
جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

رئيص انجبيعخ  / د .لراراد انطيد ا

شئٌٕ اعضبء ْيئخ انزدريص: أٔال

رـبضـــــــــعب



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رجديد ليبو ثبعًبل

1862017-02-06     1                                                        

                                                              

           2017/2/7                                    

                                                             

     2                                                

    

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ

1632017-02-01     1                                                     

                                                            

                                                            

   2017/2/18 

     2                                                    

     

    

2092017-02-13                                                         

                                                        

         -

يدرشَٓٗ دطٍ يذًٕد َبجٗ.د كهيخ اآلداة

يدرشعجدانردًٍ يذًد طعًّ.د

يدرشيُٗ ضيد دطيٍ إثراْيى.د

اضزبذضًيرح خهيم يذًد خهيم.د

اضزبذ يطبعدضعبد يذًد يذًٕد.د  كهيخ االلزصبد ٔانعهٕو 

انطيبضيخ

يدرشَٓٗ ضبيٗ صجذٗ.د

يدرشَٓٗ يذًٕد لًر اندٔنّ.د  كهيخ انزجبرح

يدرشيُّ يررضٗ يذفٕظ.د

اضزبذصجذٗ يذًد جًعّ.د كهيخ انعهـٕو

اضزبذ يطبعددُبٌ يذًد عجيد.د

يدرشَيفيٍ عبدل يذًد.د

يدرشأدًد يصطفٗ طّ.د

اضزبذ يطبعددطيٍ فراج يذًد يصطفٗ.د



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ

يدرشعًرٔ َجٓبٌ يذًد.د كهيخ طت لصر انعيُٗ

يدرشْجّ جالل يذًد إَر.د

اضزبذ يطبعدْشبو يذًد فزذٗ.د

اضزبذاشرف عبدل عطيّ يشرفّ.د

اضزبذَٓهّ عهٗ فٕزٖ فبيك.د

كريى كًبل يٕريص دُب.د

جرجص
يدرظ

اضزبذ يطبعدرشب يذًد صالح انديٍ.د

اضزبذ يطبعدادًد عبدل يذًد َٕار.د

اضزبذٔائم نطفٗ يطعد.د

اضزبذ يطبعدادًد ادًد يذًد.د

اضزبذ يطبعديرٔح عبدل دطٍ.د

اضزبذ يطبعدإيًبٌ يذًد يجدٖ.د

يدرشَٕر يذًد يذطٍ.د

يدرشدانيب عسيٗ يذًٕد.د

يدرشضبرح يذًٕد كبيم عهٗ.د

فبدٖ يذًد شبكر يذًد.د

يُصٕر
يدرش

يدرشصبفيُبز طهعذ إَر.د

يدرشيذًد يٕضف صالح.د

اضزبذ يطبعدعالء انديٍ يذًد عجدانًُعى.د

يدرشطبرق انذطيُٗ يذًد.د

يدرشاييرح يذًد إضًبعيم.د

اضزبذثدٖٔ يذًد شفيك.د

يدرشْدٖ ادًد يذًٕد عًر. د  كهيخ انزًريض

يدرشرشب عبدل رجت عجدهللا.د  كهيخ طت انفى ٔاالضُبٌ

خبند عسيس يذًد.د

عجدانْٕبة
اضزبذ يطبعد

يدرشادًد كًبل انديٍ يذًد.د

اضزبذ يطبعدرٓبَٗ عجدانكريى يذًد.د

اضزبذ يطبعداثراْيى انطيد يذًد.د  كهيخ انصيدنخ



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ

اضزبذدعبء ادًد ضطٕدٗ.د  كهيخ انصيدنخ

يدرشَرييٍ ضًير عجدانشبفٗ.د

يدرشيصطفٗ يذًد ْشبو يذًد.د  كهيخ انُٓدضخ

يدرشادًد ضيد ادًد كبضت.د

يدرشيُٓد أيًٍ عجدانهطيف.د

يدرشدطٍ اثراْيى اثٕثكر.د

يدرشدانيب ادًد اثٕثكر عهٗ.د

يدرشريضبٌ عجدانٕادد ثدٖٔ.د  كهيخ انسراعخ

اضزبذادًد ضعد ضبيٗ.د

اضزبذ يطبعدأنكطُدرا يبجد إنيُب أ.د

عجير صالح انديٍ.د

عجدانْٕبة
اضزبذ

يدرشضبرح جًبل عجدانذكيى.د

اضزبذ يطبعدٔنيد فٕزٖ عجدانعسيس.د  كهيخ انطت انجيطرٖ

اضزبذ يطبعدأيًٍ ْبَٗ يذًٕد يزٕنٗ.د

اضزبذ يطبعدصجرٖ ادًد يٕضٗ.د

اضزبذ يطبعدإثراْيى يذًد يذًد انعريُٗ.د  كهيخ دار انعهٕو

اضزبذ يطبعديُٗ يجدٖ فرج.د كهيخ االعالو

اضزبذ يطبعددًديٍ عجدانٕادد خهيفّ.د يعٓد اندراضبد ٔانجذٕس 

االدصبئيخ

اضزبذ يطبعدعهٗ ٔجدٖ يذًد انُجبر.د

يدرشيذًد دطٍ دبيد. د يعٓد انمٕيي نألٔراو

يدرشييُب ييُب جرجص يٕضف.د

