
 أنٗ خهسخ                                 خبيعخ انًُٕفٛخ                                               

     333.9-93.9                                                                       كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ  

                                                                                                 ٔانطالةشئٌٕ انزعهٛى  اداسح 

                            

 1935/1936خذٔل االيزحبٌ انُظشٖ نهفصم انذساسٗ انثبَٙ  نهعبو                            

 (..1عذد انطالة) -      رغزٚخشعجخ -انفشلخ اانثبَٛخ 

                  ****************************************** 

 انسبعخ انزبسٚخ –انٕٛو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٙ

 انمبئى ثبنزذسٚس انًبدح

 انخًٛس 3

1/6/1936 

 

9:.9 -   33:.9 
 د/فبطًخ انضْشاء أيٍٛ انششٚف9ا كًٛبء حٕٛٚخ)ة(

 أ3د / ٕٚسفعجذ انعضٚض انحسبٍَٛ   

 األحذ 1

 

 5/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
احصبء ٔثشيدخ 

 خطٛخ

 انصٛشفٙعهٙ  د/سعٛذ 9أ

 انثالثبء .

 

7/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 أ/ فبطًخ  يحًذ انُدبس نغخ اَدهٛضٚخ 

 انخًٛس 4

9/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 

يٛكشٔثٕٛنٕخٙ  

 اغزٚخ ٔانجبٌ

ش٘ سختد/ششٚف صج9أ  

  عشانشبكبيم د/يبخذح 9أ

 أ3د / عًبد انخٕنٗ 

 ذاألح 5

 

31/6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 
اداسح انزغزٚخ فٙ 

 انًؤسسبد

 

 

خبطشيحًذ سشبد  د/أنفذ 9أ  

فزحٛخ شجم  د/  

 د / ٔفبء سفعذ

 

 انثالثبء 6

34/6/1936 
 

9:.9 - 33:.9 
 رغزٚخ اَسبٌ

 

 

  األصفٓبَٙ يحًذد/عبٚذح 9أ

حسٍ د/ثشٚب يسهى9أ  

 حسٍٛ  د/عصبو عجذ انحبفظ9أ

 

7 

 

 انخًٛس

11/1/2011 

 

9:.9 - 33:.9 
 سثٛع يحًٕد َٕفم د/9أ أخٓضح يُضنٛخ

 أ3د/ سهٕٖ يحًذ صغهٕل          

 د/ يُٗ صمش            

 عميد الكلية                    لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية           مدير االدارة                    
                                                    

 {  شريف صبري رجب }ا.د/ }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{              }د./ ايهاب صالح الدين{        
                                                                                                                                         

  

 

 

                                                                              
 

 



 

 أنٗ خهسخ                         خبيعخ انًُٕفٛخ                                           

 333.9-93.9                                                        كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ 

 ٔانطالة ئٌٕ   انزعهٛىشاداسح 

 1935/1936خذٔل االيزحبٌ انُظشٖ نهفصم انذساسٗ انثبَٙ  نهعبو                          

 (.33عذد انطالة) -    َٔسٛحشعجخ يالثس  -انفشلخ اانثبَٛخ                            
                               ****************************************** 

 انسبعخ انزبسٚخ –انٕٛو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٙ

 انمبئى ثبنزذسٚس انًبدح

 انخًٛس 3

1/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 انززٔق انًهجسٙ

 

 

 د/خبنذ يحٙ انذٍٚ يحًذ حس9ٍو9أ

 األحذ 1

 

 5/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
احصبء ٔثشيدخ 

 خطٛخ

 انصٛشفٙعهٙ  د/سعٛذ 9أ

 انثالثبء .

 

7/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 انُدبس يحًذ أ/فبطًخ نغـــــــــخ اَدهٛضٚخ

 انخًٛس 4

9/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 
 ربسٚخ األصٚبء

 

 ْذٖ سبيٗ غبصٖد/أ3و3

 

 األحذ 5

 

31/6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 
 ركُٕنٕخٛب انًالثس

 

 انُعسبٌأحًذ  /إٚٓبة د9أ

 انفشيبٔ٘حًذ٘  د/يُٙ 

 انثالثبء 6

34/6/1936 
 

9:.9 - 33:.9 
رصًٛى ٔرُفٛز 

 انًُبرج

 أسًٓبٌ انُدبسد/ أ3و3    

 حدبجعجذ انحًٛذ  د/يحًذ 

 

7 

 

 انخًٛس

11/1/2011 

 

