
  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                                                                                                       انفرقت : األونً                                       

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغخ اوهثيخ  فؤَيخ    األؽل 

 515ك/ ؽَٓ اٌغووأً 

      

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد واٌّغزّغ االصٕيٓ 

 513ك/ ِؾّل اٌَؼلًٔ  

 ٌغخ اوهثيخ أغٍييي 

 411ك/ فبٌل ٍوواػ 

      

           اٌضالصبء

 ِلفً اًٌ ػٍُ اٌىصبئك   األهثؼبء

 513ك/ِغلي ٍوواؿ 

 ء فً اٌّىزجبد اؽصب 

 513ك/ ػّبك ىيلاْ  

 إٌشو اٌؾليش 

           401ك/ ٔصبه هِضبْ  

  

           اٌقّيٌ
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Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                                                                                                                                            انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغخ اوهثيخ ؽليضخ    األؽل 

 411ك/ ضيبء ِىًٍ  

 فهوٍخ وصفيخ 

 516ك/ ػّبك ىيلاْ  

    

 ٌغخ هثيخ صبٔيخ  أغٍييي االصٕيٓ 

 301كح اوىػٍىن  ك/ غب

 ِملِخ فً اٌؾبٍت االًٌ 

 513ك/ ِؾّل اٌَؼلًٔ  

     

           اٌضالصبء

 ثٕبء ورّٕيخ اٌّغّىػبد    األهثؼبء

 516ك/ ػّبك ىيلاْ  

 اٌزصٕيف

 516ك/ ٔصبه هِضبْ  

    

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                                                                                              جبيعت كفر انشيخ                                         

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                                                                                                                                            انثبنثتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَ فصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 اكاهح ِىزجبد    اٌَجذ 

 412ك/ ٔصبه هِضبْ  

 كه رواسِصب

 412ك/ ٔصبه هِضبْ 

    

 ِىاك ٍّؼيخ وثصويخ + ٔصىص ِزقصصخ  األؽل 

 516ك/ ػّبك ىيلاْ  

 اٌزىشيف واالٍزقالص

 514ك/ ِؾّل اٌَؼلًٔ  

    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University
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جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                                       جبيعت كفر انشيخ                

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                                                                          انرابعت                                                                     انفرقت :  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ِصبكه ِوعؼيخ + رلهيت ػًٍّ فً اٌّىزجبد  ألؽل ا

 514ك/ ِؾّل اٌَؼلًٔ   

      

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 ٔصىص ِزقصصخ  األهثؼبء

 516ك/ ػّبك ىيلاْ 

 اٌّقطىطبد اٌؼوثيخ 

 515ك/ ٔصبه هِضبْ  

 وصبئك اكاهيخ 

 515ك/ ِغلي عوعٌ  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 عهى انُفسقسى :                                                                                                                           انفرقت : األونً                                    

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي جدول يذبضراث ان
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٍيىىٌىعيخ اٌزؼٍُ   األؽل 

  401ك/ فبرٓ لٕصىح  

 ػٍُ ٔفٌ اٌّواهمخ

 301ك/ ِؾّل ٔغيت 

    

           االصٕيٓ 

 اٌٍ االؽصبء    اٌضالصبء

 513ك/ هشب ٔبعً 

      

 أضوثيىٌىعيب    األهثؼبء

 400أ.ك/ أٌيٌ اٍىٕله 

      

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 عهى انُفسقسى :                                                                                                                                                           انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انفصم اندراسً انثبًَجدول يذبضراث 
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 رغبهة فً ػٍُ إٌفٌ األؽل 

 410ك/ هٕبء ػجلاٌؼظيُ 

 فٍَفخ اٌؼٍىَ    

 200ك/ ِؾّل اٌغيياوي 

  

           االصٕيٓ 

 ٍيىىٌىعيخ اٌزؼٍُ  اٌضالصبء

  401ك/ هٕبء ػجل اٌؼظيُ  

        

 ٔظويخ اٌشقصيخ    األهثؼبء

 401ك/  هشب ٔبعً 

      

 ٌغخ أغٍيييخ     اٌقّيٌ

 401ك/ اؽّل ِبكػ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University
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  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 الةشئىٌ انخعهيى وانط 

 عهى انُفسقسى :                                                                                                                                                            انثبنثت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 فئبد فبصخ + ػٍُ ٔفٌ ٌغخ      اٌَجذ 

 400ك/ هٕبء ػجل اٌؼظيُ 

  

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 ػٍُ ٔفٌ اٌجيئخ  اٌضالصبء

 ك/ ِؾّل ٔغيت

 ػٍُ ٔفٌ روثىي

 401ك/ فبرٓ لٕصىح 

 ص ِزقصصخ ليبً ٔفًَ + ٔصى

 401ك/ ِؾّل اثى اٌؼطب  

  

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
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  ت اآلداةكهي                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 عهى َفس قسى :                                                                                                                                                          انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ػالط ٔفًَ  األؽل 

 401ك/ فبرٓ لٕصىح  

 ػٍُ ٔفٌ شوػً 

 301ك/ ِؾّل ٔغيت  

 ٔصىص ٔفَيخ + رلهيت اوٍيٕىً 

 401ك/ ِؾّل اثى اٌؼطب  

  

           االصٕيٓ 

 ِٕبهظ ثؾش    اٌضالصبء

 200ك/ هٕبء ػجل اٌؼظيُ 

      

 ػٍُ ٔفٌ رٕظيًّ  األهثؼبء

 401ك/ هشب ٔبعً  

        

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                 جبيعت كفر انشيخ                                                                                                            

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغت اَجهيزيتقسى :                                            انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغخ اوهثيخ صبٔيخ      األؽل 

 300ك/ ؽَٓ اٌغووأً 

 نغت عربيت 

 عقمك/ ِؾّل 

512 

   

 حبريخ اَجهخرا    االصٕيٓ 
د/ سهيًبٌ 

306 

 روعّخ  

 400ك/ فبٌل ٍوواػ 

    

