
  
  

  كلیة الھندسة                                                                 جامعة أسیوط 
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  2022/2023 من العام الجامعى األوللفصل الدراسى اامتحانات بیان بأماكن 

  088/  2080553كس: اف        088/  2411062            ــ          2411128/088           ــ           088/  2080194  تلیفون:

  إدارة شئون التعلیم والطالب ـ الخریجین
Email: deng439@yahoo.com 

Email: eng.dean.office@eng.au.edu.eg 
www.aun.edu.eg/faculty_engineering/ 

  العتماد جودة التعلیم كلیة حاصلة على شھادة االعتماد والجودة من الھیئة القومیة 

رقم 
سعة   البیان  اللجنة

  اللجنة
العدد 
العدد   مجموعة أ  المحتمل

العدد   مجموعة ب  المحتمل
  مجموعة ج  المحتمل

  4065:  4001ثالثة مدني من   65  النھایة 2066:  2001أولى مدني من   65  1071:  1001إعدادي من   70  70  شرقالدور الثالث قسم مدنى  301صالة    1
  4094:  4066ثالثة مدني من   29  ****  **  1101:  1072إعدادي من   30  30  شرقدني الدور الثالث قسم م 305فصل    2
  +القدیمالنھایة 4132:  4095ثالثة مدني من   38  ****  **  1139:  1102إعدادي من   38  38  شرققسم مدني  الدور الثالث 307فصل    3
  5068:  5001رابعة مدني من   68  3068:  3001ثانیة مدني من   68  1209:  1140إعدادي من   70  70  غربالدور الثالث قسم مدنى  308صالة    4
  5093:  5069رابعة مدني من   25  3098:  3069ثانیة مدني من   30  1239:  1210إعدادي من   30  30  غربالدور الثالث قسم مدنى  312فصل    5
  5118:  5094رابعة مدني من   25  النھایة 3120:  3099من ثانیة مدني   22  1269:  1240إعدادي من   30  30  غربالدور الثالث قسم مدنى  316فصل    6
  +القدیمالنھایة 5145:  5119رابعة مدني من   30 ****  **  1299:  1270 من إعدادي  30  30   غربالدور الثالث قسم مدنى  320فصل    7
  ****  ** ****  **    1345:  1300 إعدادي من  45  45  غربالدور الثالث قسم مدنى  324صالة    8
  رابعة میكانیكا انتاج   12  3227:   3201میكانیكا من  ثانیة  27  ****  **  27  الدور الثاني غرب میكانیكا 225ل فص   9

  میكاترونیات میكانیكا رابعة   20  3254:   3228میكانیكا من  ثانیة  27 **** **  27  الدور الثاني غرب میكانیكا 221فصل    10
  5220:  5201رابعة میكانیكا قوى من   20   3281:   3255میكانیكا من  ثانیة  27 **** **  27  الدور الثالث غرب میكانیكا 317فصل    11
  5240:  5221رابعة میكانیكا قوى من   20  النھایة 3306:   3282ثانیة میكانیكا من   25 **** **  25  الدور الثالث غرب میكانیكا 313فصل    12

+  النھایة 5258:  5241رابعة میكانیكا قوى من   22  ****  ** **** ** 25  الدور الثالث غرب میكانیكا 309فصل    13
  القدیم

  +القدیم) میكاترونیات -انتاج - قوى ( میكانیكاثالثة   87  أولى میكانیكا جمیع األقسام حدیث + قدیم  59 **** ** 87  صالة الرسم الغربیة الدور الرابع میكانیكا   14
  كھرباء إتصاالت  ثالثة  30  3457:  3401كھرباء من   ثانیة  57 1388: 1346 إعدادي من 43  57  /ب الدور األول قسم كھرباء123صالة    15
  كھرباء حاسبات ثالثة  47  3514:  3458كھرباء من   ثانیة  57 النھایة + القدیم 1428: 1389إعدادي من  43  57  /ب الدور األول قسم كھرباء101صالة    16
  كھرباء قوى  ثالثة  56  النھایة 3570:  3515كھرباء من   ثانیة  56 **** **  56  /ب الدور األول قسم كھرباء119صالة    17
   حاسبات + القدیمرابعة كھرباء   41  ****  ** **** **  41  /ب الدور األول قسم كھرباء116صالة    18
  كھرباء إتصاالت  رابعة  16  2222:  2201كھرباء من  أولى  22 **** **  22  /أ الدور الثانى قسم كھرباء210فصل    19
  5525:  5501كھرباء قوى من  رابعة  25  2246:  2223كھرباء من  أولى  24 **** **  25  /أ الدور الثانى قسم كھرباء208فصل    20
  5550:  5526كھرباء قوى من  رابعة  25  2268:  2247كھرباء من  أولى  21 **** **  25  /أ الدور الثانى قسم كھرباء206فصل    21
  النھایة  5574:  5551كھرباء قوى من  رابعة  24  2284:  2269من  قدیم كھرباء أولى  16 **** **  24  /أ الدور الثانى قسم كھرباء204فصل    22
  تعدین ( ثالثة + رابعة ) + القدیم  36  )  ن ( أولى + ثانیةتعدی  48 **** **  48  ) الدور االرضي بقسم العمارة 1فصل (   23

  ثالثة عمارة  29  أولى عمارة  14 **** **  29  الدور الثاني بقسم العمارة ثالثةصالة رسم   24  

  رابعة عمارة  32  ثانیة عمارة  28 **** **  32  الدور الثاني بقسم العمارة رابعةصالة رسم   25  

  عمید الكلیة  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  مدیر شئون التعلیم والطالب
      

   حسن عبدالرحیمأ. د/ نوبي دمحم  عزت عبدالمنعم مرغنيأ. د/   احمد مصطفى دمحم غانم
 


