
 

 0202جذول ايزحبَبد دور َُبَز  ادارح شئىٌ انطالة

 (761)  انًسزىي االول انُىو   

 0 -70يٍ 

  (761 انًسزىي انثبٍَ  )

   0-70يٍ  

 (  711)انًسزىي انثبنث  

 صجبحب 77 – 3يٍ 

  (3انً  7 ) ثبنًذرجبد يٍ (843صجبحب  ) 77 – 3يٍ انسبعخ انًسزىي انزاثع    

 وسبئط يزعذدح ركُىنىجُب انًعهىيبد َظى يعهىيبد عهىو حبست

     ( 031)شجكبد انحبست   IT (720  )   أسبسُبد 02/70انسجذ 

  03/70االحذ 
 أسبسُبد َظى انًعهىيبد

(760 ) 
 (       00ثُبء انًززجًبد ) 

 ضًبٌ انًعهىيبد  وحًبَزهب

 َظى انًعهىيبد انشجكُخ
 اسبسُبد انحزكخ ثُبئُخ االثعبد شجكبدرحهُم ورصًُى 

     ( 711) رحهُم عذدٌ  ( 721) 7رَبضُبد  32/70االثٍُُ 

      (  763) كزبثخ رمُُخ  37/70انثالثبء 

               (713)  نغخ اَجهُشَخ 7/7االرثعبء 
 (722) لىاعذ ثُبَبد يزمذيخ                     +(  1)حسبثبد يزىاسَخ  

                         

 ًزعذدحانىسبئط انلىاعذ ثُبَبد 

 (0(+انزصىَز ثالثٍ انجعبد )6)

     (23) ثزيجخ يزئُخ  ( 712اإلَسبٌ ) حمىق  0/7انخًُس 

      (12) عًبرَبد انحبستي  1/7انسجذ  

    انًذيجخ األَظًخ (   712)جىدح انًعهىيبدضًبٌ   (16)انًذيجخ  األَظًخ    1/7االحذ 

     (007) هُذسخ انجزيجُبد  ( 716) رفكُز عهًٍ 3/7انخًُس 

 77/7انسجذ 
 ( 71) سهىكُبد انهُئبد

 (0دوائز رلًُخ  )
 ( 712)ثزيجخ شُئُخ 

    72) هُبكم ثُبَبد وخىارسيُبد
 (1) انسُُبرَى وانمصخ انًصىرح  (713)  اسزخالص انجُبَبد  اسزخالص انجُبَبد

     (712يشزوعبد يزمذيخ )ادارح    70/7االحذ 

 (  77) انىالع االفززاضٍ يعًبرَخ ركُىنىجُخ نهشزكبد 717يعًبرَخ ركُىنىجُخ نهشزكبد ) (  77)انىالع االفززاضٍ   ( 721)  7فُشَبء  73/7االثٍُُ 

  71/7انثالثبء 
 (736د )رزاسم ثُبَب

 (0احزًبالد واحصبء ) 
     

 ( 711) انزسى ثبنُذ 71/7االرثعبء 
 

 ( 11) َظزَخ اِنُبد 

 711)يمذيخ فٍ انىسبئط انًزعذدح

 
   

       ( 722) إدارح أعًبل  76/7انخًُس 

   1رطىَزرطجُمبد َظى انًعهىيبد)  (21انزسى ثبنحبست  )  (732) انكززوَُبد 72/7انسجذ 

        73/7االحذ 

     ( 713رذرَت يُذاٍَ )   02/7االثٍُُ 

 ( 717) هُبكم يزمطعخ (00) 0رَبضُبد  07/7انثالثبء 

 

   (10) انحزكخ ثبنحبست

+    7لىاعذ ثُبَبد يىسعخ وشُئُخ 

      (  1َظى يعهىيبد اجزًبعُخ )

 (0رجبرح انكززوَُخ )

 انحزكخ ثبنحبست انحزكخ ثبنحبست

 ( 712) ثمبفخ إساليُخ 00/7االرثعبء 

 

+َع و (16)ثزيجخ عُكجُىرُخ

  7انذكبء االصطُبعٍ 1رشغُم

 0يعبنجخ انصىر

  

 

      ( 737) إدارح يشزوعبد  03/7انخًُس 

 
  

 5-1ثًذرجبد يٍ   2 – 12انًسزىي انثبٍَ   يٍ انسبعخ   يزحبَبدرجذأ جًُع ا          ظهز ثًجًُ انًعبيم  2انً انسبعخ  12االول  يٍ انسبعخ  سزىيانً يمزراد يزحبَبدرجذأ جًُع ا*          

 عهً جًُع انطالة إحضبر انجطبلخ انجبيعُخ ) انكبرَُه ( وإظهبرهب عُذ انطهت                         6-1ثًذرجبد يٍ  11 - 9رجذأ جًُع ايزحبَبد يمزراد نهًسزىٍَُ انثبنث وانزاثع  يٍ 
    

                   عميد الكلية قائم باعمال                                                                                                                                                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     

تيسير حسن عبد الحميد(                          ) أ.د./                                                                         (د./ مرغني حسن دمحم)أ.                     
   



