
                                                                                                                         

     

 

  يكتة انذساعاخ انعهيا ٔانثذٕث       جايعح أعـــــٕاٌ                                                                                     

 و 2222 كتٕتشأ" تذٔس  ٔيقشسيٍ اختياسييٍتًٓيذي نجاٌ انًشاقثح نًشدهح انذكتٕساِ "  تشكيم

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًقشس انيٕو

 انثالثاء

 و 2222 / 82 / 86

 عثذ هللا يذًٕد عثذ هللا عهي انعثيذيد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 إيٓاب صانخ يذًٕد أدًذد / 

 ثذ انعهيى عهيأدًذ ْاَئ عد / 

 

  انكيًياء انذيٕيح انطثيح أعتار يغاعذ

  األيشاض انثاطُحيذسط 

 جشادح انًخ ٔاألعصابيذسط 

 

 انخًيظ

 و 2222 / 82 / 22

 عثذ هللا يذًٕد عثذ هللا عهي انعثيذيد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 إيٓاب صانخ يذًٕد أدًذد / 

 أدًذ ْاَئ عثذ انعهيى عهيد / 

 

 ًياء انذيٕيح انطثيح انكي أعتار يغاعذ

 األيشاض انثاطُح يذسط 

 جشادح انًخ ٔاألعصابيذسط 

 

 انثالثاء

 و 2222 / 82 / 23

 عثذ هللا يذًٕد عثذ هللا عهي انعثيذيد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 إيٓاب صانخ يذًٕد أدًذد / 

 أدًذ ْاَئ عثذ انعهيى عهيد / 

 

 انكيًياء انذيٕيح انطثيح  أعتار يغاعذ

 يشاض انثاطُح األيذسط 

 جشادح انًخ ٔاألعصابيذسط 

 

 انخًيظ

 و 2222 / 82 / 25

 عثذ هللا يذًٕد عثذ هللا عهي انعثيذيد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 إيٓاب صانخ يذًٕد أدًذد / 

 أدًذ ْاَئ عثذ انعهيى عهيد / 

 

 انكيًياء انذيٕيح انطثيح  أعتار يغاعذ

 األيشاض انثاطُح يذسط 

 األعصابجشادح انًخ ٔيذسط 

 

 انثالثاء

 و 2222 / 88 / 8

 عثذ هللا يذًٕد عثذ هللا عهي انعثيذيد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 إيٓاب صانخ يذًٕد أدًذد / 

 أدًذ ْاَئ عثذ انعهيى عهيد / 

 

 انكيًياء انذيٕيح انطثيح  أعتار يغاعذ

 األيشاض انثاطُح يذسط 

 جشادح انًخ ٔاألعصابيذسط 

 

 

 عٍ انقياو تأعًال انًشاقثح ,,يجٕص االعتزاس  ال* 

 * ستبدأ االمتحانات بمقر الكلية بأسوان الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحا .

 دقيقح ,, 03تشجاء االنتضاو تانذضٕس تًقش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج قثم ييعاد االيتذاٌ ب * 

 



                                                                                                                         

     

 

  يكتة انذساعاخ انعهيا ٔانثذٕث       جايعح أعـــــٕاٌ                                                                                     

 و 2222 أكتٕتشتذٔس جضء ثاَي "  جضء أٔل ٔتشكيم نجاٌ انًشاقثح نًشدهح  انذكتٕساِ " 

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًقشس انيٕو

 األثُيٍ

 و 2222 / 82 / 85

 عًاد فشح يذًذ خهيفد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 ْثّ هللا عثذ انهطيف أدًذ عثذ انغالود / 

 َٕس يذًذ أدًذ يذًذد / 

 نؤي إتشاْيى انغعيذ يذًذ عجالٌد / 

 هيُيكيحانثاثٕنٕجيا اإلكأعتار يغاعذ 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

  انشٔياتيضو ٔانتأْيميذسط 

 األثُيٍ

 و 2222 / 82 / 22

 عًاد فشح يذًذ خهيفد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 ْثّ هللا عثذ انهطيف أدًذ عثذ انغالود / 

 َٕس يذًذ أدًذ يذًذد / 

 نؤي إتشاْيى انغعيذ يذًذ عجالٌد / 

 أعتار يغاعذ انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيح

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انشٔياتيضو ٔانتأْيم يذسط 

 األثُيٍ

 و 2222 / 82 / 18

 عًاد فشح يذًذ خهيفد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 ْثّ هللا عثذ انهطيف أدًذ عثذ انغالود / 