يدرشايًبٌ يذًد  رشٕاٌ.د  كهيخ انزرثيخ نهطفٕنخ انًجكرح

يدرشْجّ اثراْيى جٕدِ اثراْيى.د كهيخ انزرثيخ انُٕعيخ

يدرشدانيب كًبل عٕاد يذًد.د



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ

2112017-02-13     1                                                          

                                                          -       

                   2017/2/7                               

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    

2232017-02-16     1                                                      

                                                            

                                                             

                                                           

                        

     2                                                       

                

    

2602017-02-23     1                                                        

                                                                

                         2017/2/14                       

       

     2                                                          

      

     3                                                     

     

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ ثبنزكهيف

2472017-02-21     1                                                     

                                                             

                    17                

       2016/2015                                 

     -

 كهيخ االلزصبد ٔانعهٕو     يًزبزEاالدصبء آيّ ضًير يذًد عجدانْٕبة

انطيبضيخ

    يًزبزEانعهٕو انطيبضيخ داَب ْشبو يذًد عجدرثّ

    جيد جداEاالدصبء رٔاٌ عرفّ اثراْيى

االدصبء ع    يًزبزْجّ عجدانمبدر ادًد عرفبٌ

االدصبء ع    يًزبزادًد عهٗ يذًد

االلزصبد ع    يًزبزديُب رجت اثراْيى

    يًزبزFااللزصبد ْبَيب ادًد ْشبو

انذٕضجخ االجزًبعيخ ع    جيد جدايُبر يذًد انعرثٗ

    يًزبزEااللزصبد عجير عبدل زكٗ

    جيد جداEاالدصبء نيُّ ادًد عجدانفزبح

اإلدارح انعبيّ ع    يًزبزعدَبٌ ادًد ريضبٌ

انعهٕو انطيبضيخ ع    يًزبزاثراْيى فٕزٖ اثراْيى

انذٕضجخ االجزًبعيخ ع    جيد جداضذر ضعيد رزق عٕاد

انذٕضجخ االجزًبعيخ ع    جيد جداآيّ يًدٔح يذًد

    يًزبزEانعهٕو انطيبضيخ أالء يذًٕد عجدهللا

    يًزبزEااللزصبد َٓٗ يجدٖ اضًبعيم

انعهٕو انطيبضيخ ع    يًزبزيٗ اضبيّ ضهيًبٌ

2472017-02-21     2                                                   

        

     3                                                     

     

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

رعييٍ ثبنزكهيف

2482017-02-21     1                                                      

                             2016/2015                 

                                                        -

     2                                                

              

     3                                                 

                       

     4                                                      

     

يًزبز يع يررجخ انشرفيذًد دطُٗ يذًد عجدانكريى يعٓد انمٕيي نألٔراو

يًزبز يع يررجخ انشرفُْد يذًد يذًد عٕيداد

انمرارانزبريخرلى انمرار

ليبو ثبعًبل

2102017-02-13     1                                                   

                                                -       

                                           2017/2/5     

                          

