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 رئيس انقسى                                    

   

 إتراهيىإيهاب خهف د/ أ.                                                

 انفرقح
/ انطالب

 انفصول
 جانًاد

أعًال 
 انسُه

درجح 
  انعًهي

 َهايح
  انعاو

 انًكاٌ يوعذ االيتحاٌ نجُح االيتحاٌ

 110 حاالعذادي
انذاضثاخ 

 وانثريجح )ب(
25 25 50 

+ د/ يذًذ  + د/ عهً ضهُى د/ يذًىد صاتر+  د/ أحًذ سهيًاٌ
د/ يصطفً  +  عثذِ طارق ضُذد/ د/ أدًذ ضانى + زعُرٌ + 

 و/ هذيو/ يذًىد تكُر + عثذانردًٍ + و/ و/ دطاو  +  +عثاش

  22/5/2022األحذ 
 صثاحا   9:00انساعح 

انشفىي يع انذكاذرِ تانًكاذة 
انخاصح + انعًهٍ تًعًم 
 انذاضة اِنٍ )أ( & )ب(

 110 حاالعذادي
 أضاضُاخ

 هُذضح اإلَراج 
 + د/ عًر يذًذ دهة د/ يحًذ عهي خهيم 60 20 20

  23/5/2022 اإلثُيٍ
 صثاحا   9:00انساعح 

 ورظ انهُذضح انًكاَُكُح

لوني األ
 68 كهرتاء

 اخرثاراخ كهرتُح
(1) 

20 20 35 
 ضايُح دشًدد/ أ.د/ عثذ انًجُذ +  +   د/ حًادج أحًذ

 و/ ضًُح + و/ عثذ انردًٍ + و / يعار
  23/5/2022االثُيٍ 

 صثاحا   9:00انساعح 
 ذصاالخااليم ايع

لوني األ
 68 كهرتاء

نغاخ انذاضة 
 )ب(

02 02 60 
  د/ انعطار +  د/ أدًذ يصطفٍ +  / يحًود عثذانوهابد

 و/ فاطًح و/ دطاو + 
  25/5/2022األرتعاء 
 صثاحا   9:00انساعح 

 & )ب( يم انذاضة )أ(ايع

ثاَيح ان
 66 كهرتاء

 اخرثاراخ كهرتُح
 (ب -0)

02 02 40 
 + و/ يذًىد و/ فاطًحد/ يُرصر+  +  د/ أحًذ سهيًاٌ  .1

 

 و/ عهُاء + و/ خانذ ++ د/ ضُذ ضعُذ د/ َعًح يوسف   .2

  24/5/2022انثالثاء 
 صثاحا   9:00انساعح 

: عهً كم انطالب االيرذاٌ يرذٍُ
 #(1يجًىعح انرصًُى انرقًٍ )

 #(2يجًىعح اِالخ انكهرتُح ) +

ثانثح ان
 14 اتصاالخ 

 اخرثاراخ كهرتُح

 (ب -0)
02 02 40 

 أ.د/ إَهاب خهف +  د/ عادل أييٍ
 + و/ هذي َص و/ ضًُح

  26/5/2022انخًيس 
 صثاحا   9:00انساعح 

 ذصاالخااليعًم 

 انثانثح
 11 حاسثاخ

اخرثاراخ كهرتُح 

 (ب-3)
 فاطًح جًال + و/   د/ عهي عثذانعزيز 40 02 02

  26/5/2022انخًيس 
 صثاحا   9:00انساعح 

 (بيعًم انذاضة )

ثانثح ان
 30 قوى 

 اخرثاراخ كهرتُح
 (ب-0)

02 02 40 
  د/ يذًذ عثذ انعسَس+  أ.أ.د/ عثذا هلل +  د/ أحًذ سانى

 يعار + و/ خانذ عىضو/ عهُاء + و/ 
  26/5/2022انخًيس 
 صثاحا   9:00انساعح 

 انكهرتُح  اِالخيعًم 

 انراتعح
 16 اتصاالخ 

 اخرثاراخ كهرتُح

 (ب -4)
20 20 35 

 أ.د/ انطُذ عثذ انذًُذ+  أ.د/ أسايح عًر
 + و/ هذي َص و/ ضًُح

  29/5/2022األحذ 
 صثاحا   9:00انساعح 

 ذصاالخااليعًم 

 انراتعح
 9 حاسثاخ

اخرثاراخ كهرتُح 

 (ب-4)
 دطاو تذرٌو/ +  د/ عادل فتحي 35 20 20

  29/5/2022األحذ 
 صثاحا   11:00انساعح 

 (بيعًم انذاضة )

 انراتعح
 40 قوى

اخرثاراخ كهرتُح 
 (ب -4)

20 20 35 
+ د/ يصطفً ًىدذيذًذ يد/ أ. + أ.د/ نؤي+ د/ أحًذ شوقي

 + و/ خانذ عىضعثذانردًٍ + و/ يعار و/ عهُاء + و/  + دردَر
  29/5/2022األحذ 

 صثاحا   9:00انساعح 
 انكهرتُح يعًم اِالخ

 عملي الفيزياء - الفرقة اإلعدادية

 ص  9:00 – 25/5/2022 األربعاء 




