
                                                                                                                         

     

 

  ٔانثحٕث ذساعاخ انعهيانايكتة                                         جايعح أعـــــٕاٌ                                                    

 و 0202 أكتٕتش" تذٔس  ٔيمشسيٍ اختياسييٍتًٓيذي نجاٌ انًشالثح نًشحهح انذكتٕساِ "  تشكيم

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًمشس انيٕو

 انثالثاء

 و 02/22/0202

 سشا يحًذ عًيش عيذ يحًذد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يصطفي صاتش إتشاْيى يٕعفد / 

 شحيىعًشٔ عهى انذيٍ أحًذ عثذ اند / 

 

  انثاثٕنٕجيايذسط 

 األيشاض انعصثيحيذسط 

  جشاحح انًغانك انثٕنيحيذسط 

 

 انخًيظ

 و 02/22/0202

 سشا يحًذ عًيش عيذ يحًذد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يصطفي صاتش إتشاْيى يٕعفد / 

 عًشٔ عهى انذيٍ أحًذ عثذ انشحيىد / 

 

  انثاثٕنٕجيايذسط 

 األيشاض انعصثيحيذسط 

 نًغانك انثٕنيح جشاحح ايذسط 

 

 انثالثاء

 و 0/22/0202

 سشا يحًذ عًيش عيذ يحًذد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يصطفي صاتش إتشاْيى يٕعفد / 

 عًشٔ عهى انذيٍ أحًذ عثذ انشحيىد / 

 

  انثاثٕنٕجيايذسط 

 األيشاض انعصثيحيذسط 

 جشاحح انًغانك انثٕنيح يذسط 

 

 انخًيظ

 و 4/22/0202

 سشا يحًذ عًيش عيذ يحًذد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يصطفي صاتش إتشاْيى يٕعفد / 

 عًشٔ عهى انذيٍ أحًذ عثذ انشحيىد / 

 

  انثاثٕنٕجيايذسط 

 األيشاض انعصثيحيذسط 

 جشاحح انًغانك انثٕنيح يذسط 

 

 انثالثاء

 و 9/22/0202

 سشا يحًذ عًيش عيذ يحًذد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يصطفي صاتش إتشاْيى يٕعفد / 

 عًشٔ عهى انذيٍ أحًذ عثذ انشحيى/  د

 

  انثاثٕنٕجيايذسط 

 األيشاض انعصثيحيذسط 

 جشاحح انًغانك انثٕنيح يذسط 

 

 يجٕص االعتزاس عٍ انمياو تأعًال انًشالثح ,, ال* 

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

 دليمح ,, 02مش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج لثم ييعاد االيتحاٌ ب تشجاء االنتضاو تانحضٕس تً* 

 انكهيح ٔكيم                                                                                                       

 " يصطفي حغيٍ" ا.د /  يحًذ 



                                                                                                                         

     

 

  ٔانثحٕث ذساعاخ انعهيانايكتة                                         جايعح أعـــــٕاٌ                                                    

 و 0202 أكتٕتشثاَي " تذٔس  جضء جضء أٔل ٔتشكيم نجاٌ انًشالثح نًشحهح  انذكتٕساِ " 

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًمشس انيٕو

 األثُيٍ

 و 02/22/0202

 خانذ إعًاعيم عثذ انعضيض عثذ انًحغٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًذ ًَش إتشاْيى عثًاٌد / 

 ْاَي يحًذ أحًذ سعالٌد / 

 أحًذ عثذ انشحيى أحًذ طّد / 

 ألعصابأعتار يغاعذ جشاحح انًخ ٔا

 انطة انُفغييذسط 

  انتخذيش ٔانعُايح انًشكضجيذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ يذسط 

 األثُيٍ

 و 2/22/0202

 خانذ إعًاعيم عثذ انعضيض عثذ انًحغٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًذ ًَش إتشاْيى عثًاٌد / 

 ْاَي يحًذ أحًذ سعالٌد / 

 أحًذ عثذ انشحيى أحًذ طّد / 

 احح انًخ ٔاألعصابأعتار يغاعذ جش

 انطة انُفغييذسط 

 انتخذيش ٔانعُايح انًشكضج يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ يذسط 