 ِمبي      اٌضالصبء

 513ك/ اؽّل ِبكػ 

 حبريخ اَجهخرا 
 306سىَيب د/ 

   

           األهثؼبء

 اعًبل سُه  اٌقّيٌ

 د/ ايًٍ انذهفبوي 

600 

 نغت عربيت 

  د/ اسبيت

303 
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  كهيت اآلداة                                                                                                                        جبيعت كفر انشيخ                         

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغت اَجهيزيتقسى :                                                                                                                                                         انثبَيت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 هوايخ  اٌضالصبء

 301ك/ غبكح ىػٍىن  

 اػّبي إٌَخ   

 301ك/ فبٌل ٍوواػ 

    

 ٌغخ ػوثيخ       األهثؼبء

ك/ ايهبة 

400 

    

 روعّخ  اٌقّيٌ

 401ك/ اؽّل ِبكػ 

 ؽضبهح 

 301ك/ ايّٓ اؽٍفبوي  

 ٌغخ ػوثيخ 

 410ك/ ِؾّل اٌجبكي 
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   كهيت اآلداة                             خ                                                                                                                   جبيعت كفر انشي

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغت اَجهيزيت قسى :                                                                                                                                                          انثبنثت انفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 هوايخ    االصٕيٓ 

 301ك/ غبكح ىػٍىن  

      

 اكة اِويىً    اٌضالصبء

 301ك/ غبكح ىػٍىن 

 ٌغخ ػوثيخ 

ك/ هبُٔ  

300 

 ٔؾى وصوف 

 ك/ اٌؼّووًٍ 

200  

   

          األهثؼبء

 ٔمل + شؼو  اٌقّيٌ

 300ك/ ػبكي ػفيفً   

 َِوؽيخ 

 301ك/ ايّٓ  اٌؾٍفبوي  
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  كهيت اآلداة                                   جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 نغت اَجهيزيت قسى :                                                                                                                                                       انرابعت انفرقت :  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3 : 2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 هوايخ      االصٕيٓ 

 301ك/ غبكح ىػٍىن  

    

 شىَجيو + اكة اِويىً        اٌضالصبء

 301ك/ فبٌل ٍوواػ 

           األهثؼبء

 ٔمل اكثً       اٌقّيٌ

 300ك/ ػبكي ػفيفً  

 َِوػ ؽليش 

 301ك/ ايّٓ اٌؾٍفبوي 
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  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 فرَسًقسى :                                                                                                                          انفرقت : األونً                                    

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
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 ِلفً اًٌ اٌؾضبهح        اٌَجذ 

 401ك/ ِؾّل وهيلي  

  

 اكة فؤًَ        األؽل 

 513ك/ ضيبء ِىًٍ  

  

           االصٕيٓ 

 شوػ  ٔصىص      اٌضالصبء

 400ك/ ٔيفيٓ يؾيً 

    

           األهثؼبء

 ٌغخ ػوثيخ   اٌقّيٌ

 ك/ أٍبِخ 

515 

 ِلفً اًٌ االكة اٌفؤًَ 

 512ً اٌَؼيل ك/ ضؾ
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  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : فرَسً                                                                                                                                                              انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَ فصم اندراسي نجدول يذبضراث ا

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0 : 01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 روعّخ فؤَيخ  اٌَجذ 

 513ك/ اثواهيُ ػيًَ 

 ِؾبكصخ 

 512ك/ ِؾّل ػىبشخ  

 اػّبي إٌَخ 

 401ك/ ِؾّل وهيلي 

 ٌغخ ػوثيخ

ك/ ػمً 

512 

   

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

           األهثؼبء

  شوػ ٔصىص اٌقّيٌ

ك/ اثواهيُ اثى اٌّؼبطً  

513 

 ٌغخ أغٍيييخ  

 ك/ اؽّل ِبكػ 

401 

 نغت عربيت 

  يذًىد يذًديٍ
400 
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  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 فرَسً قسى :                                                                                                                                                           نثبنثت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَاندراسي فصم نجدول يذبضراث ا
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 ِؾبكصخ  اٌَجذ 

 512ك/ ِؾّل ػىبشخ 

 اػّبي إٌَخ 

ك/ اثواهيُ اثى اٌّؼبطً  

513 

      

 روعّخ فؤَيخ        األؽل 

 300ك/ ؽَٓ اٌغووأً 

  

           االصٕيٓ 

 شوػ ٔصىص        اٌضالصبء

 400ك/ ٔيفيٓ يؾً  

  

           األهثؼبء

 َِوػ ػبًٌّ       اٌقّيٌ

 512ك/ ضؾً اٌَؼيل 

 ٌغخ أغٍيييخ 

 401ك/ اؽّل ِبكػ  
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  كهيت اآلداة                                                                   بيعت كفر انشيخ                                                                                    ج

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                                                                                                                                            انرابعتانفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 اػّبي إٌَخ   اٌَجذ 

 401ك/ ِؾّل وهيلي 

 روعّخ فؤَيخ 

 512ك/ ِؾّل ػىبشخ  

    

  11وايخ  ق ه     األؽل 

 513ك/ ضيبء ِىًٍ  

    

           االصٕيٓ 

              اٌضالصبء

           األهثؼبء

 َِوػ والٍيىً  اٌقّيٌ

 512ك/ ضؾً اٌَؼيل 

 اكة فوأىفىًٔ + شوػ ٔصىص 

 513ك/ اثواهيُ اثى اٌّؼبطً  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                    جبيعت كفر انشيخ                                   

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  انجغرافيب قسى :                                                                    انفرقت : األونً                                                                                          

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 وشىف عغوافيخ + عغوافيب طجيؼيخ  صٕيٓ اال

 200ك/ ػجل اهلل ػالَ  

 اٌؾبٍت االًٌ فً اٌغغوافيب 
 200ك/ ِؾّل اٌشٕبوي  

    

