
     ثبَُخ جهظخ                          جبيعخ انًُىفُخ                                                

                                                                                           

   2  -  12                                                                 كهُخ االلتصبد انًُشنً 

                                                                                                    وانطالةشئىٌ انتعهُى  ادارح 

                                                                                                                                            

 2015/2016جذول االيتحبٌ انُظزي نهفصم انذراطً انثبٍَ  نهعبو                                   

 (22خ عذد انطالة)ُشعجخ التصبد يُشنٍ وتزث   -انفزلخ انزاثعخ                                        

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

 انظبعخ انتبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 انمبئى ثبنتذرَض انًبدح

 انخًُض 1

2/6/2016 

 كًجُىتز 2  -12

 

  يهب طعذ انذٍَ د/

 

 األحذ 2

 

 5/6/2016 

12-  2  

 أصىل انتزثُــــــــــــــخ

 

 أحًذ انحجب رأ.د/

 نخًُضا 3

2/6/2016 

 طـــــــــــــــــــــــــزق تذرَض 2  -12

 

 

 غزَتإثزاهُى  د/َىرا 

 األحذ 4

 

12/6/2016 

12-  2  

 انًعبطــــــــــــــــــــف )ة(

 

 

د/َشىح عجذ انزؤف عجذ انحهُى0و0أ  

 

  انخًُض 5

 

16/6/2016 

12-  2  

تزثُخ صحُخ 

 وغذائُـــــــــــــــــخ

 

انظُذ د/يحًذ يصطف0ٍأ  

َجالء انشُخ د/   

 االطكبفٍيحًذ د/عشح

 

 األحذ 6

 

12/6/2016 

 أيبًَ أثى انخُزد/ تزثُخ يمبرَخ  2  -12

            

 

 عميد الكلية             لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة                                   

                                                    
 {  رجت شزَف صجزي }ا.د/   }د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



   جهظخ ثبَُخ                              جبيعخ انًُىفُخ                                         

 2       -   12                                                               كهُخ االلتصبد انًُشنً  

                                                                                                      وانطالة شئىٌ انتعهُىادارح 

                                                                                                                                            

 2015/2016جذول االيتحبٌ انُظزي نهفصم انذراطً انثبٍَ  نهعبو                   

 (23عذد انطالة) -شعجخ ادارح يُشل    -انفزلخ انزاثعخ                             

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

 انظبعخ انتبرَخ –و انُى و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 انمبئى ثبنتذرَض انًبدح

 انخًُض 1

2/6/2016 

 كًجُىتز 2  -12

 

طعذ انذٍَ د/يهب    

 

 األحذ 2

 

 5/6/2016 

ــــــــــــــخأطزَــــــــ عاللبد 2  -12  

 

د/يبَظخ  يحًذانحجش0ٍو0أ  

 

 انخًُض 3

2/6/2016 

12-  2  

ـُىنىجٍـــعهــــــــى َفض فظـــــ  

 د/ يهب جالل

 

 

 

 

 

 األحذ

 

12/6/2016 

 إعذادا وحفظ األطعًــــــــــــخ 2  -12

 

 

د/يحًذ طًُز انذشهىط0ٍأ  

 د/فتحُخ شجم جُذَخ

 د / ثظًخ ريضبٌ 

  انخًُض 5

 

16/6/2016 

 إدارح يشزوعبد صُبعُخ)ة( 2  -12

 

 

 

 د/أيُزح حظبٌ

 د/هجخ هللا شعُت

 األحذ 6

 

12/6/2016 

 د/ يًُ صمز ارح يؤطظبد انطفىنخ )ة(إد  2  -12

           

 عميد الكلية             لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة            

                                                    
 {  ترج شزَف صجزي }ا.د/}أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{}د./ ايهاب صالح الدين{

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



   جهظخ ثبَُخ                                                   جبيعخ انًُىفُخ            

 2       -      12                                                  كهُخ االلتصبد انًُشنً 

                                                                                                     وانطالةشئىٌ انتعهُى ادارح 

                                                                                                                                            

 2015/2016جذول االيتحبٌ انُظزي نهفصم انذراطً انثبٍَ  نهعبو                    

 (163عذد انطالة)  -شعجخ تغذَخ وعهىو أطعًخ     -انفزلخ انزاثعخ                         

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

 انظبعخ انتبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 انمبئى ثبنتذرَض انًبدح

