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 جبيؼخ كفش انشيخ        

 كهيخ انزشثيخ انُىػيخ                

 قغى االقزصبد انًُضني

 شؼجخ االقزصبد انًُضني 1027-1026نهؼبو انجبيؼي ذول انذساعي نهفصم انذساعي انثبًَ انج                                   
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انفشقخ انيىو

حد
ال

ا
 

  االونً

يذخم إنً انؼهىو انُفغيخ 

د/عؼذح أثىشقخ ك رشثيخ 

 2100و

 يجبدئ إداسح        

 338أ.و.د/وجيذح حًبد و

 (طفيضيبء )        

 د / ونيذ اعًبػيم
 

 

 انثبَيخ
 ػهى َفظ رؼهيًً

 ك رشثيخ 2100د/ أيم صيذ و 

 )ٌ(رصًيى ورطشيض

 د إيُبط انفىاخشي

 

 )ط(رصًيى ورطشيض

 إيُبط انفىاخشيد 

  

 انثبنثخ
 طهً رجشيجً )ط(              

 د/سيهبو سفؼذ و.و إيًبٌ ػجذ سثه

 طهً رجشيجً )ٌ(

 د/سيهبو سفؼذ

د/كىثش  انقيبط وانزقىيى

 ك رشثيخ  2100قطت و

  

 نشاثؼخا
 رأثيث يغكٍ            

 338د/ وجيذح حًبد وأ.و.

 إقزصبديبد أعشح

 338د/ وجيذح حًبد وأ.و.

 انزشثيخ انًقبسَخ 

ك رشثيخ      يضبٌ س د/فشيذح

 2100و

 

ن
ني
الث

ا
 

 االونً
يذخم إنً ركُىنىجيب انزؼهيى 

 37د/َجالء قذسي و 

 

أعظ انًُبرج ورُفيز انًالثظ 

 )ٌ( 

 أ.د/ انغيذ انُشبس

نغخ إَجهيضيخ وآداثهب 

 37أ.د/أيًٍ انحهفبوي و

أعظ انًُبرج ورُفيز انًالثظ 

 )ط( 

 أ.د/ انغيذ انُشبس

  

 انثبَيخ

 سيظرذيجبدئ  

 صيُت انضيهذد/

 رغزيخ إَغبٌ

أ.د َضيه ديبة أ.د/ َؼًبد 

 انقىيغًُ

 ًٌَى انطفم وسػبيزه 

 338ود/ وجيذح حًبد أ,و.

 دًَى انطفم وسػبيزه 

و.و إيًبٌ  د/ وجيذح حًبدأ,و.

 338و ػجذ سثه

  

 انثبنثخ
 ػالقبد أعشيخ

 338د/ وجيذح حًبد وأ.و.
 

 أجهضح وأدواد يُضنيخ 

 338د/ وجيذح حًبد وأ.و.

     

 نشاثؼخا

 )ٌ( (3رُفيز يالثظ )

د/غبدح ػجذ انقبدس د/ إيُبط 

 انفىاخشي

 )ط( (3رُفيز يالثظ )

 د/غبدح ػجذ انقبدس د/ إيُبط انفىاخشي

  

اء
الث

الث
 

 االونً

 ييكشوثيىنىجً 

  أ. د/إثشاهيى انذعىقً

 و.و/إكشاو ثشكبد

 فغيىنىجً            

    –أ.و.د/َؼًبد انقىيغًُ 

 و.و/إكشاو ثشكبد

 أعظ انًُبرج ورُفيز انًالثظ  

 أ.د/ انغيذ انُشبس
 

 انثبَيخ

  

 

 

ربسيخ انزشثيخ وَظبو انزؼهيى فً 

 يصش

 4و د/ فيصم  –د/ ساضً ػطب 

 ك رشثيخ

 )ٌ(رخطيظ وإػذاد وججبد

 أ,و,د يشفذ انذييشي

    

 انثبنثخ
 

 

 

إعزخذاو انحبعت فً 

 انزخصص أ,د/ انغيذ انُشبس

 األصىل انثقبفيخ نهزشثيخ 

ك  4و د فيصم  –د/ ساضً ػطب 

  رشثيخ

   

 نشاثؼخا
 رذسيت ييذاًَ

 أ.و.د/وجيذح حًبد
 رأثيث يغكٍ

 إيًبٌ ػجذ سثهو.و  د/ وجيذح حًبد

  

ء
ؼب

سث
ال
ا

 

 االونً

 )ٌ( فيضيبء          

 اعًبػيم ونيذد / 

   

 
رشثيخ صحيخ أ.د/حغٍ      

     أ.و.د/يشفذ انذييشي -انجبرغ

 

 حقىق إَغبٌ

 4أ.د/ أيًٍ أثى حًضح و

  

 انثبَيخ
 )ٌ(رخطيظ وإػذاد وججبد 

 و.و/ إكشاو ثشكبد أ,و,د يشفذ انذييشي
 

 )ط((2رُفيز يالثظ )                                        

 د/ غبدح ػجذ انقبدس

 انثبنثخ

 رذسيت ييذاًَ

 د/غبدح ػجذ انقبدس

 

 أجهضح وأدواد يُضنيخ )ط( 

أ.و.د/ وجيذح حًبد و.و/إيًبٌ ػجذ 

 سثه

    

 نشاثؼخا

 انًششوع انفًُ

 انًششوع انفًُ -َؼًبد انقىيغًُ أ.و.د/–أ.د/ انغيذ انُشبس 

 يذح حًبدجأ.و.د/و

     
ظ

ًي
خ

ان
 

 االونً

 أيىيخ وطفىنخ           

 سفؼذ د سيهبو

 سيبضخ وإحصبء)ٌ(

 أ.د/ يحًذ عؼذ

 سيبضخ وإحصبء)ط(

 أ.د/ يحًذ عؼذ

   

 انثبَيخ

 قشاءاد ثبنهغخ انؼشثيخ     

 د/ يحًذ ػقم  
 )ٌ((2رُفيز يالثظ )    

 د/ غبدح ػجذ انقبدس

يجبدئ 

 سيظرذ

د/غبدح ػجذ 

 انقبدس

 

 انثبنثخ

 

 (1)رُفيز يالثظ 

 د/ إيُبط انفىاخشي

 ( 1 ) رُفيز يالثظ

 انفىاخشيرطجيقً د/ إيُبط 
  

 نشاثؼخا
 رشثيخ غزائيخ )ٌ(

 338أ.د/ َضيه ديبة و 

 

 )ط(رشثيخ غزائيخ 

 ديبة .و.و/إكشاو ثشكبدأ.د/ َضيه  
   

 ػًيذ انكهيخ                                                                         شئىٌ انطالة                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       

                  (شبكشيحًذ  )أ.د/أيبَي                                                                                                                                                                                               



 

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

 

                                            


