جاهعه كفر الشيخ
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كليه العلوم

faculty of science
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Graduate studies

برناهج الواجستير -قسن الكيوياء  -الفصل الذراسي الخريفي 2014/2013
انٕٛو
انسبج

10-9

11-10

12-11

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

األحذ
طرق بحذ()2
ا.د/اشرف انشٓبٖٔ ق()1

عهٕو ُْٔذسّ انبٕنًٛر
ا.د/اشرف انشٓبٖٔ ق()11

أسبسٛبث ٔحُظٛى االَظًّ انُبَٕيخرّٚ
ا.د/إبراْٛى انًحسب ق()11

االرٍُٛ
انزالربء

طرق بحذ()2
ا.د/اشرف انشٓبٖٔ ق()11
حقُٛبث فصم( )2
ا.د/عبذ انًطهب ريضبٌ ق ()1

طرق طٛف ّٛحذٚزّ
ا.دٕٚ/سف نطفٗ ق ()2

انكًٛٛبء انضٕئ ّٛانضسٚئّ
ا.د/يحًذ انخٕنٗ ق ()2

األربعبء
انخًٛس

كًٛٛبء عضٕ ّٚفٛسٚبئ ّٛيخقذيّ
ا.د/يحًٕد عًبرِ ق ()2

ٔكٛم انكهٛت نهذراسبث انعهٛب ٔانبحٕد

( أ.د/عالء هحوذ سالن )

كًٛٛبء انُٕاحش انطبٛعّٛ
ا.د/يحًٕد عًبرِ ق ()2

كًٛٛبء طبّٛ
ا.د /اشرف انشٓبٖٔ
دْ/بّ عبذ انغُٗ ق ()2

عًٛذ انكهٛت

( أ.د/عورو هحوذ بلتاجى )

جام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ يخ
afrelsheikh University

K

جاهعه كفر الشيخ
كليه العلوم
الذراسات العليا

kafer elsheikh university
faculty of science
Graduate studies

برناهج الواجستير -قسن الفيزياء  -الفصل الذراسي الخريفى 2014/2013
اليوم
السبث

10-9

11-10

12-11

2-1

1-12

3-2

4-3

األحذ
االثنين

الثالثاء

األربعاء

فٛسٚبء ح ّٕٚٛطبّٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا.د /فبٚس انشبيٗ(ق)4

عهى انًٕاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د /يحًذ ريضبٌ(ق)4
طرق بحذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا.د/كًبل رٚبض
يٛكبَٛكب كى يخقذيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا.د/اسبيّ ابٕ سعذِ(ق)4

انخحهٛم انضٕئٗ نهًٕاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د/يحسٍ عبذ انفخبط غبنٗ(ق)4

الخويس

ٔكٛم انكهٛت نهذراسبث انعهٛب ٔانبحٕد

( أ.د/عالء هحوذ سالن )

عًٛذ انكهٛت

( أ.د/عورو هحوذ بلتاجى)

5-4

جاهعه كفر الشيخ
كليه العلوم
الذراسات العليا

جام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ يخ
afrelsheikh University

kafer elsheikh university
faculty of science
Graduate studies

K

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------برناهج الواجستير -قسن الرياضيات  -الفصل الذراسي الخريفى 2014/2013
اليوم
السبث
األحذ

11-10

10-9

ححهٛم عذد٘ يخقذو ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ0د /يحًذ نطف ٙق()1

12-11

1-12

2-1

3-2

4-3

صبر بٕنٗ ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ0د /عرفّ َبصف ق()11

االثنين
الثالثاء

َظرٚت انًرَٔت ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ0د /أسبيّ أبٕ سعذة(ق)2

األربعاء
الخويس

طرق بحذ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ0د /أسبيّ أبٕ سعذة(ق)2
ححهٛم يركب ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ0د /عرفت َبصف(ق)3

يٛكبَٛكب انًٕاَع ()1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د /عبدل عطب (ق)3