 حبريخ يصر دخً انفخخ االساليً   اٌضالصبء
د/ كريًت + د/ يبجدة  

306  

 عغوافيخ اٌؼبٌُ اٌؼوثً 

 200ك/ ٍؼيلح كيبة  

    

 ػٍّيخ وفوائط    األهثؼبء

 300ا هعت ك/ ٔىه

 عغوافيب ثشويخ 

 400ك/اؽّل اثى ىيل 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  انجغرافيب قسى :                                                                                                                                                            انثبَيت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 عغوافيب ِٕبفيخ    اٌَجذ 

 200ك/ ىيٕهُ ِغل 

      

           األؽل 

 اٍبٌيت وّيخ    االصٕيٓ 
 300ؽ ك/ ػجل اٌؾّيل اٌصجب

 عغوافيخ اٌَىبْ + عغوافيخ اٍيب 

 300ك/ كػبء ػىض  

  

 اٌَّبؽخ اٌَّزىيخ  اٌضالصبء

 ك/ ػجل اٌؾّيل اٌصجبؽ 

200 

 ربهيـ وٍيط ) اٍالًِ (   

 300ك/يبٍو + ك/ ٍّيو

   

 عيىِىهفيىٌىعيب  األهثؼبء

 200ك/ ػجل اهلل ػالَ 

        

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                جبيعت كفر انشيخ                                                       

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 انجغرافيبقسى :                                                                                                                                                   انثبنثت ) عبو(انفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 فوائط رىىيؼبد  األؽل 

 211ك/ اؽّل اثى ىيل  

        

           االصٕيٓ 

 ِيبح وطبلخ  اٌضالصبء

 411ك/ ٔىها هعت 

 عغوافيب ربهيقيخ 

  515ك/ ٍؼيلح كيبة  

 عغوافيخ اٌزّٕيخ 

 411ك/ ٔىها هعت 

 ربهيـ ِصو اٌؾليش 

 515ك/ شيّبء ثلوي 

  

 ٔظُ ِؼٍىِبد  األهثؼبء

 512ك/ ىيٕهُ ِغل 

 فوائط عيىٌى عيخ 

 200ك/ ػجل اهلل ػالَ  

 فيب الزصبكيخ عغوا

 200ك/ ِؾّل اٌشٕبوي 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                        بيعت كفر انشيخ                                                                                                               ج

 عهيى وانطالةشئىٌ انخ 

  انجغرافيب قسى :                                                                                                                                                     انرابعت )عبو(انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 االٍجىعايبَ 

           اٌَجذ 

 عغوافيخ ِصو اٌجشويخ  األؽل 

 200ك/ ٍؼيلح كيبة  

 ثؾش ِيلأً 

 211ك/ ٍؼيلح كيبة  

      

 االٍزشؼبه ػٓ ثؼل  االصٕيٓ 

 400ك/ ىيٕهُ ِغل 

 ِىضىع فبص 

 401ك/ ِؾّل اٌشٕبوي 

 رقطيط الٍيًّ  

 401ك/ اؽّل اثى ىيل 

    

           اٌضالصبء

 عغوافيب ٍيبٍيخ  األهثؼبء

 301ك/ ػًٍ يىٌٔ  

 عغوافيخ اٌؼبٌُ اٌغليل   

 211ك/ ػًٍ يىٌٔ 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                    جبيعت كفر انشيخ                                                               

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  جغرافيب قسى : ان                                                                                                                                                انثبنثت ) يسبدت (انفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَاندراسي ا انفصمجدول يذبضراث 
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 فوائط طجىغوافيخ االصٕيٓ 

ّيل اٌصجبؽ  ك/ ػجل اٌؾ

300 

 فوائط اٌيخ 

 ك/ ٔىها هعت 

512 

 رلهيت ػًٍّ َِبؽً 

 ك/ ػًٍ يىٌٔ 

512 

    

           اٌضالصبء

 ٔظُ ِؼٍىاد عغوافيخ  األهثؼبء

  512ك/ىيٕهُ ِغل 

 فوائط اٌطمٌ وإٌّبؿ 

 512ك/ ىيٕهُ ِغل 

 عغوافيب الزصبكيخ 

 200ك/ ِؾّل اٌشٕبوي  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                     جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  جغرافيبقسى : ان                                                                                                                                              ) يسبدت ( انرابعتانفرقت :   

 و 80002/8002 نثبًَفصم اندراسي انجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 عغوافيخ ِصو اٌجشويخ  األؽل 

 200ك/ ٍؼيلح كيبة 

        

 االٍزشؼبه ػٓ ثؼل  االصٕيٓ 

 400ك/ ىيٕهُ ِغل 

 ِىضىع فبص 

 401ك/ ِؾّل اٌشٕبوي 

 رقطيط الٍيًّ

 401ك/ اؽّل اثى ىيل 

    

           اٌضالصبء

 عغوافيب ٍيبٍيخ  األهثؼبء

 301ك/ ػًٍ يىٌٔ 

 فوائط ثؾويخ   

ك/ ػجل اٌؾّيل اٌصجبؽ  

300 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 ئىٌ انخعهيى وانطالةش 

 جخًبعقسى : ا                                             انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 َ االٍجىعايب

           اٌَجذ 

           األؽل 

 ٌغخ اوهثيخ صبٔيخ  االصٕيٓ 

 301ك/ غبكح ىػٍىن 

 أضوثىٌىعيب 

 400ك*/ اٌيٌ اٍىٕله 

      

 رلهيت ِيلأً  اٌضالصبء

 514ك/ هيُ ثبهوِخ 

        

 عغوافيخ ِصو  ثؼبءاأله

 400ك/ اؽّل اثى ىيل 

 ِغبالد فلِخ اعزّبػيخ 

 400ك/ ايّبْ اٌصيبك 

 ِلفً اًٌ ػٍُ إٌفٌ 

 ك/ هٕبء ػجل اٌؼظيُ 

401 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كهيت اآلداة                                                                    جبيعت كفر انشيخ                                                                                   

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : اجخًبع                                                                                                                                                         انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 (+ ػٍُ اعزّبع اٌجيئخ 1رلهيت ِيلأً )   األؽل 

