
        

  خجبيعّ كفر انشٛ      

 كهٛخ انترثٛــــخ              

                                             إدارح شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة 

 ثبنهغخ االَجهٛسٚخ إعذاد انًعهى ايج ثر

                                       
 

 شعبة الرياضيــات  انراثعخجذٔل تٕزٚع انًحبضراد نهفرقخ 

 و 0202/0200نهعبو انجبيعٙ   انثبَٙ نهفصم انذراضٙ  
 

 انٛــــــٕو 
    

 انسيٍ                   
 انجٛبٌ       

 

 

8-9 
 

9-22 
 

22-22 
 

22-20 
 

20-2 
 

2-0 
 

0-3 
 

3-5 

 
 االحــــذ  

انفرٔق انفردٚخ  انًـــــبدح
 ش انُفطٙٔانقٛب

  ُْذضخ تفبضهٛــــــخ يٛكبَٛكب انكى  دُٚبيٛكب انًٕائع 

  
  كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو  كهٛخ انعهٕو  قبعخ انًُبْج انًكبٌ 

  د/ احًذ انعرثٙ د/ صجبح انكٛالَٙ د/ عبدل عطب  د/ انطٛذ صقر  انًحبضر 

 
 االثُٛــــٍ  

  َظبو انتعهٛى فٙ يصر ٔاالتجبْبد انًعبصرح خرٚبضٛبد حٕٛٚ تحهٛم يــــــركت  انًـــــبدح
  

  قبعخ انًُبْج كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو   انًكبٌ 
  د/ ضعٛذ ثذٚر  د/ يحًذ خهٛفخ د/ حطٍ زٚذاٌ   انًحبضر 

 
 انثالثـــبء

  انًـــــبدح
 تــــــــــدريب ميــــــــدانـــــــي

  حسو ثريجٛبد فٙ انتطجٛقبد انرٚبضٛخ 
 

  كهٛخ انعهٕو  ًكبٌان
  د/ يحًذ خهٛفخ انًحبضر

 
 األرثعبء

         انًـــــبدح
 

         انًكبٌ
         انًحبضر

 
 انخًٛص

         انًـــــبدح
 

         انًكبٌ

         انًحبضر

 عًٛذ انكهٛخ                 ٌ انتعهٛى ٔانطالة            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ    شئٌٕ انتعهٛى            رئٛص انقطى             يذٚر اإلدارح                  

 

 )أ.د/ ٚبضر يصطفٗ انجُذ٘(            )أ.د/ يحًٕد إثراْٛى عجذ انعسٚس(                                                                                                       

 



        

  خجبيعّ كفر انشٛ      

 كهٛخ انترثٛــــخ              

                                             إدارح شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة 

 ثبنهغخ االَجهٛسٚخ إعذاد انًعهى ايج ثر

                                       

 الكيميــــــــاء  انراثعختٕزٚع انًحبضراد نهفرقخ جذٔل 

 و 0202/0200نهعبو انجبيعٙ   انثبَٙ نهفصم انذراضٙ  
 

 انٛــــــٕو 
    

 انسيٍ                   
 انجٛبٌ       
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 االحــــذ  

 IIIكًٛٛبء غٛر عضٕٚخ  VIIكًٛٛبء فٛسٚبئٛخ  نفردٚخ ٔانقٛبش انُفطٙانفرٔق ا VIIIكًٛٛبء عضٕٚخ   انًـــــبدح
  

 كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو  قبعخ انًُبْج  كهٛخ انعهٕو   انًكبٌ 
 د/ عجذ انًطهت ريضبٌ د/ جًبل كبيم د/ انطٛذ صقر  د/ اشرف انشٓبٖٔ  انًحبضر 

 
 االثُٛــــٍ  

انتعهٛى فٙ يصر َظبو  VIIكًٛٛبء فٛسٚبئٛخ  انًـــــبدح
 ٔاالتجبْبد انًعبصرح 

 كًٛٛبء غٛر عضٕٚخ VIIكًٛٛبء فٛسٚبئٛخ 

  
 كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو  قبعخ انًُبْج  كهٛخ انعهٕو و  انًكبٌ 

 د/ عجذ انًطهت ضعذ د/ شعجبٌ ٕٚضف د/ فرٚذح ريضبٌ  د/ فٕزٚخ انشبيٙ انًحبضر 

 
 انثالثـــبء

  انًـــــبدح
 ميــــــــدانـــــــي تــــــــــدريب

  VIIكًٛٛبء عضٕٚخ 
 

  كهٛخ انعهٕو  انًكبٌ
  د/ احًذ خضٛر انًحبضر

 
 األرثعبء

         انًـــــبدح
 

         انًكبٌ
         انًحبضر

 
 انخًٛص

         انًـــــبدح
 

         انًكبٌ

         انًحبضر

 عًٛذ انكهٛخ                 ٌ انتعهٛى ٔانطالة            ص انقطى             يذٚر اإلدارح                 ٔكٛم انكهٛخ نشئٕشئٌٕ انتعهٛى            رئٛ     

                                                                                              

 )أ.د/ ٚبضر يصطفٗ انجُذ٘(            )أ.د/ يحًٕد إثراْٛى عجذ انعسٚس(                                                                                                        

 



        

  خجبيعّ كفر انشٛ      

 كهٛخ انترثٛــــخ              

                                             إدارح شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة 

 ثبنهغخ االَجهٛسٚخ إعذاد انًعهى ايج ثر

                                       

 شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجية   انراثعخجذٔل تٕزٚع انًحبضراد نهفرقخ 

 و 0202/0200نهعبو انجبيعٙ   انثبَٙ نهفصم انذراضٙ  
 

 انٛــــــٕو 
    

 انسيٍ                   
 انجٛبٌ       
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 االحــــذ  

انفرٔق انفردٚخ ٔانقٛبش     انًـــــبدح
 انُفطٙ

  جٕٛ فٛسٚبء  ٔراثخ 

  
  (  6ك انعهٕو و )  كهٛخ انعهٕو  قبعخ انًُبْج     انًكبٌ 

  د/ حطٍٛ انجذرٔا٘  د/ عسٚسح انخٕنٙ  د/ انطٛذ صقر     انًحبضر 

 
 االثُٛــــٍ  

 تكُٕنٕجٛب حٕٛٚخ  حشراد تطجٛقٛخ  احٛبء يبئٛخ + حٕٛاٌ اقتصبد٘ انفهٕرا انًصرٚخ عهى انحشراد   انًـــــبدح
  

 كهٛخ انعهٕو  كهٛخ انعهٕو  كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو  كهٛخ انعهٕو  انًكبٌ 
 د/ ثبْر انُجٕيٙ د/ عهٛبء غبز٘ د/ احًذ عجبدِ د/ ٚبضٍٛ انطٕداَٙ د/ عهٛبء غبز٘  انًحبضر

 
 انثالثـــبء

  انًـــــبدح
 تــــــــــدريب ميــــــــدانـــــــي

    
 

     انًكبٌ
     انًحبضر

 
 األرثعبء

          انًـــــبدح
 

          انًكبٌ
          انًحبضر

 
 انخًٛص

          انًـــــبدح
 

          انًكبٌ

          انًحبضر

 عًٛذ انكهٛخ                 ٌ انتعهٛى ٔانطالة            شئٌٕ انتعهٛى            رئٛص انقطى             يذٚر اإلدارح                 ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ     

 

 )أ.د/ ٚبضر يصطفٗ انجُذ٘(            )أ.د/ يحًٕد إثراْٛى عجذ انعسٚس(                                                                                                       

 



        

  خجبيعّ كفر انشٛ      

 كهٛخ انترثٛــــخ              

                                             إدارح شئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة 

 ثبنهغخ االَجهٛسٚخ إعذاد انًعهى ايج ثر

                                       

 أساسي علومشعبة   انراثعخجذٔل تٕزٚع انًحبضراد نهفرقخ 

 و 0202/0200نهعبو انجبيعٙ   انثبَٙ نهفصم انذراضٙ  
 

 انٛــــــٕو 
    
 انسيٍ                   

 انجٛبٌ       
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 االحــــذ  

   ثٛئٛخ + حشراد  انفرٔق انفردٚخ ٔانقٛبش انُفطٙ ضٛكٕنٕجٛخ رٔ٘ االحتٛبجبد انخبصخ  انًـــــبدح
  

   كهٛخ انعهٕو  قبعخ انًُبْج قبعخ انًُبْج  انًكبٌ 
   د/ عهٛبء غبز٘ د/ حُبٌ انًالحخ اَطبو يصطفٙ  د/ انًحبضر 

 
 االثُٛــــٍ  

َظبو انتعهٛى فٙ يصر ٔاالتجبْبد  انًـــــبدح
 انًعبصرح 

يُبْج ٔطرق تذرٚص  جٕٛنٕجٛب يصر
 رٔ٘ االحتٛبجبد انخبصخ

يُبْج ٔطرق تذرٚص رٔ٘  طفٛهٛبد 
   االحتٛبجبد انخبصخ

 قبعخ انًُبْج كهٛخ انعهٕو  خ انًُبْجقبع كهٛخ انعهٕو قبعخ انًُبْج  انًكبٌ 
 د/ يحًٕد عجذ انعسٚس د/ َجٛهخ يٛرح د/ يحًٕد عجذ انعسٚس د/ عسٚس اثٕشبيخ د/ فرٚذح ريضبٌ  انًحبضر 

 
 انثالثـــبء

  انًـــــبدح
 تــــــــــدريب ميــــــــدانـــــــي

   
 

    انًكبٌ
    انًحبضر

 
 األرثعبء

   كًٛٛبء عضٕٚخ  جٕٛنٕجٛب ثٛئٛخ ٚبء فهكٛخ ٔأرصبد جٕٚــــــخفٛس  انًـــــبدح
 

   كهٛخ انعهٕو  كهٛخ انعهٕو كهٛخ انعهٕو  انًكبٌ

   د/ ُْبء يُصٕرد/ ضبيٛخ انطجُٛٙ + د/ عالء ضبنى د/ ٔنٛذ إضًبعٛم  انًحبضر

 
 انخًٛص

         انًـــــبدح
 

         انًكبٌ

         انًحبضر

 عًٛذ انكهٛخ                 ٌ انتعهٛى ٔانطالة            ٌٕ انتعهٛى            رئٛص انقطى             يذٚر اإلدارح                 ٔكٛم انكهٛخ نشئٕشئ     

 

 )أ.د/ ٚبضر يصطفٗ انجُذ٘(            ثراْٛى عجذ انعسٚس(         )أ.د/ يحًٕد إ                                                                                              


