
 

 

 

 

   
 كلية التمريض                                                     الطالةشئون                  جبمعة الفيوم                                       

الرابعه )قسم صحه مجتمع( الفصل أماكن اللجان الفرقه 
 م 0202/ 0202العام الجامعي  الثانيالدراسى 

 العدد رقم اللجنه

 ارقام الجلوس
 مكان اللجنه

 
 

 مالحظات

 الي من

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (7مدرج ) 1222 1222 22 2لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (7مدرج ) 1202 1223 22 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (7مدرج ) 1212 1202 22 0هلجن

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (7مدرج ) 1232 1213 22 1لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (7مدرج ) 1272 1232 22 2لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (8مدرج ) 1292 1273 22 3لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (8مدرج ) 1222 1292 22 7لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (8مدرج ) 1202 1223 22 8لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (8مدرج ) 1202 1202 22 9لجنة 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (8مدرج ) 1222 1203 22 22 لجنة

 ورالد التمريض كلية  (020مدرج ) 1011 1002 22 22لجنة

 الدور التمريض كلية  (020مدرج ) 1028 1012 21 20لجنة

                    
 بالتوفيق للجميعمع تمنياتنا 

 شئون الطالب
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   
 كلية التمريض                                                     الطالةشئون                  جبمعة الفيوم                                       

أماكن اللجان الفرقه الرابعه )قسم صحه نفسية( الفصل 
 م 0202/ 0202العام الجامعي  الثانيالدراسى 

 العدد رقم اللجنه

 ارقام الجلوس
 نهمكان اللج

 
 

 مالحظات

 الي من

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (9مدرج ) 1291 1282 22 2لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (9مدرج ) 1029 1292 22 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (9مدرج ) 1001 1022 22 0لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (9مدرج ) 1009 1002 22 1لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (9مدرج ) 1021 1012 22 2لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (22مدرج ) 1039 1022 22 3لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (22مدرج ) 1081 1072 22 7لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (22مدرج ) 1099 1082 22 8لجنه

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (22مدرج ) 1021 1022 22 9لجنة 

 كلية الخدمة االجتماعيه الدور (22مدرج ) 1009 1022 22 22 لجنة

 الدور كلية التمريض  G 1232 1222 22 22لجنة

 الدور كلية التمريض  G 1279 1233 21 20لجنة

 الدور كلية التمريض  G 1072 1029 20 20لجنه 

                     
 بالتوفيق للجميعتمنياتنا مع 

 شئون الطالب
 


