
 

 انفزراد انزبنيخ ثزىقيذ انقبهرح ف 62/1/6112رجذأ إيزحبَبد يىو انجًؼخ انًىافق  -: رُجيه هبو ً 

  طجبحب   11:1انفزرح األونً  انسبػخ 

  ظهرا    1:1انفزرح انضبَيخ   انسبػخ 

  يسبء    2:6انفزرح انضبنضخ   انسبػخ 

 

 
 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
 
 

 انفزرح انزبريخ
 كىد 

 انًقرر
  اسى انًقرر

 

 كىد

 انًقرر 
  اسى انًقرر

 انسجذ

61/1/6112 

 

     أسبنيت انزخطيظ االجزًبػً 211 طجبحب   11

    خجراد انزخطيظ و انزًُيخ  311 ا ظهرا  
 

     رىطيٍ انجذو 411 يسبءا   6

 

 األحذ

61/1/6112 

 

 

      يشكالد انزًُيخ فً انؼبنى انضبنش 221 طجبحب   11

     د انظغيرح وانزًُيخانًشروػب 321 ا ظهرا  

 انزقييى اإلجزًبػي نهًشروػبد 421 يسبءا   6
    

 األصُيٍ

66/1/6112 

 

 

 طجبحب   11

    ػهى اجزًبع انزًُيخ 212 
 

     انًُظًبد االههيخ و انزًُيخ 312 ا ظهرا  

     اإلػالو وقضبيب انًجزًغ 412 يسبءا   6

 انضالصبء

61/1/6112 
 

 طجبحب   11

    إسزرارجيبد انزًُيخ  222 
 

     رشريؼبد انزًُيخ 322 ا ظهرا  

      انقيبدح ورًُيخ انًزجًغ انًحهي 422 يسبءا   6

 األرثؼبء

66/1/6112 
 

 طجبحب   11

     ػهى االجزًبع انؼبئهً 213 
 

    انؼالقبد انذونيخ 313 ا ظهرا  
 

     انزخطيظ وإدارح األزيبد  413 يسبءا   6

 خًيسان

62/1/6112 
 

 يُبير 62أجبزح صىرح   يُبير 62أجبزح صىرح 

 انجًؼخ

62/1/6112 
 

      ػهى االجزًبع و انًشكالد انظحيخ 223 طجبحب   1

    أيراع انؼًم وانظحخ انًهُيخ 323 ا ظهرا  
 

     انجريًخ وانًجزًغ 423 يسبءا   6

 انسجذ

62/1/6112 

 

 

      ػهى االجزًبع انسكبٌ 214 طجبحب   11

     ػهى االجزًبع االقزظبدي 314 ا ظهرا  

     انسيبسبد اإلجزًبػيخ وانقبَىٌ 414 يسبءا   6

 

 األحذ

62/1/6112 

 

 

 طجبحب   11

    انسيبحخ و انزًُيخ 224 
 

     ػهى إجزًبع انجيئه وانًشكالد انجيئيه 324 ا ظهرا  

    بَيخ وانزًُيخ انخظبئض انسك 424 يسبءا   6
 

 األصُيٍ

61/1/6112 

 

 

 طجبحب   11

    األَضرثىنىجيب انضقبفيخ 215 
 

     انزحضر و انزًُيخ 315 ا ظهرا  

     رًُيخ انًىارد انجشريخ 415 يسبءا   6

 انضالصبء

11/1/6112 

 

 طجبحب   11

    رظًيى انجحىس االجزًبػيخ 225 
 

     انزًُيخ انريفيخ 325 ا ظهرا  

     ثرايج انؼًم يغ انشجبة 425 يسبءا   6

 األرثؼبء

11/1/6112 

 

      يشكالد انؼشىائيبد في انحضر  316 ا ظهرا  

      إدارح انًؤسسبد اإلجزًبػيخ 416 يسبءا   6

 انخًيس

1/6/6112 

 

      ػهى إجزًبع انًؼرفخ 326 ا ظهرا  

      َظىص أورثيخ في ػهى اإلجزًبع 426 يسبءا   6

 

 

 

 ) ػهى االجزًبع انزطجيقًثرَبيج )اآلداة  كهيخ 6112يُبير  ريزحبٌ دوإجذول 



 

 انفزراد انزبنيخ ثزىقيذ انقبهرح ف 62/1/6112رجذأ إيزحبَبد يىو انجًؼخ انًىافق  -: رُجيه هبو ً 

  طجبحب   11:1انفزرح األونً  انسبػخ 

  ظهرا    1:1انفزرح انضبَيخ   انسبػخ 

  يسبء    2:6انفزرح انضبنضخ   انسبػخ 

 

 

 