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    

2452017-02-21     1                                                       

                                                 -       

                   2017/2/7                              

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

يُخ انمبة عهًيخ

2092017-02-13                                                             

                                         -

ُْد يٓبٔد عجدانهطيف.د

ضهيًبٌ
اضزبذ يطبعد كهيخ طت لصر انعيُٗ

اضزبذ يطبعديرٔح يذًد اثراْيى َجٓبٌ.د

اضزبذ يطبعدإيًبٌ يذًد دًدٖ يذًد.د

اضزبذضٓٗ يصطفٗ عجدانمبدر.د

اضزبذ يطبعديٓب عجدانًُعى دطٍ يذًد.د  كهيخ انعالج انطجيعٗ

اضزبذ يطبعددطيٍ دبرى عجدانردًٍ.د  كهيخ طت انفى ٔاالضُبٌ

اضزبذ يطبعدضبرح ادًد يذًٕد يذًٕد.د

انمرارانزبريخرلى انمرار

اجبزح

2092017-02-13                        2016/9/1     2017/1/4      

                                                          

                                                              

          -                       

                       2016/6/1     2016/8/27      

                                                     

                                                            

                          -                       

 

    

انمرارانزبريخرلى انمرار

اثمبء ثبنعًم

2252017-02-16     1                                                       

                                                          

                                                        

            

     2                                                        

                

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

اثمبء ثبنعًم

2462017-02-21     1                                                        

                                                           

2017/7/31                      2017/2016

     2                                                          

      

     3                                                     

     

    

2852017-02-28     1                                                    

                                                           

                                                      

2017/7/31  

     2                                                  

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

إضزمبنخ

2092017-02-13                                                          

                                                             

                        2016/11/10                   

                                                               

                     

                                                          

                                                          

           2016/11/10                                   

                                                          

         

                                                            

                                                          

                        2017/7/31            

2017/3/1                                                  

                                      

                                                           

                                                              

                 2015/10/1                            

                                                            

            117                                           

                                                          

         

                                                       

                                                         

                                                        

          2016/9/1                                   

                                                         

        117                                                    

                                                          

                                                         

     

    



جبيعخ انمبْرح- يركس انًعهٕيبد انُشرح انرضًيخ نجبيعخ انمبْرح 2017فجراير  -   

انمرارانزبريخرلى انمرار

ركهيف

2802017-02-27     1                                                 

                                                              

                                             

     2                                                    

            

    



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

رئيس الجبمعت  / د .قراراث السيد ا
شئون طالة الدراسبث العليب: ثبنيبً

تـبســـــــــعب



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح اآلداب

892017/02/14                                                              

                             

902017/02/14                                                              

                                                            

912017/02/14                                                              

                                          

922017/02/14                                                                       

                                                   

932017/02/14                                                                      

                           

942017/02/14                                                                    

                             

952017/02/14                                                                  

                                  

962017/02/14                                                                

                                          

972017/02/14                                                              

                                               

1002017/02/14                                                                     

                    

1012017/02/14                                                                      

                                                                   

                      

1022017/02/14                                                                

                                          

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الحقىق

2462017/02/21                                                                

                            

2472017/02/21                                                                

                                                                      

                   



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

122017/02/13                                                                    

                                

142017/02/13                                                                    

                                   

152017/02/13                                                               

                                                                       

                  

162017/02/13                                                            

                                                                       

                  

172017/02/13                                                                    

             

182017/02/13                                                                   

                   

192017/02/13                                                                     

                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التجارج

542017/02/13                                                          

      

552017/02/13                                                               

      

562017/02/13                                                                    

                                

602017/02/13                                                               

            

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

2782017/02/22                                                                    

                                             

                                                                      

                  

2792017/02/22                                                                      

                           



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

2802017/02/22                                                                    

                

                                                                 

                   

2812017/02/22                                                                 

                              

2822017/02/22                                                                        

                  

2832017/02/22                                                                    

                 

                                                                   

       

                                                                 

                 

2842017/02/22                                                                 

                   

                                                                     

                

2852017/02/22                                                                      

                    

                                                                         

                     

2862017/02/22                                                               

                                

2872017/02/22                                                                      

                     

                                                                

                  

2882017/02/22                                                                       

                 

                                                          

                              

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التوريط

2412017/02/21                                                                    

                 

2422017/02/21                                                                       

                        



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التوريط

2432017/02/21                                                                           

                  

2442017/02/21                                                               

                                                     

2452017/02/21                                                                     

                                        

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

1902017/02/19                                                              

                                                             

1912017/02/19                                                                     

                                                                

      

1922017/02/19                                                                 

                                           

