
 

 فززاد انزبنيخ ثزىليذ انمبهزح ً انف 62/1/6112رجذأ إيزحبَبد يىو انجًعخ انًىافك  -: رُجيه هبو 

  صجبحب   11:1انفززح األونً  انظبعخ 

  ظهزا    1:1انفززح انثبَيخ   انظبعخ 

  يظبء    2:6انفززح انثبنثخ   انظبعخ 

 

 

 
 

 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المممكة العربية السعودية
 

 

 انفززح انزبريخ
 كىد 

 انًمزر
  اطى انًمزر

 

 كىد

 انًمزر 
  اطى انًمزر

 انظجذ

61/1/6112 

 

     يُهج األَشطخ نألطفبل 1205 صجبحب   11

 1309 ا ظهزا  
طزق رعهيى انزيبضيبد و انعهىو و انذراطبد 

 االجزًبعيخ

 
  

 

     ربريخ انززثيخ انحذيثخ 1411 يظبءا   6
 

 األحذ

61/1/6112 

 

 

      رعهيى يصغز 1207 صجبحب   11
     ادارح دور انحضبَخ و ريبض األطفبل 1310 زا  ا ظه

 انجزايج انززثىيخ في يزحهخ انطفىنخ انًجكزح 1413 يظبءا   6

    

 األثُيٍ

66/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

     أطبنيت انززثيخ فً يزحهخ انطفىنخ انًجكزح 1206 

     رًُيخ انمذراد االثزكبريخ 2307 ا ظهزا  
     فخ دور انحضبَخ و ريبض األطفبلفهظ 1412 يظبءا   6

 انثالثبء

61/1/6112 

 

 صجبحب   11

     اَجهيشي( -طزق رعهيى انهغخ)عزثً 1208 

     ارشبد األطفبل و أطزهى 2309 ا ظهزا  
      انًُى انًهُي نهًعهًخ في يزحهخ انطفىنخ انًجكزح 1414 يظبءا   6

 األرثعبء

66/1/6112 

 

 صجبحب   11

     زيبد و رطجيمبد فً انطفىنخ انًجكزحَظ 2203 
 

     انميبص و انزمىيى فً انطفىنخ انًجكزح 2308 ا ظهزا  

     عهى َفض انفئبد انخبصخ 2410 يظبءا   6
 انخًيض

62/1/6112 

 
 يُبيز 62أجبسح ثىرح 

 
 يُبيز 62أجبسح ثىرح 

 انجًعخ

62/1/6112 

 

      دراطخ حبنخ 2206 صجبحب   1

     أدة و لصص األطفبل 3309 ا ظهزا  

     رعذيم و ثُبء طهىن األطفبل 2412 يظبءا   6
 انظجذ

62/1/6112 

 

 

      عهى َفض انهعت 2204 صجبحب   11
     انزشكيم ثبنخبيبد انجيئيخ 3307 ا ظهزا  

 صعىثبد انزعهى انًُبئيخ 2411 يظبءا   6
    

 

 األحذ

62/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

     أنعبة انفُبء 3206 

     انًظزحيبد و انذرايب االثذاعيخ نالطفبل 3310 ا ظهزا  

 انصحخ انُفظيخ و رىافك انطفم 2413 يظبءا   6
 

  
 

 األثُيٍ

61/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

     صحخ انطفم و رغذيزه 3205 

     أدواد انطفم انًىطيميخ 3308 ا ظهزا  
     طفملىاو ان 3412 يظبءا   6

 انثالثبء

11/1/6112 

 

 صجبحب   11

     يهبراد انظهىن انزىافمً 2205 

     رطجيمبد انحبطت اآلنً فً انطفىنخ انًجكزح 3311 ا ظهزا  
     يزحف و يكزجخ انطفم 3413 يظبءا   6

 

 

  انززثيخ نهطفىنخ انًجكزحكهيخ  6112ر يُبيز دو جذول ايزحبٌ
 ( ثزَبيج إعذاد يعهًً انززثيخ ) يزحهخ انطفىنخ انًجكزح ) 

 


