كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ
شئوٌ انزعهيى وانطالة

جدول االتمحان الشفوي للفرقة األولي

انفصم انذراسي األول – نهعبو انجبيعي6102/6102و
انيوو وانزبريخ

انسجذ
1172/71/71م
األحذ
1172/71/71م
االثُيٍ
1172/71/71م
انخًيس
1172/71/11م

أرقـــبو جهوس
يٍ

إني

7117
7127
7217
7117
7127
7217
7117
7127
7217
7117
7127
7217

7121
7211
7171
7121
7211
7171
7121
7211
7171
7121
7211
7171

وكيل الكلية لشئو الحعليم والطالب
(أ.د /ممدوح إبراهيم علي حسن)

املــــــندة
انصحخ انشخصيخ
يذخم في انزرويح انريبضي
انزرثيخ انحركيخ
يذخم في انزرويح انريبضي
انزرثيخ انحركيخ
انصحخ انشخصيخ
انزرثيخ انحركيخ
انصحخ انشخصيخ
يذخم في انزرويح انريبضي

احزيـــــــــــــبطي
عميد الكليـــــــة
(أ.د /تمدحت حممود عبد العنل الشنفعي)

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ
شئوٌ انزعهيى وانطالة

جدول االتمحان الشفوي للفرقة الثننية

انفصم انذراسي األول – نهعبو انجبيعي6102/6102و
انيوو وانزبريخ
انسجذ
1172/71/71م
االثُيٍ
1172/71/71م
انثالثبء
1172/71/77م
االرثعبء
1172/71/74م
انخًيس
1172/71/72م

أرقـــبو جهوس
يٍ
1117
1727
1717
1117
1727
1717
1117
1727
1717
1117
1727
1717
1117
1727
1717

إني
1721
1711
1271
1721
1711
1271
1721
1711
1271
1721
1711
1271
1721
1711
1271

وكيل الكلية لشئو الحعليم والطالب
(أ.د /ممدوح إبراهيم علي حسن)

املــــــندة
طرق رذريس انزرثيخ انجذَيخ ()0
عهى انُفس انريبضي
وظبئف أعضبء
يذخم في انزذريت انريبضي
طرق رذريس انزرثيخ انجذَيخ ()0
عهى انُفس انريبضي
وظبئف أعضبء
يذخم في انزذريت انريبضي
طرق رذريس انزرثيخ انجذَيخ ()0
عهى انُفس انريبضي
وظبئف أعضبء
يذخم في انزذريت انريبضي

احزيـــــــــــــبطي
عميد الكليـــــــة
(أ.د /تمدحت حممود عبد العنل الشنفعي)

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُيٍ
شئوٌ انزعهيى وانطالة

جدول االتمحان الشفوي للفرقة الرابعة

انفصم انذراسي األول – نهعبو انجبيعي6102/6102و
انيوو وانزبريخ

شعبة رينضة تمدرسية

جهوس ( )1061 – 1110أسس وَظريبد انزرثيخ انجذَيخ

السبت
1172/71/71م جهوس ( )1610 – 1060عهى َفس انًُو

جهوس ( )1061 – 1110عهى َفس انًُو

االثنين
1172/71/71م جهوس ( )1610 – 1060أسس وَظريبد انزرثيخ انجذَيخ
جهوس ( )1061 – 1110ارجبهبد حذيثخ في انزرويح انريبضي

الثالثاء
1172/71/77م جهوس ( )1610 – 1060طرق رذريس انزرثيخ انريبضيخ ()6
جهوس ()1061 – 1110

األربعاء
1172/71/74م جهوس ()1610 – 1060

الخميس

جهوس ()1061 – 1110

1172/71/72م

جهوس ()1610 – 1060

طرق رذريس انزرثيخ انريبضيخ ()6
إشراف صحي وررثوي
إشراف صحي وررثوي
ارجبهبد حذيثخ في انزرويح انريبضي

السبت
1172/71/71م
وكيل الكلية لشئو الحعليم والطالب
(أ.د /ممدوح إبراهيم علي حسن)

شعبة تدريب رينضي

شعبة اإلدارة الرينضية

سيكونوجيخ رذريت ويُبفسبد

ارجبهبد حذيثخ في انزرويح انريبضي

األسس انفسيونوجيخ نهزذريت انريبضي

إشراف صحي وررثوي

يجبدئ رذريت انُبشئيٍ

سيكونوجيخ انقيبدح انريبضيخ

انزذنيك انريبضي

إدارح انًُبفسبد انريبضيخ

رخطيط انزذريت انريبضي
طرق انزذريت انريبضي

اإليكبَبد وانًُشئبد انريبضيخ

ارجبهبد حذيثخ في انزرويح

انزُظيًبد انحكوييخ واألههيخ

احزيـــــــــــــبطي

احزيـــــــــــــبطي

عميد الكليـــــــة
(أ.د /تمدحت حممود عبد العنل الشنفعي)

كهية انترثية انريبضية نهجُيٍ
شئوٌ انتعهيى وانطالة

جدول االتمحان الشفوي للفرقة الثنلثة

انفصم اندراسي األول – نهعبو انجبيعي6102/6102و
انيوو وانتبريخ

أرقـــبو جهوس

املــــــندة

يٍ
1115
1515
1115
1115
1515
1115
1115
1515
1115

إني
1511
1111
1814
1511
1111
1814
1511
1111
1814

االثنين
1152/51/51م

1115
1515
1115

1511
1111
1814

الثالثاء
1152/51/11م

1115
1515
1115

1511
1111
1814

األربعاء
1152/51/15م

1115
1515
1115

1511
1111
1814

االَتقبء في انًجبل انريبضي

الخميس
1152/51/11م

1115
1515
1115

1511
1111
1814

انجحث انعهًي
اإلصبثبت انريبضية وانتأهيم
انقيبس وانتقويى

الخميس
1152/51/51م
السبت
1152/51/51م
األحد
1152/51/54م

وكيل الكلية لشئو الحعليم والطالب
(أ.د /ممدوح إبراهيم علي)

اإلصبثبت انريبضية وانتأهيم
طرق تدريس ذوي االحتيبجبت انخبصة
سيكونوجية انتدريت وانًُبفسبت
سيكونوجية انتدريت وانًُبفسبت
عهى انحركة
طرق تدريس ذوي االحتيبجبت انخبصة
طرق تدريس ذوي االحتيبجبت انخبصة
سيكونوجية انتدريت وانًُبفسبت
عهى انحركة
االَتقبء في انًجبل انريبضي
انجحث انعهًي
اإلصبثبت انريبضية وانتأهيم
انقيبس وانتقويى
االَتقبء في انًجبل انريبضي
انجحث انعهًي
عهى انحركة
انقيبس وانتقويى

عميد الكليـــــــة
(أ.د /تمدحت حممود الشنفعي)