 410ك/ ايّبْ اٌصيبك   

    

 ػٍُ اٌفٍىٍىه  الصٕيٓ ا

 ك/ هيُ ثبهوِخ 

514 

 ػٍُ اعزّبع صمبفً   

 ك/ ٔهً ؽبفظ 

411 

    

           اٌضالصبء

 ِٕبهظ ثؾش  األهثؼبء

 ك/ اٌَيل  ػيل 

411 

 اؽصبء 

  410ك/ ِّلوػ اٌؾيطً 

 ٍيىٍيىٌىعيب اٌّؼوفخ 

 412ك/ فيصً ِزىًٌ  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                                                       جبيعت كفر انشيخ

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اجخًبع قسى :                                                                                                                                                           انثبنثتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ػٍُ اعزّبع صٕبػً  األؽل 

 400ك/ يبٍو + ك/ ِّلوػ 

 ٍيبٍخ اعزّبػيخ 

   400ك/ يبٍو + ك/ هّذ 

 ٔصىص اعزّبػيخ ثٍغخ 

 400ك/ هبيلي ؽَبَ اٌليٓ 

    

 رلهيت ِيلأً  االصٕيٓ 

 410ك/ يبٍو ٍٍيّبْ 

 لضبيب اعزّبػيخ ِؼبصوح 

 410ك/ هبيلي ؽَبَ 

 ػٍُ اعزّبع االكة 

 410َيىًٔ ك/ هّذ ث

    

           اٌضالصبء

 ػٍُ اعزّبع االكة      األهثؼبء

 411ك/ ٔهً كيبة  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اجخًبعقسى :                                                                                                                                                             انرابعتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نذبضراث اجدول ي
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 اٌزقطيط االعزّبػً  األؽل 

 412ك/ اٌَيل ػيل 

 ٔصىص اعزّبػيخ ثٍغخ 

 412ك/ هبيلي ؽَبَ 

      

 (5رلهيت ِيلأً ) االصٕيٓ 

 412ك/ فصً +ك/ هبيلي  

 ػٍُ اعزّبع ٍيبًٍ 

 412ك/ فيصً ِزىًٌ  

      

           اٌضالصبء

 ػٍُ اعزّبع اٌزّٕيخ  األهثؼبء

 410ك/ ِّلوػ اٌؾيطً 

 ػٍُ اعزّبع الزصبكي 

 411ك/ ٔهً كيبة  

 لبػخ ثؾش 

 514ك/ اٌَيل ػيل 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                                                 جبيعت كفر انشيخ      

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 انخبريخ قسى : ا                                                                                                انفرقت : األونً                                                             

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ربهيـ اٌووِبْ  األؽل 

 512ك/ وويّخ هِضبْ 

 ربهيـ اٌؼصو إٌجىي 

 200ك/ صجؾً اكهيٌ 

 ثؾشِٕهظ 

 انىهبة/ يبسرعبدك

411 

     

 ػاللبد كوٌيخ  االصٕيٓ 

512ك/ ٍٍيّبْ ؽَيٓ 

  

 فٍَفخ اٌزبهيـ 

 ك/ فزؾً شؼجبْ 

514 

 نغت عربيت

 د/ انشعراوي

306 

     

 وػىٔيخ + ِٕهظ ثؾش ربهيـ ِصو اٌف     اٌضالصبء

 أ.ك/ ِبعلح ػجل اهلل  

   

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 حبريخ قسى :                                                                                                                                                            انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 ًانثبَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ؽضبهح اوهثب ػصىه وٍطً األؽل 

 411ك/ ٍىٔيب ػجل اٌىهبة  
  ربهيـ اٌؼواق وٍىهيب اٌمليُ  

 412ك/ ػيح عبك اهلل  
    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 ربهيـ ِصو  األهثؼبء

 412ك/ وويّخ هِضبْ 

 ربهيـ اٌلوٌخ اٌؼجبٍيخ   

 411ك/ صجؾً اكهيٌ 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 انخبريخ قسى :                                        انثبنثه                                                                                                                      انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 ٔصىص ربهيقيخ +ؽضبهح إٍالِيخ    اٌَجذ 

 410ك/ ٍّيو ؽبِل  

    

 حبريخ يصر االيبراطىريت انرويبَيت      األؽل 

 303ريضبٌ   د/ كريًت 
    

           االصٕيٓ 

 ربهيـ اٌؼوة اٌؾليش  اٌضالصبء

 411ك/ فٍيً فوط 

 ربهيـ اٌلوٌخ اٌفبطّيخ 

 411ك/ اٌفذ عّبي  

   

 ربهيـ ِصو اٌجيئطيخ 

ك/ ٍىٔيب ػجل اٌىهبة  

410 

    

 عغوافيخ ِصو      األهثؼبء

 410أك/ ػجل اهلل ػالَ 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انخبريخ                                                                                                                                                           نرابعت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ربهيـ اٌؼوة اٌّؼبصو  األؽل 

 211ك/ فٍيً فوط 

        

 لبػخ ثؾش + ربهيـ اوهثب اٌّؼبصو+ ربهيـ ِصو اٌّؼبصو     االصٕيٓ 

 515ك/ ٍٍيّبْ ؽَيٓ   

  

 ربهيـ االيىثيٓ واٌّّبٌيه   اٌضالصبء

ك/ هضىاْ اٌجبهوكي 

211 

 لبػخ ثؾش

 ك/ اٌفذ 

211 

     

           هثؼبءاأل

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                        بيعت كفر انشيخ                                                                                                               ج

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 انفهسفت قسى :                                       : األونً                                                                                                                     انفرقت   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغخ ػوثيخ  األؽل 

 ك/ هّذ 

 ٌغخ ػوثيخ 

ك/ ٍؼل 

309 

 ِلفً اًٌ ػٍُ االعزّبع   

 409ك/ يبٍو ٍٍيّبْ 

    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

           األهثؼبء

 فٍَفخ اٌليٓ     اٌقّيٌ

 210ؾّل اٌغيياوي ك/ ِ

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                         جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  فهسفتقسى : ان                                                                                                                                                         انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغغخ يىٔبٔيخ      األؽل 

