
                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)١( 

 

 

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون ) ٢(  خليل عبد العال خليل.د.أ .١

  أصليون) ٢(  صالح بكر. د.أ .٢

  أصليون) ١(  أحمد عبد الراضي. د.أ .٣

  أصليون) ٢(  اعصام ند. د .٤

  أصليون )١(  ماهر عباس. د .٥

  أصليون) ٢(  منيرة حجازي. د .٦

  أصليون) ٢(  صالح العشيري.د .٧

  اصليون) ١(  عبير األمين.د .٨

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  تخلفات) ١/ (أصليون ) ٢(  خليل عبد العال خليل. د.أ .١

  تخلفات) ٢(/ أصليون) ٣(  أحمد عبد الراضى/ د.أ .٢

  أصليون) ١(  صالح العشيرى. د .٣

  أصليون) ١(  عصام ندا/ د .٤

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٢( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  أبو القاسم رشوان / د.أ .١

  أصليون) ١(  عبد الرحيم الجمل/ د .٢

  أصليون) ١(  حمد مصطفى منصورم/ د .٣

  أصليون) ٢(  عبد المنعم أبو زيد/ د .٤

  أصليون) ٢(  محمد أبو المجد/ د.أ .٥

  أصليون) ٢(  ياسر حشيش. د .٦

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  محمد مصطفى منصور/ د .١

  أصليون) ٣(  أحمد إسماعيل/ د .٢

  أصليون) ٤(  المنعم أبو زيد عبد/ د .٣

  أصليون) ١(  أبو القاسم رشوان/ د .٤

  أصليون) ٧(  ياسر حشيش/ د .٥

  

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٣( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  محمد حسن عبد اهللا/ د .١

  أصليون) ١(  مصطفى الضبع/ د .٢

  أصليون) ١(  وليد الشيمى/ د .٣

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  ربيع عبد العزيز/ د. أ .١

  أصليون) ٢(  مصطفى الضبع/ د.أ .٢

  أصليون) ١(  وليد الشيمى/ د .٣

  

  

  

  

  

  

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٤( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  فريد حيدر/ د.أ .١

  أصليون) ٢(  حسام البهنساوي/ د.أ .٢

  أصليون) ٣(  لبنى حسين/ د .٣

  أصليون) ١(  أحمد بقوش/ د .٤

  أصليون) ١(  شعبان قرنى/ د .٥

  أصليون) ١(  خالد أبو غالية/ د .٦

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  فريد حيدر/ د. أ .١

  أصليون) ٢(  حسام البهنساوي/ د.أ .٢

  أصليون) ١(  لبنى حسين/ د .٣

  أصليون) ١(  شعبان قرنى/ د .٤

  أصليون) ١(  أحمد بقوش/ د .٥

  أصليون) ٣(  خالد أبو غالية/ د .٦

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٥( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  صالح نوار/ د.أ .١

  أصليون) ١(  عبد البارى محمد الطاهر/ د .٢

  أصليون) ٢(  أحمد الصغير/ د .٣

  أصليون) ٢(  صبحى عبد المنعم/ د .٤

  أصليون) ٢(  صبرى سليم/: د .٥

  أصليون) ١(  إبراهيم فرغل/ د .٦

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النمذاج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  صالح نوار/ د.أ .١

  أصليون) ٢(  صبحى عبد المنعم/ د .٢

  أصليون) ١(  صبرى سليم/ د .٣

  أصليون) ١(  عبد البارى محمد الطاهر/ د .٤

  أصليون) ٢(  إبراهيم فرغل/ د .٥

  

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٦( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  أحمد القاضى/ د.أ .١

  أصليون) ١(  محمد عفيفي/ د.أ .٢

  أصليون) ١(  رزق الشامى/ د .٣

  أصليون) ١(  عادل محمد على/ د .٤

  أصليون) ١(  شوقى عمر/ د.أ .٥

  أصليون) ١(  ماجد زعلوك/ د .٦

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  أحمد القاضى/ د.أ .١

  أصليون) ٢(  محمد عفيفي/ د.أ .٢

  أصليون) ٢(  رزق الشامى/ د .٣

  أصليون) ٢(  عادل محمد على/ د .٤

  أصليون) ١(  شوقى عمر/ د.أ .٥

  أصليون) ١(  لوكماجد زع/ د .٦

  



                                          

  

  

 كلية دار العلوم                               جامعة الفيوم    

)٧( 

 



  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي األول 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ٢(  محمد فهيم الجندي/ د .١

  أصليون) ٣(  محمود قرنى/ د .٢

  أصليون) ٢(  وجيه الشيمى/ د .٣

  أصليون) ٢(  سمير الحسيكى/ د .٤

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(الفصل الدراسي الثاني 

  عدد النماذج  عضو هيئة التدريس  م
  أصليون) ١(  محمد فهيم الجندي/ د.أ .١

  أصليون) ١(  محمود قرنى/ د .٢

  أصليون) ١(  على عفيفي/ د .٣

 -----------------------  