9:.9 - 33:.9 
 د/أششف يحًٕد ْبشى9أ ربسٚخ انُسٛح

 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة                                     

                                                    
 {  شريف صبري رجب }ا.د/}د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{     

                                                                                                                                                                                                                         

 
 

                                                                                                          

 

 

 



 

 أنٗخهسخ                                            خبيعخ انًُٕفٛخ                    

 333.9- 93.9                                                    كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ 

                                                                                                    ٔانطالةشئٌٕ انزعهٛى  اداسح 

 1935/1936انذساسٗ انثبَٙ  نهعبو  خذٔل االيزحبٌ انُظشٖ نهفصم                            

 (18شعجخ اداسح  يُضل عذد انطالة)-انفشلخ اانثبَٛخ                               

                           ****************************************** 

 انسبعخ انزبسٚخ –انٕٛو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٙ

 انمبئى ثبنزذسٚس انًبدح

 انخًٛس 3

1/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 
 يٕسد أســــــــــــــشح

 

   

 َٕفميحًٕد سثٛع د/ 9أ

 األحذ 1

 

 5/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 د / يُٗ صمش    الزصبدٚبد اسشح

 انثالثبء .

 

7/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 إَدهـٛضٚــخنـغــخ 

 

 

 انُدبسعًش أ /فبطًخ 

 

 انخًٛس 4

9/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 

 سعبٚـــــــــــــــخ أو

 

أ3د/ َعًخ يصطفٗ 

 سلجبٌ

 ثذ انًحسٍ

 األحذ 5

 

31/6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 
 ثــــــــــــــــكزشٕٚنٕخٙ

 

 انخٕنٙيحًذ د/عًبد 9و9أ

 أ3د/ ششٚف صجشٖ سخت

 

 انثالثبء 6

34/6/1936 
 

9:.9 - 33:.9 
 اخزٛبس ٔرُفٛز انًالثس

 

 

 سعٛذ فٕصٖ د/

 د/ َٓب عجذِ

 

7 

 

 انخًٛس

11/1/2011 

 

9:.9  -  33:.9 
 عجذ انًدٛذ د/أيٛشح حسبٌ أخٓضح يُضنٛخ)ة(

 ميد الكلية  ع                لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة                                       

                                                    
 {  ششٚف صجشٖ سخت }ا.د/        }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{       }د./ ايهاب صالح الدين{       

                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

 



 

    أنٗخهسخ                      خبيعخ انًُٕفٛخ                                                     

 333.9-93.9                                                                   كهٛخ االلزصبد انًُضنٗ 

                                                                                                    ٔانطالةشئٌٕ انزعهٛى  اداسح 

 1934/.193انثبَٙ  نهعبو خذٔل االيزحبٌ انُظشٖ نهفصم انذساسٗ                       

 (.1خ عذد انطالة)ٛشعجخ الزصبد يُضنٙ ٔرشث-انفشلخ اانثبَٛخ                           
                              ****************************************** 

 انسبعخ انزبسٚخ –انٕٛو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٙ

 انمبئى ثبنزذسٚس انًبدح

 انخًٛس 3

1/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 
 إعذاد أطعًخ

 

 ْاللأحًذ  د/حًذّٚ 9أ

 عجٛش َضّٚد/

 األحذ 1

 

 4/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 َٓٗ عجذ انسزب س د/ إداسح يُضل

 انثالثبء .

 

7/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 
 نـغــخ إَدهـٛضٚــخ

 

 انُدبسيحًذ  أ  /فبطًخ 

 انخًٛس 4

9/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 

 فٌُٕ لذًٚـــــــخ

 

 

 أ3و3د/ أيم ثسَٕٛٗ

 األحذ 5

 

31/6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 
 ثكزشٕٚنٕخـــــــٙ

 

 

 سخت د/ششٚف صجش9ٖأ

 عًبد انخٕنٗ د/9أ     

 

 انثالثبء 6

34/6/1936 
 

9:.9 - 33:.9 
 انُسٛح ٔانعُبٚخ ثّ

 

 انٕسالٙيحًذ  د/سبنٙ 

 عجذِ د/إٚشُٚٙ إسحك

 

7 

 

 انخًٛس

11/1/2011 

 

9:.9 - 33:.9 
 يٓب خاللد/9و9أ عهى َفس انًُٕ

 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة                                        

                                                    
 {  سخت ششٚف صجشٖ }ا.د/د/ اسالم عبد المنعم حسين{   }د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.    

                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 