 211ك/ ؽَبَ اٌَّيوي  

    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 فٍَفخ اٍالِيخ      األهثؼبء

 211أ.ك/ اثواهيُ رووً 

    

 ٌغخ أغٍيييخ       اٌقّيٌ

 401ك/ اؽّل ِبكػ 

 الفالق ػٍُ ا

 210ك/ ِؾّل اٌغيياوي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                               جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 انفهسفت قسى :                                                                                                                                                            انثبنثت ت : انفرق  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 فٍَفخ اٌّشوق واٌّغوة  األهثؼبء

 211أ.ك/ اثواهيُ رووً  

 فٍَفخ غوثيخ 

 514ك/ فزؾً شؼجبْ 

      

 ػٍُ االفالق      اٌقّيٌ

 210ل اٌغيياوي ك/ ِؾّ

 ٌغخ أغٍيييخ 

 401ك/ اؽّل ِبكػ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                               جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 عهيى وانطالةشئىٌ انخ 

  فهسفت قسى : ان                                                                                                                                                          نرابعت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 الٍجىعايبَ ا

           اٌَجذ 

 ٔصىص فٍَفيخ + ِيزبفيييميب    األؽل 

 309ك/ ِؾّل اٌغيياوي 

    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 فٍَفخ اٌؾضبهح  األهثؼبء

 514ك/ فزؾً شؼجبْ 

 رصىف اٍالًِ 

 211اثواهيُ رووً  أك/

      

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                     انشيخ                                                                                                                        جبيعت كفر

 نطالةشئىٌ انخعهيى وا 

  نغت عربيتقسى :                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ربهيـ إٌمل  األؽل 

 عقم يذًد/ ك

200 

 عروض انشعر
 ك/ اٌجبكي 

513 

 ٔصىص اكة

 ك/ ايخ 

300 

 ؽضبهح اٍالِيخ 

 ك/ صجؾً اكهيٌ 

200 

    

 َذى وصرف + عروض       االصٕيٓ 

 سً د/ يذًد انعًرو

306 

   

 رلهيت ٌغىي    اٌضالصبء

ك/ هبُٔ  

300 

  انُقدانً يدخم 

 ك/ اٍبِخ 

514 

     

 ٔصىص اكة    األهثؼبء
 ك/ ِؾّىك 

412 

 ٔؾى وصوف 
 ك/ ايهبة 

400 

     

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                        انشيخ                                                                     جبيعت كفر

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغتعربيتقسى :                                                                                                                                                           انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 ٔضو اِىي اٌَجذ 

    300ك/ هّذ 

 

 ػٍُ اٌٍغخ     
 ك/ اٌؼّووًٍ

300 

    

 ٔضو ػوثً ؽل األ

 ك/ ٍؼل 

301 

 عروض انشعر
د/ انببدي 

600 

 فٍَفخ اٍالِيخ     

 301أ.ك/ اثواهيُ رووً  

  

           االصٕيٓ 

 ػٍُ اٌجيبْ    اٌضالصبء

ك/ هبُٔ  

300 

 ػٍُ اٌٍغخ 

 ك/ ايهبة 

516 

      

           األهثؼبء

 عروض انشعر + َثر عببسً  اٌقّيٌ

 د/ يذًىد يذًديٍ

600 

 ثيبْ وثليغ  

 ك/ اٍبِخ 

515 

 
 َذى وصرف 
 د/ انشعراوي 

400 

     

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                     انشيخ                                                                                                                        جبيعت كفر

 عهيى وانطالةشئىٌ انخ 

 نغت عربيتقسى :                                                                                                                                                           انثبنثتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ٍجىعايبَ اال

 ػجبًٍٔضو    اٌَجذ 

ك/ هّذ 

300  

 ٔؾى وصوف    
ك/ اٌؼّووًٍ 

200 

   

 رصىف اٍالًِ األؽل 

 300ك/ اثواهيُ رووً  

 َثر عببسً 

 د/ ايت انببدي 
300 

 اكة اٌّغوة 

 ك/ اٌجبكي 

513 

 اكة ِصو

 ك/ هفيك 

311 

 اكة اٌّغوة 
د/ يذًد عقم  

306 

 

   

           االصٕيٓ 

 ٔؾى وصوف + فمخ اٌٍغخ   اٌضالصبء
 516ك/ ايهبة 

 ٌغخ فبهٍيخ 
 ك/ كػبء اٌليت 

411 

      

           األهثؼبء

 ٌغخ فبهٍيخ     اٌقّيٌ

 ك/ ػضّبْ 

200 

 ِناهت فمهيخ  

 ك/ ِؾّل ػالَ 

200 

    

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كهيت اآلداة                                                                                                                                                        انشيخ     جبيعت كفر

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغت عربيتقسى :                                                                                                                                                            انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 شؼو   َجذ اٌ
 600د/ هًج 

 اكة ِصو
 100د/ انببدي 

 ٔؾى وصوف
  100د/انعًروسً 

 اَجهيزيَصىص    
ك/ ػمً 

512 

  

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 ٔمل اكثً+ ٔصىص ِزؾصصخ  اٌضالصبء
 300ك/ هبُٔ ؽغبىي 

 فمخ اٌٍغخ  

ك/ ايهبة  

516 

     

           األهثؼبء

  شؼوؽليش    اٌقّيٌ

ك/ ِؾّىك 

200 

 ٔمل ؽليش

 ك/ اٍبِخ 

515 

 فمخ ٌغخ 
 ك/ اٌشؼواوي

400 

 اصىي فمخ 

 ك/ ِؾّل ػالَ 

200 

  

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University
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جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                     انشيخ                                                                                                                        جبيعت كفر 

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث شرقيت قسى :                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي ناث اجدول يذبضر  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٌغخ ػوثيخ  األؽل 