 

 0202جذول ايزحبَبد دور َُبَز  ادارح شئىٌ انطالة
 

 اصةخالبرامج ال

 (373 ) انًسزىي االول انُىو

 0- 70يٍ 

 (733 انًسزىي انثبٍَ  )

 0- 70 يٍ

 انًسزىي انثبنث  

 (722) َظى يعهىيبد حُىَخ)

 صجبحب 77 – 3يٍ 

 انًسزىي انثبنث

 (63) (هُذسخ ثزيجُبد)

 صجبحب 77 – 3يٍ 

 (11) شجكبد انحبست (27) شجكبد انحبست  IT(376)   أسبسُبد 02/70انسجذ 

   (711) إدارح يشزوعبد  03/70االحذ 

  (26يمذيخ َظى يعهىيبد حُىَخ )  ( 373)7رَبضُبد  32/70االثٍُُ 

   730)أسبسُبد َظى انًعهىيبد  37/70انثالثبء 

    (376) نغخ اَجهُشَخ 7/7/0202االرثعبء 

 (11) ثزيجخ يزئُخ (22) ثزيجخ يزئُخ (ثبَُخ َظى 730+ ) ( اونً هُذسخ ثزيجُبد71) حمىق اَسبٌ 0/7انخًُس 

 1/7انسجذ 
اسبسُبد انزَبضُبد 

(370) 
  

 

   (731) يمذيخ فٍ انكًُُبء انحُىَخ  1/7االحذ 

 (17هُذسخ ثزيجُبد ) (27يمذيخ فٍ هُذسخ ثزيجُبد )  (321) رفكُز عهًٍ 3/7انخًُس 

  77/7انسجذ 
 (702) ثزيجخ شُئُخ

  (1) هُبكم ثُبَبد وخىارسيُبد
 

 (17) رحهُم ورصًُى خىارسيُبد (22) اسبسُبد انىراثخ   70/7االحذ 

    (372)7فُشَبء  73/7االثٍُُ 

     71/7انثالثبء 

 16) َظزَخ االنُبدانهغبد انصىرَخ و   (713) انزسى ثبنُذ 71/7االرثعبء 

   ثبنثخ( 72+712) إدارح أعًبل  76/7انخًُس 

  (23) انزسى ثبنحبست  (376) انكززوَُبد 72/7انسجذ 
     

 (11) رذرَت يُذاٍَ    (716) سهىكُبد انهُئبد 02/7االثٍُُ 

   ثبنثخ 1(+ 733) هُبكم يزمطعخ (1) 0 رَبضُبد 07/7انثالثبء 

    (321) ثمبفخ إساليُخ 00/7االرثعبء 

   (731كزبثخ رمُُخ )  03/7انخًُس 
  

 3-1ثًذرجبد يٍ   70 – 3رجذأ جًُع ايزحبَبد  انًسزىي انثبنث يٍ انسبعخ          3-7ظهز ثًذرجبد يٍ  0انً انسبعخ  70* رجذأ جًُع ايزحبَبد يمزراد نهًسزىي االول وانثبٍَ  يٍ انسبعخ  

    عميد الكلية قائم باعمال                                                                                                                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب      
               

 تيسير حسن عبد الحميد(       ) أ.د./                                                                      (د./ مرغني حسن دمحم)أ.                       

 



 

 0202جذول ايزحبَبد دور َُبَز  ادارح شئىٌ انطالة

 الفرقتين الثالثة والرابعة الئحة قديمة 

  

 انُىو 

  

 انفزلخ انثبنثخ 

 انفزلخ انزاثعخ

 َظى يعهىيبد (7)  عهىو حبست

 )ادارح يشزوعبد(7اخزُبرٌ  يمزر َظزَخ انًززجًبد)ا(  03/70االحذ 

   7رحهُم ورصًُى انُظى  32/70االثٍُُ 

    37/70انثالثبء 

 7َظى لىاعذ انجُبَبد انًىسعخ   َظى لىاعذ انجُبَبد انًىسعخ)ا(  7/7/0202االرثعبء 

   1+7 خثزيجخ يزئُ 0/7انخًُس 

    1/7انسجذ 

    1/7االحذ 

    3/7انخًُس 

 0اسزخالص انجُبَبد    (7يٍ انجزيجُبد )انزحمك   77/7انسجذ 

    70/7االحذ 

    73/7االثٍُُ 

    71/7انثالثبء 

  (7َظى رشغُم يزمذيخ)  71/7االرثعبء 

    76/7انخًُس 

 0هُذسخ انًعهىيبد     72/7انسجذ 
    

    02/7االثٍُُ 

  (7انحزكخ ثبنحبست)  07/7انثالثبء 

    00/7االرثعبء 

    03/7 انخًُس
                    

 21 – 9تبدأ جميع امتحانات  من الساعة  

    عميد الكلية قائم باعمال                                                                                                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       
               

 (تيسير حسن عبد الحميد  ) أ.د./                                                          (د./ مرغني حسن دمحم)أ.                         