 انخًُض 1

2/6/2016 

 زكًجُىت 2  -12

 

 طعذ انذٍَ يهب د/

 

 األحذ 2

 

 5/6/2016 

اعذاد وتعجئــــخ وتخشٍَ  2  -12

 انفبكــــهخ

 

 انظُذ د/يحًذ يصطف0ٍأ

 عجُز َشَهد/

 انًصُهحٍيصطفٍ  د/شًُبء 

 انثالثبء 3

7/6/2016 
كًُُبء حُىَخ  2  -12

 خفظُىنىجُــــــــــــ

 د/فبطًخ انشهزاء أيٍُ انشزَف0أ

 يوسف عبدالعزيز الحسانين أ.د/

 انخًُض 4

2/6/2016 
تخطُظ وتمىَى انظُبطخ  2  -12

 انغذائُـــــخ

 

 

 أ.د/ خبنذ شبهٍُ 

 أ.و.د/ طبرق عجذانزحًٍ عفُفً

 االحذ 5

12/6/2016 

 ــخ)ة(تمُى األغذَــــ 2  -12

 

 أيم َبصفد/0أ

 /َهبد رشبد انطحبٌد/0أ

 انًصُهحٍيصطفٍ د/شًُبء 

 انخًُض 6

16/6/2016 
جخ شئىٌ صحُخ ويزال 2  -12

 انجـــــــــىدح

 

 رجت د/شزَف صجز0ٌأ

 أحًذ  د/عبدل عجذ انًعط0ٍأ

 انخىنٍيحًذ  د/عًبد 0و0أ

 

7 

 

 االحد         

 

    91/6/6196 

 د/ يبجذح كبيم انشبعز0أ األنجبٌ ويُجبتهب  2  -12

 د/ نُهً انجذَىيأ. 

 د/شًُبء يصطفٍ انًصُهحٍ

           

 

 عميد الكلية             لشئون التعليم والطالبيل الكليةوك         مدير االدارة      

                                                    
 {  رجت شزَف صجزي }ا.د/   }د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                         



 

    ثبَُخخ جهظ                                        جبيعخ انًُىفُخ                     

                                                           2        - 12       كهُخ االلتصبد انًُشنً                                            

                                                                                                    وانطالةشئىٌ انتعهُى  ادارح 

                                                                                                                                           

 2015/2016جذول االيتحبٌ انُظزي نهفصم انذراطً انثبٍَ  نهعبو                   

 (54عذد انطالة)  -شعجخ انًالثض وانُظُج   -انفزلخ انزاثعخ                         

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

 انظبعخ انتبرَخ –انُىو  و

 يٍ  ــــــــ   إنٍ

 انمبئى ثبنتذرَض انًبدح

 انخًُض 1

2/6/2016 

12-  2  

 كًجُىتز

 

 

 يهب طعذ انذٍَد/

 

 األحذ 2

 

 5/6/2016 

 يشزوع ثـــــحثٍ 2  -12

 

 انُعظبٌ أحًذ د/إَهبة0و0أ

 انثالثبء 3

7/6/2016 
 تصًُى وتُفُذ خبيبد انجُئخ 2  -12

 

 انعشًبوٌأحًذد/طبنٍ 0و0أ

 

 انخًُض 4

2/6/2016 
 حظٍُ د/اطالو عجذ انًُعى0أ انعُبَخ ثبنًــــــــــــالثض 2  -12

 

 

 االحذ 5

12/6/2016 

 سَبء وانتطجُمبدتصًُى أ 2  -12

 انتشكُهخ )ة(

 

 

 يحًذ  د/عال َىطف0أ

 أ.د/ اَهبة فبضم   

 انخًُض 6

16/6/2016 
 ـــــــــكىانتزَــــــــــ 2  -12

 

 د/  رشب انُحبص

 

7 

 

 االحد         

 

    91/6/6196 

 د/يًذوح أحًذ يجزون تظىَك  انًالثض 2  -12

           

 

 عميد الكلية             لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية         مدير االدارة        

                                                    
 {  رجت شزَف صجزي }ا.د/}د./ ايهاب صالح الدين{    }أ.د/ اسالم عبد المنعم حسين{   

                                                                                                                           

                          

 

 
                                                                                          

 