ك/ ايخ 

301 

 اكة عبهًٍ  

 ك/ هفيك

310 

 رلهيجبد 

 ك/ ِويُ عّب اٌليٓ 

112 

    

 َفخِلفً اًٌ اٌفٍ     االصٕيٓ 

 514ك/ فزؾً شؼجبْ 

    

 ٌغخ أغٍيييخ  اٌضالصبء

 301ك/ غبكح ىغٍىن 

 اٍبٌيت اٌٍغخ اٌفبهٍيخ   

 ك/ َِؼىك ؽَٓ 

311 

    

           األهثؼبء

 ِلفً ػٍُ اٌٍغخ        اٌقّيٌ

ك/ ِؾّىك + ك/ اٌشؼواوي 

309 

   

 

 

Kafrelsheikh University
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جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                                                                انشيخ                                       جبيعت كفر 

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث ) اساليً (قسى :                                                                                                                                                    انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 االكة اٌفبهًٍ + اٌزوعّخ اٌفبهٍيخ  األهثؼبء

 311ك/ ػضّبْ ِهًٕ 

 اٌفوق االٍالِيخ 

 211أ.ك/ اثواهيُ رووً  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                            انشيخ                                                                        جبيعت كفر

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث ) اساليً (قسى : ا                                                                                                                                                    انثبنثتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

  اٍزّبع + روعّخ اٌضالصبء

 311ك/ َِؼىك ؽَٓ  

      

           األهثؼبء

 االكة اٌفبهًٍ  اٌقّيٌ

 211ك/ ػضّبْ ِهًٕ  

 ربهيـ ايواْ + رلهيجبد  ٌغىيخ 

 112ك/ صبٌؼ ِؾّل صبٌؼ    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                      نشيخ                                                                                  جبيعت كفر 

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 نغبث اساليً قسى :                                                                                                                                                    انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 ِمبي ورلهيجبد + ٌهغبد فبهٍيخ روعّخ   االصٕيٓ 

 311ؽَٓ   ك/ َِؼىك

     

           اٌضالصبء

 ربهيـ ايواْ اٌؾليش + ٌهغبد فبهٍيخ  روعّخ    األهثؼبء

 ك/ صبٌؼ   اٌلهاٍبد 

    

 االكة اٌفبهًٍ      اٌقّيٌ

 ك/ ػضّبْ ِهًٕ 

     

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                              انشيخ                                                                     جبيعت  كفر 

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث عبريقسى :                                                                                                                                                   انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ربهيـ ٌغبد االُِ اٌَبِيخ    األؽل 

 210ك/ فٍيفخ ِؾّىك 

      

 االكة اٌؼجوي    ٓ االصٕي

 411ك/ كػبء اٌليت 

      

 ٔؾى اٌٍغخ اٌؼجويخ    اٌضالصبء

 ك/ ِؼزي ػجل اٌىويُ 

405 

 ِغزّغ اٍوائيًٍ 

 اٌليٓ  يك/ ِويُ عّب

310 

    

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                                                   جبيعت كفر انشيخ                                                  

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث عبريقسى :                                                                                                                                                    انثبنثت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 روعّخ    األؽل 

 ك/ ِويُ عّبي اٌليٓ 

112 

 اٌزواويت  ػٍُ

 ك/ فٍيفخ ِؾّىك 

310 

    

 االكة اٌؼجوي اٌؾليش      االصٕيٓ 

 ك/ كػبء اٌليت 

411 

    

 اكة ػجوي +فمخ وِمبي    اٌضالصبء

 ك/ ِويُ عّبي اٌليٓ 

310 

 رؼجيو وِؾبكصخ ثبٌؼجويخ 

 ك/ ِؼزي ػجل اٌىويُ 

405 

    

 ٔصىص ِزقصصخ ثٍغخ    األهثؼبء

 411ك/ اثواهيُ ٍبٌُ 

      

            اٌقّيٌ
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

  كهيت اآلداة                                          جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  نغبث عبريقسى :                                                                                                                                                    انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 روعّخ  األؽل 

 112ك/ ِويُ عّبي اٌليٓ  

        

           االصٕيٓ 

 ٔضو ػجوي  اٌضالصبء

 310ك/ ِويُ عّبي اٌليٓ 

 ػٍُ اٌلالٌخ 

 309ك/ فٍيفخ ِؾّىك 

 اكة ِمبهْ + اكة ػجوي ؽليش 

 411ك/ كػبء اٌليت  

  

 كة ػجوي وٍيط ا     األهثؼبء

 411ك/ اثواهيُ ٍبٌُ  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                              بيعت كفر انشيخ                                                                                                               ج

 انخعهيى وانطالة شئىٌ 

  اثبر قسى :                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 االٍجىع ايبَ

 ٌغخ ػوثيخ     اٌَجذ 

ك/ هّذ 

300 

 ٌغخ ػوثيخ 

 ك/ ايخ 

400 

     

 ٌغخ ػوثيخ   األؽل 

ك/ ايخ 

301 

 ربهيـ اٌووِبْ 

 ك/ وويّخ اٌوافبػً 

512 

 ربهيـ اٌلوٌخ اٌؼوثيخ 

 ك/ اٌفذ عّبي 

512 

    

 ٌغخ ِصويخ لليّخ   صٕيٓ اال

ك/ ػجلاٌه ثَيىًٔ 

516 

 اػّبي إٌَخ    
 ك/ وٌيل اٌجؾيوي +ك/ ِووح

  

           اٌضالصبء

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                                                    جبيعت كفر انشيخ                                                                                    

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر )يصري(قسى :                                                                                                                                                        انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

        اٌَجذ 

 ؽضبهح ِصويخ لليّخ + ٔصىص اصويخ ثٍغخ      األؽل 

 210ك/ ٍهبَ ػيًَ  

  

 ٌغخ ِصويخ لليّخ     صٕيٓ اال

 310ك/ ػجلاهلل ثَيىًٔ 

     

