
 

     أونٍجهسخ                                                                      جبيعخ انًُىفُخ           
 333.9----93.9                                                              كهُخ االلزصبد انًُشنً 

                                                               ادارح شئىٌ انزعهُى  وانطالة

                                                                                                                                                 

 1935/1936بو نهعانثبٍَ  جذول االيزحبٌ انُظزي نهفصم انذراسً                         

 (399عذد انطالة ) -شعجخ رغذَخ وعهىو االطعًخ -انفزلخ انثبنثخ                             

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

 انسبعخ انزبرَخ –انُىو 

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 انمبئى ثبنزذرَس انًبدح

  األرثعبء

3/6/1936 

 

9:.9 -  33:.9 

رخطُظ واعذاد 

 انىججبد

 د/خبنذ  عهٍ شبه9ٍُأ

 د/هجخ عش انذٍَ َىسف9و9أ

 د/عجُز  أحًذ خضز9و9أ

 انسجذ

4/6/1936 

 

9:.9   -   33:.9 

 اعذاد اطعًخ

 )      نحىو واسًبن (

 

 

 د/ عبدل عجذ انًعطٍ أحًذ9أ

 د/سحز عثًبٌ يصطف9ٍأ

     د/أيم َبصف     

  األثٍُُ

 

6/6/1936 

 

9:.9  - 33:.9 

 رحهُم اغذَخ

 

 د/يحًذ سًُز انذشهىط9ٍ

 د/ عبدل عجذ انًعط9ٍأ

 هجخ عش انذٍَد/

 األرثعبء

 

8/6/1936 

 

9:.9-  33:.9 

يشكالد انزغذَخ فٍ 

 انذول انُبيُخ

 

 

 /حًذَخ أحًذ هاللد9أ  

 شبهٍُعهٍ  د/خبنذ 9أ

 عفُفٍيحًذ د/طبرق 9و9أ

 

 انسجذ    

33/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 شَخُاَجهنغخ 

 

 انحسبٍَُد/َىسف عجذ انعشَش9أ

 أ / َىرا حُفً  

 األثٍُُ

3./6/1936 

 

9:.9    - 33:.9 

 

 

 اعذاد اطعًخ

 )عجبئٍ ويخجىساد(

 

 خبطزيحًذ  د/أنفذ 9أ

 عجذ انهطُف  د/َهبد رشبد9أ

 خفبجٍيحًىد انحسٍُُ  د/يٍ 

 

 األرثعبء

35/6/1936 

 الزصبدَبد انغذاء 9.:33 - 93.9

 

 

 

 حسٍ يسهى د/ثزَب9أ

 أحًذ د/ عجُز َشَه

 وفبء رفعذد/

 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة          
                                                  

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



 
     اونًجهسخ                         بيعخ انًُىفُخ                                                   ج                   

 333.9----93.9                                                                 كهُخ االلزصبد انًُشنً 

                                                               ح شئىٌ انزعهُى  وانطالةادار

                                                                                                                                                                               

 1935/1936جذول االيزحبٌ انُظزي نهفصم انذراسً انثبٍَ  نهعبو                          

 (91عذد انطالة) - شعجخ يالثس وانُسُج    -انفزلخ انثبنثخ                                         

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

 انسبعخ           انزبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ    

 انمبئى ثبنزذرَس انًبدح              

  األرثعبء 3

3/6/1936 

 

9:.9 -   33:.9 

 ــــثفٍ حـــذ َــــ

 

 

 د/َشأد َصز انزفبع9ٍأ

 د/ يبجذح االسىد      

 

 انسجذ 1

4/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 

اخزُبر ورُفُذ 

 انًالثس)ة(

 

 اَُب هُكمد/ر
 د/أسًهبٌ  اسًبعُم انُجبر9و9أ

 

  األثٍُُ .

 

6/6/1936 

 صًُى يُسىجبدر .:33  -  9.:9

 

  عُذ عهٍ أحًذ د/رشذ9ٌأ

 د/ أسًبء انخشٍ      

 

 األرثعبء 4

 

8/6/1936 

ــبء  رصـًُـُــى اسَـــ 9.:33  -  93.9

 )ة(

 

 سُذ أحًذ  د/إَهبة فبضم9أ

 أ 3د / عال َىسف    

 

 سجذان     5

33/6/1936 

 شَخُنغخ اَجه 9.:33   -  9.:9

 

 حُفٍيحًذ  أ/َىر 

 

 

 

 األثٍُُ 6

3./6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 

الزصبدَبد ويمىيبد 

صُبعزٍ انًالثس 

 وانُسُج

 

 

 سهب حًذي د/9و9أ

 د / أحًذ ريشي          

 

 

7 

 

 األرثعبء

35/6/1936 

 

9:.9 - 33:.9 

 اخزُبر وفحص انُسُج

 

 عُذ  أ3د/  رشذي

 شًُبء يصطفًد/

 
 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة          

  
                                                   

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



                                                                                                                                                                                         
 جهسخاونً                                                         جبيعخ انًُىفُخ                       

 333.9----93.9                                                                كهُخ االلزصبد انًُشنً 

                                                       ادارح شئىٌ انزعهُى  وانطالة

                                                                                                                                                 

 1935/1936جذول االيزحبٌ انُظزي نهفصم انذراسً انثبٍَ  نهعبو                                   

 (31عذد انطالة) -ُشل      شعجخ ادارح ي-انفزلخ انثبنثخ                                         

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

 انسبعخ انزبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 رَسزذانمبئى ثبن انًبدح

  األرثعبء 3

3/6/1936 

 

9:.9 -   33:.9 

 ًَى طفم )أ(

 

 

 د/ َهً عجذ انسزبر 

 انسجذ 1

4/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 

 دَكىر يُشل

 

 

 هجخ شعُتد/ 9و9أ

  األثٍُُ .

