
1202 –قطاع القاهرة الكبرى  –اختبارات المسابقة المركزية والموحدة   

 

 

 

 علما بان االمتحانات تبدأ فى العاشرة صباحا.

 

 

 



 تعليمات هامة للطالب:

  سالمتهم من حيث:يجب علي الطالب مراعاة اإلجراءات الصحية وذلك حفاظا على  (1

فترة االمتحان وطوال فترة يجب ارتداء الكمامة عند الدخول من الكلية وطوال  -1

 تواجده داخل الكلية.

 سيتم قياس حرارة الطالب عند الدخول بواسطة الوحدة الطبية بالكلية. -2
 

صباحا مع التأكيد على  9سيتم السماح بدخول الطالب الي الكلية بدءا من الساعة  (2

وجود ورقة رقم الجلوس الخاص بالطالب مطبوعة من موقع المجلس االعلي 

 : بابينمعه وعليها صورته وذلك من خالل  للجامعات

 من باب ملحق كيمياء.طالب مسابقة مركزية  -1

وسيتم توجه الطالب بمساعدة السادة  الكلية الرئيسيطالب مسابقة موحدة من باب  -2

 الموظفين الي لجانهم تبعا للجدول أعاله.

االمتحان علي ان يبدأ  9:39سيتم السماح للطالب بدخول لجانهم بدءا من الساعة  -3

صباحا )قرار المجلس االعلي للجامعات( مع التنبيه على  19في تمام الساعة 

جميع الطالب بترك أي أجهزة الكترونية كتليفون محمول او سماعة او ساعة 

 الكترونية او ما شابه ذلك بعيدا عن متناول أيديهم خارج اللجنة.

قة رقم الجلوس يسمح للطالب فقط بادواته الحسابية واثبات شخصية وور  -4

 المطبوعة من موقع المجلس االعلي للجامعات.

سيتم توزيع الطالب على أماكنهم الصحيحة التي روعي فيها التباعد وقلة العدد  -5

في اللجان حفاظا علي صحة الطالب والمراقبين بواسطة رئيس اللجنة والسادة 

 المراقبين معه.

من بداية االمتحان وال يسمح دقيقة  39لن يسمح للطالب بدخول اللجان بعد مضى  -6

 الي طالب بالخروج اال بعد مضى نصف وقت االمتحان.

 

سيقوم سيادة رئيس اللجنة او من ينوب عنه في اول اللجنة بالتأكيد علي تسويد رقم  (3

الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك وكذلك كتابة الطالب السمه على 

  ورقة اإلجابة وكذلك أوراق األسئلة.

 

 

 



 توزيع ارقام الجلوس علي اللجان

 المسابقة الموحدة (1
 

  المكان
 

 الي من السعة

1101 60 1220215001 1220215060 

 1220215150 1220215061 90 الساوى

 1220215270 1220215151 120 ميكانيكا الجديده

 1220215390 1220215271 120 ميكانيكا )د(

 1220215480 1220215391 90 ميكانيكا )ز(

 1220215570 1220215481 90 ميكانيكا )و(

 1220215630 1220215571 60 ميكانيكا )ب(

 1220215690 1220215631 60 ميكانيكا )ج(

 1220215760 1220215691 70 الثالث عماره أ

 1220215830 1220215761 70 الثالث عماره ب

3001 70 1220215831 1220215900 

3002 70 1220215901 1220215970 

3101 70 1220215971 1220216040 

3102 70 1220216041 1220216110 

3103 70 1220216111 1220216180 

3201 70 1220216181 1220216250 

3301 70 1220216251 1220216320 

 1220216440 1220216321 120 الرابع عماره

 1220216560 1220216441 120 السادس عماره

 1220216620 1220216561 60 السابع عماره

9201 30 1220216621 1220216650 

9202 30 1220216651 1220216680 

9302 30 1220216681 1220216710 

4202 150 1220216711 1220216860 

4303 150 1220216861 1220217010 

20501 100 1220217011 1220217110 

 1220217140 1220217111 30 49991طيران 

 1220217170 1220217141 30 49191طيران 



 1220217200 1220217171 30 49291طيران 

 1220217230 1220217201 30 49391طيران 

20106 80 1220217231 1220217310 

20101 50 1220217311 1220217360 

10103 50 1220217361 1220217410 

 

 المسابقة المركزية  (2
 

 الي من السعه المكان

 1120210175 1120210001 175 اعال الكيمياء

31101 60 1120210176 1120210235 

31129 60 1120210236 1120210295 

 1120210325 1120210296 30 كيمياء الصغرى

 1120210385 1120210326 60 هيدروليكا

32212 60 1120210386 1120210445 

32214 50 1120210446 1120210495 

 

 

 

 المشرف العام علي االمتحانات                                عميد كلية الهندسة 

 قطاع القاهرة الكبرى                                             جامعة القاهرة 

 

 ا.د. مصطفى احمد عابدين                                 ا.د. حسام الدين عبد الفتاح