 األثُيٍ

 و 2/22/0202

 خانذ إعًاعيم عثذ انعضيض عثذ انًحغٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًذ ًَش إتشاْيى عثًاٌد / 

 ْاَي يحًذ أحًذ سعالٌد / 

 أحًذ عثذ انشحيى أحًذ طّد / 

 ار يغاعذ جشاحح انًخ ٔاألعصابأعت

 انطة انُفغييذسط 

 انتخذيش ٔانعُايح انًشكضج يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ يذسط 

 انخًيظ

 و 22/22/0202

 خانذ إعًاعيم عثذ انعضيض عثذ انًحغٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًذ ًَش إتشاْيى عثًاٌد / 

 ْاَي يحًذ أحًذ سعالٌد / 

 أحًذ طّأحًذ عثذ انشحيى د / 

 أعتار يغاعذ جشاحح انًخ ٔاألعصاب

 انطة انُفغييذسط 

 انتخذيش ٔانعُايح انًشكضج يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ يذسط 

 األثُيٍ

 و 22/22/0202

 خانذ إعًاعيم عثذ انعضيض عثذ انًحغٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًذ ًَش إتشاْيى عثًاٌد / 

 ْاَي يحًذ أحًذ سعالٌد / 

 عثذ انشحيى أحًذ طّ أحًذد / 

 أعتار يغاعذ جشاحح انًخ ٔاألعصاب

 انطة انُفغييذسط 

 انتخذيش ٔانعُايح انًشكضج يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ يذسط 

 * ال يجٕص االعتزاس عٍ انمياو تأعًال انًشالثح ,,

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

 دليمح ,, 02* تشجاء االنتضاو تانحضٕس تًمش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج لثم ييعاد االيتحاٌ ب 

 

 ٔكيم انكهيح                                                                                                       

 " ا.د /  يحًذ يصطفي حغيٍ "



                                                                                                                         

     

 

  ٔانثحٕث ذساعاخ انعهيانايكتة                                         جايعح أعـــــٕاٌ                                                    

 و 0202 أكتٕتشجضء ثاَي " تذٔس جضء أٔل ٔح  انًاجغتيش "  نًشحه تشكيم نجاٌ انًشالثح

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًمشس انيٕو

 االحذ

 و 04/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 يشاض انُغاء ٔانتٕنيذأ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

  األشعح انتشخيصيحيذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 األستعاء

 و 02/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 ض انُغاء ٔانتٕنيذأيشا أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 األحذ

 و 02/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 اء ٔانتٕنيذأيشاض انُغ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 األستعاء

 و 0/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 انتٕنيذأيشاض انُغاء ٔ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 االحذ

 و 2/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 األستعاء

 و 22/22/0202

 ْاَي أحًذ فاسٔق حغاَيٍد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕسط يذ

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 



                                                                                                                         

     

 

  ٔانثحٕث ذساعاخ انعهيانايكتة                                         جايعح أعـــــٕاٌ                                                    

 تاتع تشكيم نجاٌ انًشالثح 

 و 0202نًشحهح  انًاجغتيش "  جضء أٔل ٔجضء ثاَي " تذٔس أكتٕتش 

 انتـــــخصص األعـــــــــــــى انًمشس انيٕو

 األستعاء

 و 22/22/0202

 ذ فاسٔق حغاَيٍْاَي أحًد /  يشفك جذٔل االيتحاٌ

 يحًٕد عثذ انحهيى عهي عهيد / 

  ْانح ياْش أحًذ يحًذد / 

 يشعي يُٕفي خهيم عهيد / 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذ أعتار يغاعذ

 طة ٔجشاحح انعيٌٕيذسط 

 األشعح انتشخيصيح يذسط 

 أيشاض انُغاء ٔانتٕنيذيذسط 

 

 * ال يجٕص االعتزاس عٍ انمياو تأعًال انًشالثح ,,

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

 دليمح ,, 02* تشجاء االنتضاو تانحضٕس تًمش كهيح انطة تأعٕاٌ انجذيذج لثم ييعاد االيتحاٌ ب 

 

 ٔكيم انكهيح                                                                                                        

 " ا.د /  يحًذ يصطفي حغيٍ "

 