           اٌضالصبء

 اػّبي إٌَخ  األهثؼبء

 310ك/ ٍّو فهيُ 

 اثبر يىَبَيت ورويبَيت فً يصر 
  806د/ يذًىد انفطبطري 

      

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

 

 

  كهيت اآلداة                                                                                                                جبيعت كفر انشيخ                                      

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 اثبر يصريقسى :                                                                                                                                                      انثبنثت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ً اػّبي إٌَخ + هيووغٍيف األؽل 

 311ك/ ػجل اهلل ثَيىًٔ 

      

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 ربهيـ اٌّغوة وافويميب اٌمليُ   األهثؼبء

 ك/ اٍبِخ وفب 

 اٌوػبيخ 

 ٔصىص هيواطيميخ

ك/ ٍهبَ 

210 

 ِىالغ اصويخ 

 310ك/ ٍّو فهيُ 

   

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                                    جبيعت كفر انشيخ                    

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر  يصريقسى :                                                                                                                                                        انرابعتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 اصبه اٌّغوة وافويميب اٌمليُ األهثؼبء

 211ك/ اٍبِخ وفب 

 ؽضبهحِصويخ لليّخ +ِىضىع فبص 

 310ك/ ٍّو فهيُ  
 ٔصىص اصويخ ثٍغخ + ٔصىص هيواطميخ 

 210ك/ ٍهبَ ػيًَ  

  

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                                                                                                                                      بيعت كفر انشيخ   ج

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر يىَبًَ قسى :                                                                                                                                                       انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

            اٌَجذ

 ػّبهح هوِبٔيخ وىفوفيخ  األؽل 

ك/ ِؾّىك اٌفطبطوي  

214 

 ٌغخ يىٔبٔيخ لليّخ 

 ك/ ؽَبَ اٌَّيوي  

211 

 ٌغخ الريٕيخ 

 ك/ ايّبْ ػجل اٌؼييي

311 

    

           االصٕيٓ 

 حبريخ يصرفً انعصر انههُسخً  اٌضالصبء
  412ك/ وويّخ هِضبْ 

 دضبرة انرويبٌ 
 ك/ وويّخ

      

 اػّبي إٌَخ     األهثؼبء

 309ك/ ؽَبَ اٌَّيوي  

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  اةكهيت اآلد                                       يعت كفر انشيخ                                                                                                                جب

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 اثبر يىَبًَ قسى :                                                                                                                                                         انثبنثتانفرقت :  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 ٔؾذ هوِبًٔ     األؽل 

ك/ ِؾّىك اٌفطبطوي 

214 

 حبريخ يصر وااليبراطىريت انرويبَيت

 د/ كريًت انرفبعً 

303 

 ربهيـ اٌلوٌخ اٌجيئطيخ

 ك/ يبٍو ػجل اٌىهبة 

 

 ٌغخ يىٔبٔيخ + ٌغخ الريٕيخ الصٕيٓ ا

 211ك/ اٍبِخ وفب  

        

           اٌضالصبء

 ٔصىص اصويخ ثٍغخ      األهثؼبء

ك/ ِؾّىك اٌفطبطوي 

112 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                                                             جبيعت كفر انشيخ                                                                            

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر يىَبًَ قسى :                                                                                                                                                       انرابعتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

 اصبه ثيئطيخ ولجطيخ    األؽل 

 ك/ ايّبْ ػجل اٌؼييي

311 

 ىٔبٔيخ وهوِبٔيخ ػٍّخ ي

ك/ ِؾّىك اٌفطبطوي  

214 

    

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 ٔصىص اصويخ ثٍغخ    األهثؼبء

 309ك/ ؽَبَ اٌَّيوي  

 َصىص يىَبَيت + َصىص الحيُت 
 608د/ اسبيت وفب 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                                                                                                             جبيعت كفر انشيخ                            

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر اساليً قسى :                                                                                                                                                        انثبَيت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 َصىص اثريت بهغت      االصٕيٓ 

  د/ ونيد انبذيري +د/ يروة خهيفت
112 

    

 فٕىْ ٍٍغىليخ    اٌضالصبء

 112ك/ وٌيل اٌجؾيوي 

      

 ٌغخ فبهٍيخ  األهثؼبء

 ك/ صبٌؼ 

  اٌلهاٍبد 

 ػّبهح اٍالِيخ 

 311ك/ هوضخ اٌجؾيوي 

 فط ػوثً وَِىىوبد

 ك/ ايبد شٌّ 

214 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                              بيعت كفر انشيخ                                                                                                               ج

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اثبر اساليًقسى :                                                                                                                                                           انثبنثتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

 فٓ ػضّبًٔ وصفىي + ػّبهح اٍالِيخ  االصٕيٓ 

 112ك/ وٌيل اٌجؾيوي  

      

           اٌضالصبء

 هٍُ ِؼّبهي  األهثؼبء

 311ك/ هوضخ اٌجؾيوي 

 ٌغخ فبهٍيخ   

 ك/ ػضّبْ 
311 

 ٔصىص اصويخ حثٍغخ  

 بد شٌّ ك/ اي

214 

  

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كهيت اآلداة                                           جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 اثبر اساليً قسى :                                                                                                                                                         انرابعت : انفرقت   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 هٍُ ِؼّبهي  اٌضالصبء

 112ك/ وٌيل اٌجؾيوي 

 ٌغخ فبهٍيخ   
 ك/ َِؼىك 

311 

     

 فط ػوثً وَِىىوبد + فٓ اٌّزبؽف واٌؾفبئو  األهثؼبء

 214ك/ ايبد شٌّ  

 اػّبي إٌَخ 

ك/ اثى اٌؾّل فوغًٍ 

311 

    

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



  كهيت اآلداة                                               جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 ٌ انخعهيى وانطالةشئى 

 اعالوقسى :                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 االٍجىع ايبَ

