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القائم علي االختبار   االشراف 
 من الهيئة المعاونة 

 تقسيم  الوقت  األماكن 
 المجموعات 

 اليوم  الفرقة  العدد  المجموعات 

 أ.د/أبو السعود محمد  
 أ.د/عالء الدين سعد 

 أ.د/محسوب عبدالصادق  
 أ.د/جمال سليمان

 أ.م.د/مجدي محمد أمين
   أ.م.د/ميساء حمزة

مكاوي د/سيد فهمي   
 د/سناء أبو الفتوح 

 د/عال عبدالمقصود 
 د/سهام محمد  

 

 م م/ لمياء هيبة
 م م /نهال مجدي 

 م م/ هالة أنور 
 م م/ ايناس عادل 

 م م/عالء شعراوي 
 م م/سلوي سامي 
 م م/أسماء احمد 

/عال السيد أ  
آية جمال /أ  
بسمة فريد /أ  
محمد جمال /أ  
اسراء اشرف /أ  
هند سامي /أ  
أماني السيد /أ  
احمد حمدي /أ  
مني حمدي /أ  

 أ/ دعاء عبدالستار
أسماء حسن /أ  
 

1مدرج   9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

 

50-1من  

100-51من   

153-101من   

3  
 مجموعات 

األحد   علوم مميز   153
21/3 /

2021 

الدور   2قاعة  

 الخامس 

12-11:15من  

12:45-12من   

1:30-12:45من   

2:15-1:30من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

178-137من   

4  
 مجموعات 

طبيعة+   178
كيمياء 
عام+  
كيمياء 

 مميز
 

المميز قاعة  9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

215-183من   

5  
 مجموعات 

 انجليزي 215
 

 

المميز  قاعة 1:30-12:45من   51-1من   مجموعة  1   فلسفة  51 
 
 

4مدرج    

 

9:45-9من   

10:30-9:45من   

 

45-1من   

77-46من   

مجموعة  2  عربي عام  77 
 

 أ.د/فايز عبده 
 أ.د/محسوب عبدالصادق

 أ.د/مني زعزع 
 أ.م.د/سامية حسنين
 أ.م.د/هالة الشحات 

 د/عبداللطيف الشاذلي 

 د/ سناء ابوالفتوح 
 د/نسرين السويدي

الشيخد/ منار   

 د/أروي السعيد 
 د/آية احمد عبدالفتاح 

 
 

 

 م م /نهال مجدي
 م م/ هالة أنور

 م م/ ايناس عادل 

 م م /شيماء حمدي 
 م م/عالء شعراوي 

م/ياسمين السيدم    
/عال السيد م م  

م/آية جمالم   
بسمة فريد /ا  
محمد جمال /ا  
اسراء اشرف /ا  
هند سامي /ا  
دعاء عبدالستار/ا  
أسماء حسن /ا  

 

1مدرج   9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

187-137من   

 

مجموعات  4  رياضة عام  187 
 

 الثالثاء 
23/3 /

2021 

1مدرج  12:45-12من    

1:30-12:45من   

50-1من   

100-51من   

مجموعة 2 رياضة مميز  100 
 +أساسي 

المميز قاعة  9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

180-137من   

مجموعات  4 بيولوجي عام   180 
 +مميز 

 

4مدرج  9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

مجموعات  6  تاريخ   255 
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12:45-12من   

1:30-12:45من   

228 -183من  

255-229من   

      

 أ.د/أبو السعود محمد 
 أ.د/فايز محمد عبده

 أ.د/محمود إبراهيم محمد 
 أ.د/ايمان عبدالحق 

 أ.د/ فاطمه عبدالوهاب 

 أ.د/رضا هندي 
أ.د/ ماهر شعبان   

 أ.م.د/رضا درويش 
 د/راندا صفي الدين 

 د/ سيد فهمي 

عبدالمقصود د/عال   
 د/عبير دياب 

 

 م م /نهال مجدي 
 م م/ لمياء هيبة
 م م/ هالة أنور 

 م م/شيماء كمال 
 م م/ ايناس عادل 

 م م /شيماء حمدي 

 م م/ياسمين السيد 
م /عال السيد م   
م/آية جمال م   
بسمة فريد /أ  
محمد جمال /أ  
اسراء اشرف /ا  
هند سامي /ا  
ريم السعيد /ا  
احمد حمدي /ا  
مني حمدي /ا  
سمير أمل /ا  
دعاء عبدالستار /ا  
شيماء نبيل/ا  
أسماء حسن /ا  
 

1مدرج   9:45-9من    

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

1:30-12:45من   

2:15-1:30من   

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

228  -183من  

274-229من   

306-275من   

 

7  
 مجموعات 

عربي  306
 أساسي 

  الخميس
25/3 /

2021 

9:45-9من  قاعة المميز   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

1:30-12:45من   

2:15-1:30من   

3-2:15من   

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

228  -183من  

274-229من   

320-275من   

372-321من   

 

8  
 مجموعات  

 
 
 
 

 علوم   372

 أ.د/ سعيد حامد
 د/سناء أبو الفتوح 

 د/ عال عبدالمقصود 
 د/ ايه عبدالفتاح

 م م/ هالة أنور 

 م م /نهال مجدي 

 م م/شيماء كمال 
 أ/بسمة فريد

 أ/ شيماء نبيل 

 ا/اسراء اشرف 

 أ/دعاء عبدالستار

 

9:45-9من  قاعة المميز   

10:30-9:45من   

11:15-10:30من   

12-11:15من   

12:45-12من   

1:30-12:45من   

 

45-1من   

90-46من   

136-91من   

182-137من   

228  -183من  

261-229من   

 

6  
 مجموعات 

261  
 دراسات 

 
 
 

 

 األحد  
28/3 /

2021 


