
 

 جدول

 م2018 ينايرتوزيع لجان الفرقة األولى المتحانات دور 

 اللجنة
 ــةـــــود اللجنـــــــــــــمـــكان وجــ إلى رقم من رقم

  الثالث مدرج الفرقة الثانيةالدور  1020 1001 1

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  1040 1021  2

 لثانية الدور الثالث مدرج الفرقة ا 1060 1041  3

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  1080 1061  4

 الدور الثالث بالطرقة امام مدرج الفرقة الثانية  1100 1081  5

 الدور الثالث اول الطرقة بجوار مدرج الفرقة الثانية  1120 1101  6

 الدور الثالث بالطرقة بجوار المعامل  1140 1121 7

 بالطرقة بجوار المعامل  الدور الثالث 1160 1141 8

 الدور الثالث بالطرقة بجوار المعامل  1180 1161 9

 الدور الثالث بالطرقة المقابلة للسلم  1200 1181 10

 الدور الثالث اول الطرقة بجوار مدرج الفرقة االولى 1220 1201 11

 الدور الثالث بالطرقة بجوار مدرج الفرقة االولى 1240 1221 12

 الدور الثالث بمدرج الفرقة االولى  1260 1241 13

 الدور الثالث بمدرج الفرقة االولى  1280 1261 14

 الدور الثالث بمدرج الفرقة االولى  1300 1281 15

 الدور الثالث بالطرقة امام مدرج الفرقة االولى  1320 1301 16

 الدور الثالث بالطرقة امام مدرج الفرقة االولى  1340 1321 17

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 1360 1341 18

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 1375 1361 19

  عميد الكلية          وكيل الكلية                                              دير م            

 ورئيس عام االمتحانات                      لشئون التعليم والطالب                ئون التعليم  والطالب ش 

  

 ( ناديه محمد طة) ا. د /         )ا.د/ايمان شكرى عبدهللا (                                        

 
 



 

 جدول
 م2018يناير دور المتحانات  الثانية توزيع لجان الفرقة

 ــكان وجـــــــود اللجنـــــــــــــــةمـ إلى رقم من رقم اللجنة

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  2020 2001 1

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  2040 2021  2

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  2060 2041  3

 الدور الثالث مدرج الفرقة الثانية  2080 2061  4

 ث بالطرقة امام مدرج الفرقة الثانية الدور الثال 2100 2081  5

 الدور الثالث اول الطرقة بجوار مدرج الفرقة الثانية  2120 2101  6

 الدور الثالث بالطرقة بجوار المعامل  2140 2121 7

 الدور الثالث بالطرقة بجوار المعامل  2160 2141 8

 الدور الثالث بالطرقة بجوار المعامل  2180 2161 9

 الدور الثالث بالطرقة المقابلة للسلم  2200 2181 10

 الدور الثالث اول الطرقة بجوار مدرج الفرقة االولى 2220 2201 11

 الدور الثالث بالطرقة بجوار مدرج الفرقة االولى 2240 2221 12

 الدور الثالث بمدرج الفرقة االولى  2260 2241 13

 ولى الدور الثالث بمدرج الفرقة اال 2280 2261 14

 الدور الثالث بمدرج الفرقة االولى  2300 2281 15

 الدور الثالث بالطرقة امام مدرج الفرقة االولى  2320 2301 16

 الدور الثالث بالطرقة امام مدرج الفرقة االولى  2340 2321 17

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 2360 2341 18

 ر الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريسالدو 2380 2361 19

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 2400 2381 20

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 2420 2401 21

 الدور الثانى بالطرقة امام مكتب اعضاء هيئة التدريس 2441 2421 22

  عميد الكلية          وكيل الكلية                                              دير م            

 ورئيس عام االمتحانات                      لشئون التعليم والطالب                ئون التعليم  والطالب ش 

  

 ( ناديه محمد طة) ا. د /         )ا.د/ايمان شكرى عبدهللا (                                        

 



 

 

 جدول

 م2018يناير دور توزيع لجان الفرقة الثالثة  المتحانات 

 مـــكان وجـــــــود اللجنـــــــــــــــــــــة إلى رقم من رقم اللجنة

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3020 3001  1

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3040 3021  2

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3060 3041  3

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3080 3061  4

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3100 3081  5

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3120 3101  6

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3140 3121  7

 انات الدور الخامس بقاعة االمتح 3160 3141  8

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  3180 3161  9

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 3200 3181  10

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 3220 3201  11

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 3240 3221  12

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 3260 3241  13

 الدور الرابع أول الطرقة بجوار مدرج الفرقة الرابعة 3280 3261  14

 الدور الرابع بالطرقة امام مكتبة الكلية 3300 3281 15

 الدور الرابع بالطرقة أمام مكتبة الكلية 3320 3301 16

 الدور الرابع بالطرقة أمام مكتبة الكلية 3340 3321 17

 لة للسلمالدور الرابع بالطرقة المقاب 3360 3341 18

 الدور الرابع اول الطرقة امام المعامل 3380 3361 19

 الدور الرابع اول الطرقة امام المعامل 3400 3381 20

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الثالثة 3420 3401 21

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الثالثة 3440 3421 22

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الثالثة 3447 3441 23

  عميد الكلية          وكيل الكلية                                              دير م            

 ورئيس عام االمتحانات                      لشئون التعليم والطالب                ئون التعليم  والطالب ش 

  

 ( ناديه محمد طة) ا. د /         عبدهللا (  )ا.د/ايمان شكرى                                       

 



 

 

 جدول

 م2018يناير دور المتحانات   الرابعةتوزيع لجان الفرقة 

 مـــكان وجـــــــود اللجنـــــــــــــــــــــة إلى رقم من رقم اللجنة

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4020 4001  1

 متحانات الدور الخامس بقاعة اال 4040 4021  2

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4060 4041  3

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4080 4061  4

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4100 4081  5

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4120 4101  6

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4140 4121  7

 خامس بقاعة االمتحانات الدور ال 4160 4141  8

 الدور الخامس بقاعة االمتحانات  4180 4161  9

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 4200 4181  10

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 4220 4201  11

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الرابعة 4240 4221  12

 لرابعةالدور الرابع بمدرج الفرقة ا 4260 4241 13

 الدور الرابع أول الطرقة بجوار مدرج الفرقة الرابعة 4280 4261 14

 الدور الرابع بالطرقة امام مكتبة الكلية 4300 4281 15

 الدور الرابع بالطرقة أمام مكتبة الكلية 4320 4301 16

 الدور الرابع بالطرقة أمام مكتبة الكلية 4340 4321 17

 بالطرقة المقابلة للسلم الدور الرابع 4360 4341 18

 الدور الرابع اول الطرقة امام المعامل 3380 3361 19

 الدور الرابع اول الطرقة امام المعامل 3400 3381 20

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الثالثة 3420 3401 21

 الدور الرابع بمدرج الفرقة الثالثة 3440 3421 22

 لفرقة الثالثةالدور الرابع بمدرج ا 3460 3441 23

 الدور الرابع بالطرقة امام مدرج الفرقة الثالثة 3480 3461 24

 الدور الرابع بالطرقة امام مدرج الفرقة الثالثة 3500 3481 25

 الدور الرابع بالطرقة امام مدرج الفرقة الرابعة 3520 3501 26

 الدور الرابع بالقاعة 3537 3521 27

  عميد الكلية          وكيل الكلية                                              دير م            

 ورئيس عام االمتحانات                      لشئون التعليم والطالب                ئون التعليم  والطالب ش 

  

 ( ناديه محمد طة /) ا. د         )ا.د/ايمان شكرى عبدهللا (                                        