 ٌغخ ػوثيخ  اٌَجذ 

ك/ ِؾّل ػمً 

200 

 ٌغخ ػوثيخ 

 ك/ اٌجبكي 

400 

 روعّخ 
 د/ ادًد يبدح

600 

 ربهيـ ِصو ؽليش وِؼبصو  
 200ك/ شيّبء ثلوي  

 اٌقجووِصبكهح 

 300ك/ اٌؾفٕبوي  

  

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 عغوافيب ٍيبٍيخ    األهثؼبء

 301ك/ ػًٍ يىٌٔ  

 فىو أَبًٔ
ك/ فزؾً 

301 

 ِجبكيء الزصبك + روعّخ 

 ك/ اٍّبء + ك/ ايّبْ ؽًٍّ 

  

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كهيت اآلداة                                                                                                           جبيعت كفر انشيخ                                                  

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : اعالو                                                                                                                                                            انثبَيتانفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 االػالَ واٌزّٕيخ  اٌَجذ 

 301ك/ اٌؾفٕبوي 

 روعّخ  

/ اؽّل ِبكػ ك

301 

 رىصيك اػالًِ + روعّخ + لبٔىْ كوًٌ 

 301ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

  

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 رشويؼبد اػالِيخ  األهثؼبء

 513ك/ هيهبَ كهويش 

        

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كهيت اآلداة                                                                                                                                  جبيعت كفر انشيخ                       

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  إعالو صذبفت قسى :                                                                                                                                                      انثبنثت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  

 

 5:  4  4:  3  3:  2  2:  1  1:  0  0:  01  01: 00 00:  01 01:  9 9: 8 ايبَ االٍجىع

 اٌزصىيو اٌصؾفً  اٌَجذ 

 210/ ِؾّل اثى اٌؼال ك

 رىٕىٌىعيب اٌطجبػخ اٌصؾفيخ 
 211ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي 

      

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 ِٕبهظ ثؾش اٌضالصبء

 512ك/هيهبَ كهويش 

 افواط اٌغويلح 

 311ك/ هيهبَ كهويش 

      

 ٔصىص اػالِيخ  األهثؼبء

 412ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

 حرجًت اعالييت     

 513 د/ ايًٍ
 اكاهح ِؤٍَبد 

 513ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي 

 

            اٌقّيٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  آلداةكهيت ا                                               جبيعت كفر انشيخ                                                                                                              

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اعالو اذاعتقسى :                                                                                                                                                          انثبنثت انفرقت : ا  

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
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  واٌزٍيفييىْاٌىزبثخ ٌٍواكيى      اٌَجذ 

 211ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي 

    

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 ِٕبهظ ثؾش  اٌضالصبء

 512ك/ هيهبَ كهويش 

 خ رلهيجبد ػٍّي  

 409ك/ ايّبْ ؽًٍّ  

    

 ِبكح اػالِيخ ثٍغخ  األهثؼبء

 412ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

 حرجًت اعالييت 

 د/ ايًبٌ دهًً
409 

 حرجًت اعالييت    

 513 د/ ايًٍ
 اكاهح ِؤٍَبد 

 513ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي  

 

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                                                                                                      انشيخ                                  جبيعت كفر 

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 اعالو عالقبث قسى :                                                                                                                                                         انثبنثت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
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           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 ِٕبهظ ثؾش  اٌضالصبء

 512ك/ هيهبَ كهويش 

        

 ٔصىص اػالِيخ ثٍغخ  األهثؼبء

 412ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

 حرجًت اعالييت
 د/ ايًبٌ دهًً 

102  

 حرجًت اعالييت    

 د/ ايًٍ 

306 

 اكاهح اٌّؤٍَبد 

 513ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي  

 

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                  انشيخ                                                                                                                        بيعت كفر ج

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اعالو صذبفت قسى :                                                                                                                                                      انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
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           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

 صؾبفخ اٌؼوثيخ واٌلوٌيخ ٌا األهثؼبء

  405ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي 

 اٌصؾبفخ االلٍيّيخ + رلهيجبد صؾفيخ 

 210كهويش ك/ هيهبَ 

 روعّخ 

ك/ اثى 

 515اٌؼال

   

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                  انشيخ                                                                                                                        جبيعت كفر  

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

  اعالو اذاعت قسى :                                                                                                                                                         انرابعت انفرقت :   

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نجدول يذبضراث ا  
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 ٔصىص اػالِيخ ثٍغخ   اٌَجذ 

 210ك/ِؾّل اثى اٌؼال 

 حرجًت

 د/ ادًد يبدح

310 

     

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 افواط  اماػً   اٌضالصبء

 409ك/ ايّبْ ؽًٍّ 

 ِىضىع فبص فً االماػخ 
 311ك/ هيهبَ كهويش 

    

 رلهيجبد فً اٌفٓ االماػً األهثؼبء

 409ك/ ايّبْ ؽًٍّ  

 ِشووع اٌزقوط   

 405ك/ ِؾّل اٌؾفٕبوي 

 روعّخ
 يذًد ابى انعال

303 

   

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                     انشيخ                                                                                                                        جبيعت كفر

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى : انًكخببث                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002 انثبًَفصم اندراسي نيذبضراث ا جدول  
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 ٔصىص اػالِيخ ثٍغخ    اٌَجذ 

 210ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

      

           األؽل 

           االصٕيٓ 

 لبدكهاٍبد ػٍّيخ فً اٌؼال     اٌضالصبء
  311ك/ هيهبَ كهويش 

    

 فٓ اٌّؼبٍِخ واٌّواٍُ    األهثؼبء

 405ك/ ِؾّل اثى اٌؼال 

 حرجًت   

  د/ يذًد ابى انعال
   

            اٌقّيٌ
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  كهيت اآلداة                                                             انشيخ                                                                                                جبيعت كفر

 شئىٌ انخعهيى وانطالة 

 قسى :                                              انفرقت : األونً                                                                                                                

 و 80002/8002جدول يذبضراث افصم اندراسي األول   
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           اٌَجذ 

           األؽل 

           االصٕيٓ 

           اٌضالصبء

           األهثؼبء

            اٌقّيٌ
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