ٔكٛم انكهٛت نهذراسبث انعهٛب ٔانبحٕد

( أ.د/عالء هحوذ سالن )

عًٛذ انكهٛت

( أ.د/عورو هحوذ بلتاجى)

5-4

جام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ يخ
afrelsheikh University

K

جاهعه كفر الشيخ
كليه العلوم
الذراسات العليا

kafer elsheikh university
faculty of science
Graduate studies

برناهج الواجستير -قسن الجيولوجيا  -الفصل الذراسي الخريفى 2014/2013

انٕٛو

11-10

10-9

12-11

1-12

-2
3

2-1

4-3

5-4

انسبج
يغُبطٛسٛت يخقذيّ
أ0د /حس ٍٛانبذرأٖ ق()3

األحذ
االرٍُٛ

حفرٚبث ال فقبرٚت يخقذيّ
ا0د /عسٚس أبٕ شبيت
عهى انطبقبث انًخقذو ()1
ا0د /عسٚس أبٕ شبيت (ق)2

انخٕاص انفٛسٚبئٛت نهصخٕر
أ0د /حس ٍٛبذرأٖ(ق)1

انزالربء
األربعبء صٕٛنٕصٛب يصر دراستحبنت()2
أ0د /عسٚس أبٕ شبيت(ق)1

طرق بحذ ()2
أ0د /عسٚس أبٕ شبيت(ق)2

انصخٕر انُبرٚت انًخحٕنّ انًخقذيّ

أ0د /انًخٕن ٙنبذة(ق)2
صٕٛكًٛٛبء انصخٕر انرسٕبٛت
أ0د /عالء سبنى(ق)02

انخًٛس

ٔكٛم انكهٛت نهذراسبث انعهٛب ٔانبحٕد

( أ.د/عالء هحوذ سالن )

عًٛذ انكهٛت

( أ.د/عورو هحوذ بلتاجى)

جاهعه كفر الشيخ
كليه العلوم
الذراسات العليا

جام ـ عة ك ـفر ال ش ـ ـ ـ ـ يخ
afrelsheikh University

kafer elsheikh university
faculty of science
Graduate studies

K

قسن الكيوياء – برناهج ( دبلوم الكيوياء الحيوية ) للفصل الخريفى 2014/2013
انٕٛو
انسبج
األحذ
االرٍُٛ
انزالربء
األربعبء

10-9

11-10

االَسًٚبث
دْ/بَٗ يُٓٗ يذرس()1
عًهٗ االضطراببث انكًٛٛبئ ّٛانحّٕٚٛ
يضًٕعّ( -)1يعًم ()1
عًهٗ االَسًٚبث
يضًٕعّ( -)3يعًم ()2

انخًٛس

ٔكٛم انكهٛت نهذراسبث انعهٛب ٔانبحٕد

( أ.د/عالء هحوذ سالن )

كًٛٛبء انًضبداث انحّٕٚٛ
دْ/بّ عبذ انغُٗ يذرس()1

12-11

1-12

3-2

2-1

دراسبث إحصبئٛت
أ0د /يحًذ نطف( ٙق)21
عًهٗ االضطراببث انكًٛٛبئ ّٛانحّٕٚٛ
يضًٕعّ( -)2يعًم ()1

كًٛٛبء طب ّٛانشرعّٛ
أ.د/احًذ حس ٍٛرزق يذرس()1
عًهٗ االضطراببث انكًٛٛبئ ّٛانحّٕٚٛ
يضًٕعّ( -)3يعًم ()1

عًهٗ االَسًٚبث
يضًٕعّ( -)1يعًم ()2

عًهٗ االَسًٚبث
يضًٕعّ( -)2يعًم ()2

االضطراببث انكًٛٛبئ ّٛانحّٕٚٛ
دْ/بّ عبذ انغُٗ يذرس()3

طرق بحذ()1
أ.د/اشرف انشٓبٖٔ يذرس()3

عًٛذ انكهٛت

( أ.د/عورو هحوذ بلتاجى)

