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 جذول ايتحبَبث انفصم انذراصً انثبًَ نهفرقت انرابعت )شعبت األدبً(

 ــ الئحت قذًٌت 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (6-3) انفترة انًضبئٍت
 

 شعبت انفهضفت واالجتًبع انجغرافٍبشعبت  انتبرٌخشعبت  انهغت انفرَضٍتشعبت  انهغت اإلَجهٍزٌتشعبت  انهغت انعربٍتشعبت  انٍوو / انتبرٌخ

 41/7/0202لثالثاء ا
 انهغوٌبث وفقه انهغه

 (9صبعبث(    )3)

 

 قصت وَثر

 (8صبعبث(  )3)

 حضبرة

 (0صبعبث(  )3)

تبرٌخ يصر انحذٌث وانًعبصر 

 (0صبعبث(   )3)

 تبرٌخ يصر انحذٌث

 (4صبعبث(  )3)

 

 دراصبث عهًٍت وفهضفٍت واجتًبعٍت عبيت

 (3صبعبث(   )3)

 41/7/0202السبت 
 طـــرق انتذرٌـــش

 (9صبعبث(     )3)

 

 طـــرق انتذرٌـــش

 (0صبعبث(  )3)

 

--- 
 طــرق انتذرٌش

 (0صبعبث(   )3)

 طــرق انتذرٌش

 (3صبعبث(   )3)

 

 طــرق انتذرٌش

 (9صبعبث( )3)

 

 04/7/0202الثالثاء 
 انُقذ ااالدبى

 )انًذارس االدبٍت(

 (0صبعبث(   )3)

 ـــــــ
 ترجًت

 (0صبعبث(  )3)
------ 

 صٍتجغرافٍب صٍب

 (3صبعبث(   )3)

 فهضفت اصاليٍت

 (6صبعبث(   )3)

 02/7/0202السبت 
 تربٍـــت يقبرَــــت

 (0صبعبث(   )3)

 تربٍـــت يقبرَــــت

 (9صبعبث(   )3)
 ـــــــ

 تربٍــــت يقبرَـــت

 (0صبعبث(  )3)

 تربٍــــت يقبرَـــت

 (3صبعبث(     )3)

 تربٍــــت يقبرَـــت

 (0صبعبث(   )3)

 01/7/0202اء الثالث
 نغت اوربٍت وترجًت )ة(

 (3)   ( صبعتبٌ)

 درايب وَقذ

 (8صبعبث(   )3)

 

 ـــــــ
      جغرافٍب ج.و.ع وخرائظ )ة(

 (0)   (صبعتبٌ)

 جغرافٍب تبرٌخٍت

 (4صبعبث(  )3)

 تًٍُت انًجتًع وتخطٍظ وبحث )ة(

 (0(   )صبعتبٌ )

 1/1/0202السبت 
 االجتًبعــً انصــحت انُفضــٍت وعهـــى انُفــش

 وانتربٍت انصحٍت )ة(

 (9)صبعـــــتبٌ (  )

انصــحت انُفضــٍت وعهـــى انُفــش 

 االجتًبعــً

 وانتربٍت انصحٍت )ة(

 (0)صبعـتبٌ (    )

 ـــــــ ـــــــ

انصــحت انُفضــٍت وعهـــى انُفــش 

 االجتًبعــً

 وانتربٍت انصحٍت )ة(

 (3)صبعـــــتبٌ(   )

 وعهـــى انُفــش االجتًبعــً انصــحت انُفضــٍت

 وانتربٍت انصحٍت )ة(

 (0)صبعـــــتبٌ (    )

 44/1/0202الثالثاء 
 انُصوص وتبرٌخ االدة )ة(

)انشعر وانقصت وانرواٌت وانًضرحٍت فً االدة انعربً 

 (9(  )صبعتبٌ)انحذٌث( 

 صوتٍبث وقواعذ )ة(

 (9) (صبعتبٌ)

 

 َصوص )ة(

 (0)  صبعتبٌ
 ---- ـــــــ

 ث فهضفٍت يعبصرةيشكال

 (0) (صبعتبٌ)وبحث )ة( 
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 )شعبت انعهًً( انرابعتجذول ايتحبَبث انفصم انذراصً انثبًَ نهفرقت 

 ــ الئحت قذًٌت 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (6-3انفترة انًضبئٍت )
 

