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 مكتت وكيم انكهية نشئون انتعهيم و انطالة 

جدول اإلمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  
 م9102/9191

 األقتراد المندليالفخقة الخابعة                                     قدم /
 القائم بالتجريذ المادة التهقيت الدمن التاريخ اليهم
 د.أماني سعج المناهج 1-10 ساعات 3 12/7/2020 األحج

تغحية فئات  1-10 ساعات 3 14/7/2020 الثالثاء
 خاصة

 أ.د. سحخ سلطان
 أ.م.د. داليا رفعت

حقهق إندان و  1-10 ساعات 3 11/7/2020 الخميذ
 مكافحة فداد

 د. إيمان عثمان

صحة نفدية و  1-10 ساعات 3 11/7/2020 األحج
تهجيه و إرشاد 

 نفدي

 د. أحمج الديج

 د. إسالم جمعة تحوق ملبدي 1-10 ساعات 3 21/7/2020 الثالثاء 
تأثيث و تنديق  1-10 ساعات 3 21/7/2020 األحج 

 المدكن
أ.م.د. أسماء 

 حميجة 
 د. أحمج فهمي حاسب آلي 1-10 ساعات 3 22/7/2020 الثالثاء

 وكيم انكهية  نشئون انتعهيم و انطالة 

 
 أ.د. منبل دمحمي انعدوي  

 عميد انكهية                                                                                  

 

                                                                                                      
 أ.د. أحمد فتحي عيبط
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 مكتت وكيم انكهية نشئون انتعهيم و انطالة 

جدول اإلمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  
 م9102/9191

 الفخقة الخابعة                                     قدم /تكنهلهجيا التعليم
 القائم بالتجريذ المادة التهقيت الدمن التاريخ اليهم
 د.أمل جهدة المناهج 1-10 ساعات 3 12/7/2020 األحج

مذكالت الحاسب  1-10 ساعات 3 14/7/2020 الثالثاء
 اآللي

 د. أيمن جبخ

حقهق إندان و  1-10 ساعات 3 11/7/2020 الخميذ
 مكافحة فداد

 د. إيمان عثمان

صحة نفدية و تهجيه  1-10 ساعات 3 11/7/2020 األحج
 و إرشاد نفدي

 الديجد. أحمج 

استخجام الحاسب في  1-10 ساعات 3 21/7/2020 الثالثاء 
إعجاد الهسائل 

 التهضيحية

 د. أمل جهدة

أ.م.د. إيمان  نظخيات اإلترال 1-10 ساعات 3 21/7/2020 األحج 
 مكخم

إنتاج اللهحات  1-10 ساعات 3 22/7/2020 الثالثاء
 التعليمية

 د. عبيخ كمال

 وكيم انكهية  نشئون انتعهيم و انطالة 

 
 أ.د. منبل دمحمي انعدوي  

 عميد انكهية                                                                                  

 
                                                                                                      

 أ.د. أحمد فتحي عيبط
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 مكتت وكيم انكهية نشئون انتعهيم و انطالة 

جدول اإلمتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  
 م9102/9191

 الفخقة الخابعة                                     قدم /التخبية الفنية
 القائم بالتجريذ المادة التهقيت الدمن التاريخ اليهم
 أ.د.شيماء إبخاهيم المناهج 1-10 ساعات 3 12/7/2020 األحج

المتاحف و  1-10 ساعات 3 14/7/2020 الثالثاء
 المعارض

أ.د. هاني عبج 
 البجيع

حقهق إندان و  1-10 ساعات 3 11/7/2020 الخميذ
 مكافحة فداد

 د. إيمان عثمان

صحة نفدية و  1-10 ساعات 3 11/7/2020 األحج
تهجيه و إرشاد 

 نفدي 

 د. أحمج الديج

أ.م.د. أحمج عبج  (4ترميم ) 4-10 ساعات 1 21/7/2020 الثالثاء 
 الكخيم

 أ.م.د. عبيخ يذ (2خدف ) 4-10 ساعات 1 21/7/2020 األحج 
 أ.د. نجهان أحمج نحت خدفي 4-10 ساعات 1 22/7/2020 الثالثاء

 وكيم انكهية  نشئون انتعهيم و انطالة 

 
 أ.د. منبل دمحمي انعدوي  

 عميد انكهية                                                                                  

 
                                                                                                      

 أ.د. أحمد فتحي عيبط


