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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للفرلة الخامسة  ( األول لميعاد جدول امتحانات التدريب الصيفي ) ا

 

 ـــــــــــــــة رلـــالف    التارٌخ  الٌوم
 الخــــــــامســــــــة   16/7/2018    االثنٌن 

  
 -ملحوظات:

 .  ( صباحا بممر الكلٌة10جمٌع االمتحانات صباحٌة وتبدأ الساعة العاشرة ) -1       
 األلسام المختصة طبما للجداول المعلنة .االمتحانات الشفهٌة تتم بمعرفة  - 2
  له االمتحانالكلٌة عند دخوالتدرٌب الصٌفى وكارنٌة على كل طالب أن ٌمدم بطالة -3
 الخ ولن ٌسمح باستعارة أي منها….ٌحضر كافة مستلزماته من مساطر وألالم  -على كل طالب أن -4
 لد ٌطرأ من تغٌٌر .على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما  -5
 ٌحظر على الطالب دخول لجنة االمتحان بالتلٌفون المحمول -6 

  % من أٌام التدرٌب الفعلٌة  لدخول االمتحان75البد من حضور الطالب  -7

   
 عميد الكلية                      التعليم والطالب               رئٌس لسم شئون 

 

 عالء الدين حسين مصطفي أ.د./                                     عباس فتحي يحيي  أ.د/          
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(للعام  للفرقة الخامسة الثاني  جدول امتحانات التدريب الصيفي ) الميعاد 

 7102/7102الجامعي 

 الفـــــرلـــــة     التــــــــارٌخ  الٌـــــوم 
 الخــامســــــة  22/7/2018 االحــــد 

  
 -ملحوظات:

 .  ( صباحا بممر الكلٌة10جمٌع االمتحانات صباحٌة وتبدأ الساعة العاشرة ) -1       
 االمتحانات الشفهٌة تتم بمعرفة األلسام المختصة طبما للجداول المعلنة . - 2
 على كل طالب أن  له االمتحانعلى كل طالب أن ٌمدم بطالة الكلٌة عند دخو-3
 الخ ولن ٌسمح باستعارة أي منها ….ٌحضر كافة مستلزماته من مساطر وألالم  -4
 على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما لد ٌطرأ من تغٌٌر . -5
 ٌحظر على الطالب دخول لجنة االمتحان بالتلٌفون المحمول -6 

  .ل االمتحانالتدرٌب الفعلٌة  لدخو م% من أٌا75البد من حضور الطالب  -7

    
 

 ةـــد الكليـــــعمي                      التعليم والطالب               رئٌس لسم شئون 

 

 عالء الدين حسين مصطفي أ.د./                                    عباس فتحي يحيي   أ.د/          
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الثالث  (للعام الجامعي جدول امتحانات التدريب الصيفي ) الميعاد 

7102/7102 

 الفـــــرلـــــة   التــــــــارٌخ  الٌـــــوم 

 الثانٌــــــة  2/9/2018 االحــــد 
 الثالثـــــة  3/9/2018 االثنٌن 
 الرابعـــــة  4/9/2018 الثالثاء 

 الراسبون علً مستوي الفرق الثالثة سوف ٌتم عمد االمتحان فً ٌوم 
 12/9/2018 الموافك  االربعاء 

  
 -ملحوظات:

 .  ( صباحا بممر الكلٌة10جمٌع االمتحانات صباحٌة وتبدأ الساعة العاشرة ) -1       
 االمتحانات الشفهٌة تتم بمعرفة األلسام المختصة طبما للجداول المعلنة . - 2
 على كل طالب أن  له االمتحانعلى كل طالب أن ٌمدم بطالة الكلٌة عند دخو-3
 الخ ولن ٌسمح باستعارة أي منها ….ٌحضر كافة مستلزماته من مساطر وألالم  -4
 على كل طالب ضرورة االطالع على لوحة اإلعالنات لما لد ٌطرأ من تغٌٌر . -5
 ٌحظر على الطالب دخول لجنة االمتحان بالتلٌفون المحمول -6 

  .التدرٌب الفعلٌة  لدخول االمتحان م% من أٌا75البد من حضور الطالب  -7

    
 

 ةـــد الكليـــــعمي                      التعليم والطالب               رئٌس لسم شئون  

 

 عالء الدين حسين مصطفي أ.د./                                    عباس فتحي يحيي   أ.د/          

 
 

 

 

 


