
 

 

 

 

   
 كلية التمريض                                                     الطالةشئون                  جبمعة الفيوم                                       

               الثانيالفصل الدراسى  االولىأماكن اللجان بالفرقه 
 م0202/0202العام الجامعي 

رقم 
 اللجنه

 العدد

 ارقام الجلوس
 مكان اللجنه

 
 

 مالحظات

 الي من

 الثاني االجتماعيه الدور الخدمةكلية  (2مدرج ) 2221 2222 21 2لجنه

 ة االجتماعيه الدور الثانيكلية الخدم (2مدرج ) 2202 2222 21 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2201 2202 21 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2222 2202 21 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2201 2222 21 1لجنه

 لخدمة االجتماعيه الدور الثانيكلية ا (2مدرج ) 2202 2202 21 2لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2221 2202 21 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2202 2222 21 8لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (2مدرج ) 2201 2202 21 0لجنة 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2212 2202 21 22 لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2221 2212 21 22لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2282 2222 21 20لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2201 2282 21 20لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2022 2202 21 20لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2001 2022 21 21لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2002 2002 21 22لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2011 2002 21 20لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2002 2012 21 28لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الثاني (0مدرج ) 2081 2002 21 20لجنة

 الثالثكلية الخدمة االجتماعيه الدور (0مدرج ) 2022 2082 21 02لجنه

 الثالثكلية الخدمة االجتماعيه الدور (0مدرج ) 2021 2022 21 02لجنة 

 بالتوفيق للجميعمع تمنياتنا                     
 شئون الطالب

 



 

 

 

 

   
 كلية التمريض                                                     الطالةشئون                  جبمعة الفيوم                                       

الفصل الدراسى  االولىأماكن اللجان بالفرقه تابع 
 م0202/0202لعام الجامعي ا الثاني

 العدد رقم اللجنه

 ارقام الجلوس
 مكان اللجنه

 
 

 مالحظات

 الي من

 رالثالثكلية الخدمة االجتماعيه الدو (0مدرج ) 2002 2022 21 00لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (0مدرج ) 2001 2002 21 00لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (0مدرج ) 2022 2002 21 00لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (1مدرج ) 2001 2022 21 01لجنه

 الدورالثالثكلية الخدمة االجتماعيه  (1مدرج ) 2002 2002 21 02لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (1مدرج ) 2021 2002 21 00لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (1مدرج ) 2002 2022 21 08لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدورالثالث (1مدرج ) 2001 2002 21 00 لجنة

 الرابع اعيه الدوركلية الخدمة االجتم (2مدرج ) 2012 2002 21 02لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2021 2012 21 02لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2082 2022 21 00لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2001 2082 21 00لجنة

 دمة االجتماعيه الدور الرابعكلية الخ (2مدرج ) 2122 2002 21 00لجنة

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2101 2122 21 01لجنه 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2102 2102 21 02لجنه 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2111 2102 21 00لجنه 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2)مدرج  2102 2112 21 08لجنه 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2182 2102 22 00لجنه 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور الرابع (2مدرج ) 2102 2180 21 02لجنه 

 بالتوفيق للجميعمع تمنياتنا                     
 شئون الطالب

 
 