1932017/02/19                                                              

                                           

1942017/02/19                                                                      

                                                      

1952017/02/19                                                               

                                                             

        

1982017/02/20                                                                    

                                                             

        

1992017/02/20                                                                 

                                                            

2002017/02/20                                                                     

                                                      

2012017/02/20                                                                    

                                                             

2022017/02/20                                                                       

                                                            

        

2032017/02/20                                                                    

                                                            



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

2042017/02/20                                                                   

                                                                 

        

2482017/02/21                                                                   

                                                            

2492017/02/21                                                                   

                                                             

        

2502017/02/21                                                                  

                                                                 

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة الفن واالسناى

2162017/02/20                                                              

                                                

2172017/02/20                                                                

                              

2182017/02/20                                                                   

                                               

2192017/02/20                                                                 

                                                     

2202017/02/20                                                               

                                     

2212017/02/20                                                                 

                                   

2222017/02/20                                                                  

                                     

2232017/02/20                                                            

                                     

2242017/02/20                                                                    

                                             

2252017/02/20                                                                  

                               

2262017/02/20                                                                 

                                    



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة الفن واالسناى

2272017/02/20                                                                   

                                      

2282017/02/20                                                             

                                    

2292017/02/20                                                                 

                                    

2302017/02/20                                                                    

                                          

2312017/02/20                                                                

                                 

2322017/02/20                                                               

                                    

2332017/02/20                                                                   

                                                

2342017/02/20                                                                        

                                        

2352017/02/20                                                                   

                                                         

2362017/02/20                                                              

                                    

2372017/02/20                                                                

                                     

2382017/02/20                                                                  

                                        

2392017/02/20                                                                  

                           

2402017/02/20                                                            

                                                  

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيدلح

3132017/02/23                                                                 

                                           

3142017/02/23                                                                

                                   



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيدلح

3152017/02/23                                                                   

                                 

3162017/02/23                                                                     

                                 

3172017/02/23                                                                  

                                 

3182017/02/23                                                               

                                              

3192017/02/23                                                              

                                   

3202017/02/23                                                                     

               

3212017/02/23                                                                 

                                   

3222017/02/26                                                                   

                          

3232017/02/26                                                                

                                          

3242017/02/26                                                                

                                    

3252017/02/26                                                                   

                                       

3262017/02/26                                                                     

                                

3272017/02/26                                                                

                                          

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهندسح

622017/02/13                                                             

                     

                                                                

                             

632017/02/13                                                                       

                          



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهندسح

642017/02/13                                                                     

                       

                                                                  

                          

652017/02/13                                                                  

                                

                                                                

                              

662017/02/13                                                                 

                  

                                                               

                                           

672017/02/13                                                              

                               

                                                                    

                                          

682017/02/13                                                               

                               

                                                                  

                     

692017/02/13                                                                   

                                 

702017/02/13                                                                  

                       

                                                                  

                     

712017/02/13                                                                  

                                 

722017/02/13                                                                      

                        

732017/02/13                                                                        

                                        

742017/02/13                                                                   

                   

752017/02/13                                                                  

                              

762017/02/13                                                                   

                              



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهندسح

772017/02/13                                                               

                  

782017/02/13                                                                   

                    

792017/02/13                                                                   

                     

                                                                

                         

802017/02/13                                                                 

                       

812017/02/14                                                               

                                 

822017/02/14                                                                  

                       

832017/02/14                                                               

                      

842017/02/14                                                                   

                      

852017/02/14                                                                    

                      

862017/02/14                                                                 

             

                                                              

                             

872017/02/14                                                                      

                

                                                                     

                             

882017/02/14                                                                    

                               

                                                           

                              

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

2892017/02/22                                                                       

                   



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

2902017/02/22                                                               

                                        

2912017/02/22                                                                       

                            

2922017/02/22                                                                

                                

                                                                   

                                     

                                                                  

                                     

2932017/02/22                                                                

                                    

2942017/02/22                                                                      

                          

2952017/02/22                                                             

                                    

                                                                    

                             

                                                                  

                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الطة الثيطري

1052017/02/15                                                                

                                                       

1062017/02/15                                                                    

                     

1072017/02/15                                                               

                                                  

1082017/02/15                                                                    

                                                          

1092017/02/15                                                                     

                                     

1102017/02/15                                                                

                                            

