
 

 انفزشاد انزبنيخ ثزىليذ انمبهشح ف 62/1/6112رجذأ إيزحبَبد يىو انجًعخ انًىافك  -: رُجيه هبو ً 

  صجبحب   11:1انفزشح األونً  انسبعخ 

  ظهشا    1:1انفزشح انثبَيخ   انسبعخ 

  يسبء    2:6انفزشح انثبنثخ   انسبعخ 

 

 

 
 

 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
 انفزشح انزبسيخ

 كىد 

 انًمشس
  اسى انًمشس

 

 كىد

 انًمشس 
  اسى انًمشس

 انسجذ

61/1/6112 

 

     يُهج األَشطخ نزوي اإلعبلبد انخبصخ 1205 صجبحب   11

    االداسح فً يجبل انزشثيخ انخبصخ 1309 ا ظهشا  
 

     ربسيخ انزشثيخ انحذيثخ 1411 يسبءا   6

 

 األحذ

61/1/6112 

 

 

      صخ رعهيى يصغش فً يجبل انزشثيخ انخب 1207 صجبحب   11

     انزًُيخ انًهُيخ نهًعهًخ فً يجبل انزشثيخ انخبصخ 1310 ا ظهشا  

 انجشايج انزشثىيخ نألطفبل روي االعبلبد انخبصخ 1413 يسبءا   6

    

 األثُيٍ

66/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

    أسبنيت انزشثيخ نزوي اإلعبلبد انخبصخ 1206 
 

     صعىثبد انزعهى 2307 ا ظهشا  

     أسبنيت انذيج فً يجبل انزشثيخ انخبصخ 1412 يسبءا   6

 انثالثبء

61/1/6112 

 

 صجبحب   11

    طشق رعهيى و رعهى روي االعبلبد انخبصخ 1208 
 

     اسشبد األطفبل روي انفئبد انخبصخ و أسشهى 2309 ا ظهشا  

      انًهبساد انحيبريخ نزوي االعبلبد انخبصخ 1414 يسبءا   6

 ألسثعبءا

66/1/6112 

 

 صجبحب   11

     كهىجيخ اإلعبلخ انعمهيخيس 2203 
 

    عهى َفس انهعت نزوي انفئبد انخبصخ 2308 ا ظهشا  
 

     رعذيم و ثُبء سهىن األطفبل 2410 يسبءا   6

 انخًيس

62/1/6112 

 
 يُبيش 62أجبصح ثىسح 

 
 يُبيش 62أجبصح ثىسح 

 انجًعخ

62/1/6112 

 

      اعبلخ انًُى انشبيم 2206 صجبحب   1

    فٍ كزبثخ و سوايخ انمصخ نزوي انفئبد انخبصخ 3309 ا ظهشا  
 

     انصحخ انُفسيخ و رىافك انطفم 2412 يسبءا   6

 انسجذ

62/1/6112 

 

 

      كهىجيخ اإلعبلخ انجصشيخيس 2204 صجبحب   11

     انزشكيم ثبنخبيبد انجيئيخ 3307 ا ظهشا  

 رًُيخ انمذساد االثزكبسيخ 2411 يسبءا   6
    

 

 األحذ

62/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

    انعبة انفُبء نزوي انفئبد انخبصخ 3206 
 

     انًسشحيبد و انذسايب االثذاعيخ نزوي انفئبد انخبصخ 3310 ا ظهشا  

 سيكهىجيخ انذيج 2413 يسبءا   6
 

  

 

 األثُيٍ

61/1/6112 

 

 

 صجبحب   11

    نطفم و رغزيزهصحخ ا 3205 
 

     أدواد انطفم انًىسيميخ 3308 ا ظهشا  

     يكزجخ و يزحف انطفم 3412 يسبءا   6

 انثالثبء

11/1/6112 

 

 صجبحب   11

    سيكهىجيخ االعبلخ انسًعيخ 2205 
 

     رطجيمبد انحبست اآلنً فً يجبل انزشثيخ انخبصخ 3311 ا ظهشا  

     فملىاو انط 3413 يسبءا   6

 
 

 انزشثيخ نهطفىنخ انًجكشح كهيخ 6112س يُبيش دو ايزحبٌجذول 
 ثشَبيج إعذاد  يعهًً  انزشثيخ انخبصخ ) انطفىنخ انًجكشح ( )

 


