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 إعالن هام

جامعة القاهرة للعام الجامعى  –على الطلبة المرشحين لكلية الهندسة 

 تقديم ملف الطالب فى األيام التالية طبقا للجدول التفصيلى التالى: 2020/2021

عدد 

  الطالب

المدة  

  الزمنية/ 

 الساعة 

 التاريخ  /يومال الحروف  األرقام  األرقام التفصيلية 

313 
    1من   80إلى  1من  ص  11  -10

 313إلى 
 أ، ب، ت 

األحد  

6/9 /2020 
 160إلى   81من  م 12  – ص  11

 240إلى   161من  م  1  -12

 313إلى   241من  م  2- 1

232 

 314من   372إلى   314من  ص  11  -10

 545إلى 

ج، ح، خ، د، ذ،  

ر، ز، س، ش،  

 ص، ض، ط 

األثنين  

7/9 /2020 
 430إلى   373من  م 12  – ص  11

 490إلى   431من  م  1  -12

 545إلى   491من  م  2- 1

326 
 546من   628إلى   546من  ص  11  -10

 872إلى 

 ع، غ، ف، 

 ق، ك، ل 

الثالثاء  

8/9 /2020 

 712إلى   629من  م 12  – ص  11

 792إلى   713من  م  1  -12

 872إلى   793من  م  2- 1

277 

 873من   942إلى   873من  ص  11  -10

 1150إلى 

من حرف )م(:  

 مريم أسم 

األربعاء 

9/9 /2020 

 1012إلى   943من  م 12  – ص  11

 1082إلى  1013من  م  1  -12

 1150إلى  1083من  م  2- 1

299 

 1151من   1225إلى  1151من  ص  11  -10

 1450إلى 

من أسم مصطفى  

 حتى حرف الياء

الخميس 

10 /9/2020 
 1300إلى  1226من  م 12  – ص  11

 1375إلى  1301من  م  1  -12

 1450إلى  1376من  م  2- 1

 على جميع الطالب اإللتزام بالتواجد خالل اليوم والتاريخ والفترة الزمنية المحددة لهم  ▪

وفى حالة تخلف أى طالب عن الموعد المقرر له عليه أن يلتزم بنفس الموعد بعد أسبوع من تاريخه فى نفس   ▪

 المحددة لهالزمنية الفترة 

3/9/2020الخميس القاهرة فى   
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