 

6/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 وسبئم إعـــــــــــــــالو

 

 

 

 يًُ صمزد/

 األرثعبء 4

 

8/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 

 فٍ اإلرُكــــــــــــذ

 

 أ3د / سهىي سغهىل

 

 انسجذ     5

33/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 

 خنغخ اَجهُشَـــــــ

 

 

 

 

 حُفٍيحًذ  أ/َىرا 

 

 األثٍُُ 6

3./6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 

 يحبسجــــــــــــــــــــــــخ

 

 

 د/عالء عبشىر

 

 

 

 

7 

 

 األرثعبء

35/6/1936 

 

9:.9 - 33:.9 

 سَُخ ورُسُك انشهىر

 

 د/ يهجخ  يحًذ إسًبعُم يسهى9و9أ

 و/ اًَبٌ لطت

 

 

 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبليةوكيل الك         مدير االدارة          
                                       

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

  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 جهسخاونً                                                         جبيعخ انًُىفُخ                         

 333.9----93.9                                                                كهُخ االلزصبد انًُشنً 

                                                       ادارح شئىٌ انزعهُى  وانطالة

                                                                                                                                                 

 1935/1936جذول االيزحبٌ انُظزي نهفصم انذراسً انثبٍَ  نهعبو                                   

 (36نطالة)عذد ا -  االلزصبد انًُشنٍ وانززثُخشعجخ -  انفزلخ انثبنثخ                                   

 

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

 انسبعخ انزبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 رَسزذانمبئى ثبن انًبدح

  األرثعبء 3

3/6/1936 

 

9:.9 -   33:.9 

 رزثُخ ويشكالد

 

 

 د/يٍُ  أحًذ اسًبعُم

 انسجذ 1

4/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 

 اخزُبر يالثس

 

 عجذهللا عجذ انًُعى د/

 د/ يًذوح يجزون      

  األثٍُُ .

 

6/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 عهىو األطعًخ ورحهُههب

 

 َجالء انشُخد/

 ثسًخ ريضبٌد/

 خفبجٍيحًىد  د/يٍ 

 األرثعبء 4

 

8/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 عهى َفس رعهًٍُ

 

 

 

 إثزاهُى   د/يزوح صالح

 سجذان     5

33/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 نغخ اَجهُشَخ

 

 

 أ/َىرا  يحًذ حُفٍ

 األثٍُُ 6

3./6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 

 أصىل رزثُـــــــــــــــــخ

 

 إثزاهُى   د/يزوح صالح

 

7 

 

 األرثعبء

35/6/1936 

 

9:.9 - 33:.9 

 ـــــخربرَخ انززثُــــ

 

 َىسف  د/أيبٍَ كًبل

 

 عميد الكلية                  لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية             مدير االدارة      
 شريف صبري رجب }ا.د/   }د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{  

 

 

 

 

 



 
 نً    جهسخاو                                                     جبيعخ انًُىفُخ                       

 333.9----93.9                                                                كهُخ االلزصبد انًُشنً 

                                                       ادارح شئىٌ انزعهُى  وانطالة

                                                                                                                                                 

 1935/1936جذول االيزحبٌ انُظزي نهفصم انذراسً انثبٍَ  نهعبو                                   

 (31طالة)عذد ان -شعجخ ادارح يُشل      -انفزلخ انثبنثخ                                         

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

 انسبعخ انزبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 رَسزذانمبئى ثبن انًبدح

  األرثعبء 3

3/6/1936 

 

9:.9 -   33:.9 

 ًَى طفم )أ(

 

 

 د/ َهً عجذ انسزبر 

 انسجذ 1

4/6/1936 

 

9:.9    -    33:.9 

 دَكىر يُشل

 

 

 هجخ شعُتد/ 9و9أ

  األثٍُُ .

 

6/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 وسبئم إعـــــــــــــــالو

 

 

 

 يًُ صمزد/

 األرثعبء 4

 

8/6/1936 

 

9:.9  -  33:.9 

 

 فٍ اإلرُكــــــــــــذ

 

 أ3د / سهىي سغهىل

 

 انسجذ     5

33/6/1936 

 

9:.9  -   33:.9 

 

 خنغخ اَجهُشَـــــــ

 

 

 

 

 حُفٍيحًذ  أ/َىرا 

 

 األثٍُُ 6

3./6/1936 

 

9:.9    -   33:.9 

 يحبسجــــــــــــــــــــــــخ

 

 

 د/عالء عبشىر

 

 

 

 

7 

 

 األرثعبء

35/6/1934 

 

9:.9 - 33:.9 

 سَُخ ورُسُك انشهىر

 

 د/ يهجخ  يحًذ إسًبعُم يسهى9و9أ

 و/ اًَبٌ لطت

 

 

 عميد الكلية                  والطالبلشئون التعليم  وكيل الكلية         مدير االدارة          
                                                    

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

 

 

 

 