 َٕس يذًذ أدًذ يذًذد / 

 نؤي إتشاْيى انغعيذ يذًذ عجالٌد / 

 أعتار يغاعذ انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيح

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انشٔياتيضو ٔانتأْيم يذسط 

 انخًيظ

 و 2222 / 88 / 1

 عًاد فشح يذًذ خهيفد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 ْثّ هللا عثذ انهطيف أدًذ عثذ انغالود / 

 َٕس يذًذ أدًذ يذًذد / 

 نؤي إتشاْيى انغعيذ يذًذ عجالٌد / 

 أعتار يغاعذ انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيح

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انشٔياتيضو ٔانتأْيم يذسط 

 األثُيٍ

 و 2222 / 88 / 5

 عًاد فشح يذًذ خهيفد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 عثذ انهطيف أدًذ عثذ انغالو ْثّ هللاد / 

 َٕس يذًذ أدًذ يذًذد / 

 نؤي إتشاْيى انغعيذ يذًذ عجالٌد / 

 أعتار يغاعذ انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيح

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انثاثٕنٕجيا اإلكهيُيكيحيذسط 

 انشٔياتيضو ٔانتأْيم يذسط 

 

 * ال يجٕص االعتزاس عٍ انقياو تأعًال انًشاقثح ,,

 * ستبدأ االمتحانات بمقر الكلية بأسوان الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحا .

 دقيقح ,, 03* تشجاء االنتضاو تانذضٕس تًقش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج قثم ييعاد االيتذاٌ ب 
 

 



                                                                                                                         

     

 

  يكتة انذساعاخ انعهيا ٔانثذٕث       جايعح أعـــــٕاٌ                                                                                     

 و 2222 أكتٕتشجضء ثاَي " تذٔس جضء أٔل ٔنًشدهح  انًاجغتيش "   تشكيم نجاٌ انًشاقثح

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى قشسانً انيٕو

 االدذ

 و 2222 / 82 / 84

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 يذسط جشادح األٔساو

  نك انثٕنيح ٔانتُاعهيحجشادح انًغايذسط 

 طة األطفاليذسط 

 األستعاء

 و 2222 / 82 / 87

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 يذسط جشادح األٔساو

 ح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح جشاديذسط 

 طة األطفاليذسط 

 األدذ

 و 2222 / 82 / 21

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 يذسط جشادح األٔساو

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 األستعاء

 و 2222 / 82 / 24

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 ويذسط جشادح األٔسا

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 االدذ

 و 2222 / 82 / 12

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 ٔساويذسط جشادح األ

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 األستعاء

 و 2222 / 88 / 2

 أدًذ يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 ادح األٔساويذسط جش

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 



                                                                                                                         

     

 

  يكتة انذساعاخ انعهيا ٔانثذٕث       جايعح أعـــــٕاٌ                                                                                     

 تاتع تشكيم نجاٌ انًشاقثح 

 و 2222 أكتٕتشنًشدهح  انًاجغتيش "  جضء أٔل ٔجضء ثاَي " تذٔس 

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًقشس انيٕو

 األدذ

 و 2222 / 88 / 4

 ثذ انٕاسث عثًاٌ أدًذ يذًذ عد /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 يذسط جشادح األٔساو

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 انثالثاء

 و 2222 / 88 / 6

 يذًذ عثذ انٕاسث عثًاٌ أدًذ د /  يشفق جذٔل االيتذاٌ

 خانذ عاتذيٍ طهذّ عهيًاٌد / 

  دغاٌ عهي أدًذ جادد / 

 صيضو يُصٕس عثذ انغًيع يذًٕدد / 

 األيشاض انعصثيح أعتار يغاعذ

 يذسط جشادح األٔساو

 جشادح انًغانك انثٕنيح ٔانتُاعهيح يذسط 

 طة األطفاليذسط 

 

 ,* ال يجٕص االعتزاس عٍ انقياو تأعًال انًشاقثح ,

 * ستبدأ االمتحانات بمقر الكلية بأسوان الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحا .

 دقيقح ,, 03* تشجاء االنتضاو تانذضٕس تًقش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج قثم ييعاد االيتذاٌ ب 

 

 