 
 

 شعبة الطبيعة والكيمياء شعبة الرياضيات اليهم والتاريخ
 41/7/0202الثالثاء 

 رياضة بحتة )ج(

 (11)    "جبرودوال خاصة"       

 كيمياء )ب(

 (7) "كيمياء طبيعية وغير عضوية "  

 41/7/0202السبت 
 تذرٌشطرق 

  (7(                                                            )3) 

 04/7/0202الثالثاء 
 تطبيقية )ب( رياضة

 (11) "ميكانيكا الكم "
 ــــ

 02/7/0202السبت 
 تربٍت يقبرَت

   (2(                                                            )2) 

 01/7/0202الثالثاء 
 رياضة تطبيقية )ج( "

 (11)والكترو ديناميكا "  مرونة       

 طبيعة )ب( طبيعة نووية وطبيعة ذرية

         (5) 

 1/1/0202السبت 
 انصحت انُفضٍت وعهى انُفش اإلجتًبعى وانتربٍت انصحٍت )ة(  صبعتبٌ

(2(                                                             )2) 
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 (انتعهٍى األصبصًنفصم انذراصً انثبًَ نهفرقت انرابعت )جذول ايتحبَبث ا

 ــ الئحت قذًٌت 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (0-01انفترة انصببحٍت )

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                      عميد الكمية        مشرف القسم                مدير اإلدارة                       المهظف المختص
 )أ.د. دمحم أنهر إبراهيم فراج(         سعد عابدين(        ) أ.د. حسن                                                                                              

 

 انهغت األَجهٍزٌت انرٌبضٍبث انعهوو يواد إجتًبعٍت انهغت انعربٍت وانذراصبث األصاليٍت انٍوو وانتبرٌخ

 41/7/0202الثالثاء 
 صبعبث( 3) إدارة انًذرصت االبتذائٍت

 (0(                                                         )9(                                                  )4) 

 احصبء

 (4صبعبث( )3)

ببَورايب االدة االَجهٍزي   

 (9صبعبث( )3)

 41/7/0202السبت 
 صبعبث( 3انتقوٌى انتربوي ويببدئ االحصبء )

(9       )                                                (9)           (4) 
 ـــــــ (3تحهٍم )ة( )صبعتبٌ( )

 04/7/0202الثالثاء 
 قراءة تحهٍهت

 (9صبعبث(   )3)  

عالقبث بٍٍ انشرق وانغرة فى  

 (4صبعبث( )3انعصور انوصطى )

عهوو طبٍعٍت )ة( طبٍعٍت حذٌثت وَووٌت          

 (4) صبعبث( 3)

 جبر )ة(

 (9)صبعتبٌ( )
 ـــــــ

 02/7/0202السبت 
 (9يوصٍقى انشعر    )

 صبعبث(3)

 جغرافٍب أفرٌقٍت وحوض انٍُم

 (5صبعبث( )3)

عهوو طبٍعٍت )ج( انكتروٍَبث وكًٍٍبء طبٍعٍت 

 (4صبعبث(  )3)

 يٍكبٍَكب)ة(

 (4)صبعتبٌ( )
 ـــــــ

 01/7/0202الثالثاء 
نت األنفب     دراصبث نغوٌت فى انًعبجى ودال

 (9صبعبث(   )3)

 خرائظ

 (6صبعبث( )3)

 تبرٌخ طبٍعى )ة( "عهى انحٍواٌ"

 (0صبعبث( )3)

 هُذصت )ة(

 (3) ) صبعتبٌ(
 ـــــــ

 1/1/0202السبت 
 األدة انشعبى

 (0صبعبث(   )3)

 تبرٌخ يصر انحذٌث وانًعبصر )ة(

 (9)صبعتبٌ( )

 (0تبرٌخ طبٍعى )ج( جٍونوجٍب وبٍئت َببتٍت   )

 صبعبث(3)
 ـــــــ ـــــــ

 44/1/0202الثالثاء 
 (0)  انًصرياألدة 

 صبعبث(3)                  

 تبرٌخ األٌوبٍٍ وانًًبنٍك

 (3صبعبث( )3)
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 دراصبث دٌٍُت )ة( 42/1/0202 السبت

 (0)صبعتبٌ (    )

 جغرافٍب يصر )ة(

 (8)صبعتبٌ ( )
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ


