
الرابعتالفرقت                   

مصريين     مستجذون  الرابعتاللوحت االرشاديت للفرقت  اللوحت االرشاديت للفرقت الرابعت الباقون لالعادة ومن الخارج   

 رقم اللجنت مكان اللجنت من الى رقم اللجنت مكان اللجنت من الى

       5206  (1لجنة رقم ) 1004 
و  االصالة تدريب الدور 

111 

 

( رياضت مذرسيت4لجنت رقم )  

 

  

  5262 5207  
 (3لجنة رقم )     

االو  صالة تدريب الدور 
111 

 
 

( رياضت مذرسيت3لجنت رقم   

 

 
 

صالت تذريب  44لجنت  5264 5206    

 441الذور االول 

( رياضت مذرسيت  44)لجنت رقم  

 

صالت تذريب  43لجنت  5207 5422    

441الذور االول   

 

(31لجنة)   

صالة  46لجنة  1111  5406   
تدريب الدور االول 

445 

( رياضت مذرسيت41لجنت رقم )  

 

 

 

صالة  47لجنة  1414 1411   
تدريب الدور االول 

445 

( رياضت مذرسيت44لجنت رقم )  

 

 8لجنت رقم  1441 1410

الذور 4مذرج 

440االول   

 8لجنت رقم 

باقون 

رياضت 

 مذرسيت

مذرج  8جنت رقم ل 1414 1410 

 440الذور االول 4

رياضت مذرسيت  8لجنت رقم 

 باقون+

الذور االول  4لجنت رقم  5672  5652   

404قاعت تذريس كود   

( رياضت مذرسيت4لجنت رقم )  

 وافدين
 

 

  

   باقى اعادة +5650   

5725+5724+5720++5724+5722   

 (7لجنة رقم ) 5654
 الدور االو 
كود  قاعة تدريس

(117)  

( رياضت مذرسيت1لجنت رقم )  

وافدين +باقي 

 اعادة

  

 

 



 

الفرقت الرابعت                  
 

مصريين    اللوحت االرشاديت للفرقت الرابعت مستجذون  اللوحت االرشاديت للفرقت الرابعت الباقون لالعادة ومن الخارج   

رقم  مكان اللجنت من الى

 اللجنت

جنترقم الل مكان اللجنت من الى  

(612كود ) الدور الثانى قاعة تدريس 1411 1411     تيرياضادارة ( 13لجنت رقم )   

(617كود ) الدور الثانى قاعة تدريس 1411 1141    تيرياضادارة ( 11لجنت رقم )   

قاعة تدريب الدور الثانى كود  45لجنة رقم  5046 5045   
044 

 تيرياضادارة ( 38لجنت رقم )

 

 
تيرياضادارة ( 11لجنت رقم ) 044قاعة تدريب الدور الثانى كود  45جنة رقم ل 5046 5055    

044صالة تدريب الدور الثانى كود  5062 5005    تيرياضادارة ( 11لجنت رقم )   

044صالة تدريب الدور الثانى كود  1111 1111    تيرياضادارة ( 11جنت رقم )   

تيرياضادارة ( 34جنت رقم ) 044صالة تدريب الدور الثانى كود  1300 1311     

044صالة تدريب الدور الثانى كود  1311 1311    تيرياضادارة ( 33لجنت رقم )   

1311الى 1310من   باقون اعادة  

 ادارة رياضيت
تيرياضادارة ( 31لجنت رقم ) 044صالة تدريب الدور الثانى كود  1310 1341  

تذريب رياضي( 11لجنت رقم ) 427قاعة تدريس الدور الثالث  1380 1311     

تذريب رياضي( 14لجنت رقم ) 420قاعة تدريس الدور الثالث  1100   1141     

تذريب رياضي( 11لجنت رقم ) 442الدور الثالث كود 0مدرج  1110 1110     

يتذريب رياض( 18لجنت رقم ) 442الدور الثالث كود 0مدرج  1114 1111     

تذريب رياضي( 11لجنت رقم   442الدور الثالث كود 0مدرج  1114 1114     

تذريب رياضي( 11لجنت رقم  542الدور الرابع كود  4مدرج  1111 1141     

تذريب رياضي( 14لجنت رقم  542الدور الرابع كود  4مدرج  1148 1111     

تذريب رياضي( 11لجنت رقم  542الدور الرابع كود  4مدرج  1113 1111     

 

 



 

 

 

 

 

الفرقت الرابعت                  
 

مصريين    اللوحت االرشاديت للفرقت الرابعت مستجذون  اللوحت االرشاديت للفرقت الرابعت الباقون لالعادة ومن الخارج   

 رقم اللجنت مكان اللجنت من الى رقم اللجنت مكان اللجنت من الى

 (66لجنة رقم ) 5544 5566    
 613صالة تدريب كود 

 
 الدور الثانى 

 (66لجنة رقم )
 تدريب رياضى

 (63لجنة رقم ) 5567 5506    
  613صالة تدريب كود 

 
 الدور الثانى

 (63لجنة رقم )
 تدريب رياضى

 (61لجنة رقم ) 5507 5622    
  613صالة تدريب كود 

 الدور الثانى 

(61لجنة رقم )  

 

 تدريب رياضى
 (61جنة رقم )ل 5624 5606    

   613صالة تدريب كود 
 الدور الثانى

 (61لجنة رقم )
 تدريب رياضى

 

    

باقي اعادة0554  (62لجنة رقم ) 
  613صالة تدريب كود 

 الدور الثانى

لجنة رقم 
(62) 

 مستجد وباقون
 

5650 
 

باقي اعادة0554  

 (62لجنة رقم ) 5607
  613صالة تدريب كود 

 
 الدور الثانى

 (62لجنة رقم )
تدريب رياضى مستجد 

 وباقون
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