1112017/02/15                                                                     

                                           



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الطة الثيطري

1122017/02/15                                                             

                                                         

1132017/02/15                                                                  

                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح دار العلىم

1142017/02/15                                                                    

                                              

1152017/02/15                                                                 

                    

1162017/02/15                                                              

                           

1172017/02/15                                                                     

                                

1182017/02/15                                                                     

                                                  

1192017/02/15                                                                  

                            

1202017/02/15                                                                  

                                  

1212017/02/15                                                                     

                          

1222017/02/15                                                                    

            

1232017/02/15                                                              

                            

1242017/02/15                                                                  

                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

2962017/02/22                                                                     

                                                                    

                                      



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

2972017/02/22                                                                    

                         

2982017/02/22                                                                     

                         

3002017/02/23                                                                  

                                 

3012017/02/23                                                                       

                                                                   

           

3022017/02/23                                                                 

                   

3032017/02/23                                                                 

                                

3042017/02/23                                                                 

                   

3052017/02/23                                                                 

                                

3062017/02/23                                                                 

                                 

3072017/02/23                                                                     

                    

3082017/02/23                                                                    

                    

3092017/02/23                                                                 

                          

3102017/02/23                                                                    

                                                                     

                                                

3112017/02/23                                                              

                                

3122017/02/23                                                               

                               



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح اآلثار

202017/02/13                                                               

                                                                  

                                 

372017/02/13                                                                 

                                 

382017/02/13                                                                   

                                       

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ

2072017/02/20                                                          

                   

2082017/02/20                                                               

           

2092017/02/20                                                              

                        

2102017/02/20                                                                

      

2112017/02/20                                                                

                   

2122017/02/20                                                                   

           

2132017/02/20                                                              

                   

2142017/02/20                                                               

                   

2152017/02/20                                                              

           

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهد الدراساخ والثحىث االحصائيح

2512017/02/21                                                                

                          

2522017/02/21                                                              

           



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهد الدراساخ والثحىث االحصائيح

2532017/02/21                                                               

      

2542017/02/21                                                           

             

2552017/02/21                                                             

                                

2562017/02/21                                                              

                           

2572017/02/21                                                               

                           

2582017/02/21                                                               

                                

2592017/02/21                                                               

                           

2602017/02/21                                                             

                           

2632017/02/21                                                               

                                

2652017/02/22                                                            

                           

2662017/02/22                                                                 

              

2672017/02/22                                                                

              

2682017/02/22                                                              

                           

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهد الثحىث والدراساخ االفريقيح

392017/02/13                                                                 

                                             

402017/02/13                                                                    

                                         

412017/02/13                                                                    

                                                   



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهد الثحىث والدراساخ االفريقيح

422017/02/13                                                             

                                    

432017/02/13                                                                     

                                                                        

                                           

442017/02/13                                                            

                                       

452017/02/13                                                                

                                                   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ العليا للترتيح

982017/02/14                                                                    

                            

992017/02/14                                                                   

                                        

1252017/02/15                                                                   

                                        

1262017/02/15                                                                    

                                     

1272017/02/15                                                                     

                                 

1282017/02/15                                                                  

                         

1292017/02/15                                                                    

                              

1302017/02/15                                                                   

                                            

1312017/02/15                                                                  

                                        

1322017/02/15                                                                       

                                 

1332017/02/15                                                                       

                          



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الدراساخ العليا للترتيح

1342017/02/15                                                                       

                           

1352017/02/15                                                                   

                      

1362017/02/15                                                                       

                                                            

1372017/02/15                                                                  

                                                                

1382017/02/15                                                               

                                                                    

       

1392017/02/15                                                                     

                                                        

1402017/02/15                                                                        

                      

1412017/02/15                                                                    

                  

1422017/02/15                                                                  

                                                                       

       

1432017/02/15                                                                     

                                                           

1442017/02/15                                                                     

                           

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح رياض االطفال

472017/02/13                                                                  

                                                  

482017/02/13                                                                   

                                                   

492017/02/13                                                                

                                           

502017/02/13                                                                    

                                            



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح رياض االطفال

512017/02/13                                                                   

                                            

522017/02/13                                                             

                                                              

       



جبمعت القبهرة- مركز المعلومبث النشرة الرسميت لجبمعت القبهرة 2017فبراير  -   
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