر 02انرواَت ق  يمبل
 انًسرحُت

 )انًسرح انحذَج (
   ادة ايرَكٍ

   انترجًت انفرَسُت شرح انُصىص انفرَسُت 02انرواَت فٍ ق  انًسرح انكالسكٍ   انهغت انفرَسُت 

    انحضبرة االساليُت     انتبرَخ

 انفهسفت 
َصىص فهسفُت 

 بهغت اوربُت

انفهسفت انًعبصرة 

 وَصىصهب
      

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

             

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                        
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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

 التخلفات (                         -انتساب موجة  –دول امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام ج

 0:  01صباحى                  م7102/7102لفصل الدراسي الثاني للعام اجلامىل                                   

 التاريخ                     
 القدم

 
 12/5االربعاء  12/5االحد  11/5االربعاء  12/5االحد  22/5االربعاء  21/5االحد 

 
 1/2االحد 

 2/2االربعاء 

 االجتًبع
عهى اجتًبع 

 انهغت واالدة

رسبنت بحخُت 

 رةلصُ

انتًُُت االجتًبعُت  

 وانتخطُط

تصًُى انبحىث 

 االجتًبعُت
 انتغُر االجتًبعٍ

 اعًبل انسُت

 "اَتسبة"
  

  انتحهُم انُفسٍ عهى انُفس
َصىص يتخصصت 

 بهغت احذَخت 
     االرشبد وانعالد انُفسٍ

 جغرافُت يصر انجغرافُب )عبو(
 اعًبل انسُت

 "اَتسبة"
      

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                               
 

 

 

 

 



 Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جبيعت كفر انشُخ     

 Faculty of Arts                                                                                                                                                                                              كهُـــت اِداة            
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AMANY 5 

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

 التخلفات ( -انتساب موجة  –دول امتحان الفرقة الرابعة نظام قديم ) انتظام ج

 0: 01                                        م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                               

 التاريخ                     
 القدم

 
 12/5االحد  11/5االربعاء  12/5االحد  22/5الربعاء ا 21/5االحد 

االربعااااااااء 
12/5 

 
 1/2االحد 

 2/2االربعاء 

االحبر 

 )يصرٌ(

احبر انًغرة 

وافرَمُب 

 انمذًَت

 
َصىص احرَت 

 بهغت

َصىص 

 هُروغهفُت *
 

انحفبئر وفٍ 

 انًتبحف

يىضىع 

 خبص
 

    اعًبل سُه      االحبر )َىَبٍَ(

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

             

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                            
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AMANY 6 

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 + التخلفات ( نظام قديم                          –جدول امتحان الفرقة االولي ) انتظام 

 0:  01احى  صبم                       م 7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                   

 التاريخ                     
 القدم

 12/5الخميس  12/5االثنين  11/5الخميس  12/5االثنين  22/5الخميس  21/5االثنين
الخميس  1/2االثنين 

2/2 

 انجغرافُب 
جغرافيا عمليه 

 وخرائط
  

جغرافية الوطن 

 العربى
    

 )ع( اعًبل انسُه                                                    )ش( شفىي                                                        )*( يًتذة                                          

 

 كهُتعًُذ ان               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى
  

             

    أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                                               
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AMANY 7 

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 + التخلفات (                          –نية ) انتظام دول امتحان الفرقة الثاج

 4:  0مسائى                         م7102/7102ىللفصل الدراسي الثاني للعام اجلام                                   

                     
 التاريخ

 القدم

 
 12/5االربعاء  12/5االحد  11/5عاء االرب 12/5االحد  22/5االربعاء  21/5االحد 

 
 2/2االربعاء  1/2االحد 

 نغه فرَسُه 
االدة انفرَسً انًعبصر 

 81،  81ق 
       

 تبرَخ 
جغرافية الوطن 

 العربى
 

       

     تبرَخ اساليً وسُط    جغرافُب 

 اعًبل انسُه                                                    )ش( شفىي           )*( يًتذة                                                            )ع( 

 

 عًُذ انكهُت               وكُم انكهُت نشئىٌ انتعهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتعهُى

                                                                                                         

      أ.د/ عبذ هللا عالو عبذة عالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انبحُري                                                                                                    


