
  

                                                                                                                                                                              

  كلیة اآلثار                    ب                        شئون الطال              جامعـة الفیــوم 
 

فصل ال(  الثالثجدول لجان امتحانات الفصل الدراسى           
 )نظام الساعات المعتمدة(    ) الخریفى

 م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي  

 
    رئیس الكنترول      

 
)                                                                                                                            أمین عبد  الرشید/د.م.أ( 

                                                   
وكیل الكلیة لشئون                                          

 التعلیم و الطالب                                                   
                                         

جمال عبد /  د.ا(                                             
 )                   المجید محجوب 

                                                                                                    
 عمید الكلیة   

                                                                                
                                                                     

 )عاطف منصور محمد / د .ا(
 

                                                                                                                  

  كلیة اآلثار                            شئون الطالب         جامعـة الفیــوم

 الفصل الدراسى
مكان اللجنة  )فصل شتوى(الرابع

 عدد الطالب اللجنة 

 قسم اآلثار المصریة
 ٢٥ الرضىمدرج الدور ا ١لجنة 

  ٢٥= ترمیم ٨+مصرى ١٧  مدرج الدور االرضى  ٢لجنة 

  قسم ترمیم اآلثار
  ٢٥  مدرج الدور االرضى  ٣لجنة 
  ٢٥  مدرج الدور الثانى  ٤لجنة 

  ٢٥= یونانى ١٥+ترمیم ١٠  مدرج الدور الثالث  ٥لجنة   الیونانیة اآلثارقسم        
   

   ٢٣=اسالمى ١٣+یونانى ١٠  الثالثمدرج الدور   ٦لجنة   اإلسالمیةقسم اآلثار      



الفصل الخریفى ( جدول لجان امتحانات الفصل الدراسى الخامس
 )نظام الساعات المعتمدة( )

 م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعى 

 
 

    رئیس الكنترول          
 
)                                                                                                                             محمد كمال خالف/د.أ( 

وكیل الكلیة لشئون                                           
 التعلیم و الطالب                                                   

                                         
جمال عبد / د .ا(                                           

           )         المجید محجوب 
                                                                                                    

 عمید الكلیة   
                                                                   

                                                                                                     
 )عاطف منصور محمد / د .ا(
 

  
 
 
 
 
 
 
                         

                                                                                                    

  كلیة اآلثار                                    شئون الطالب                 جامعـة الفیــوم 
 

الفصل الدراسى   
 الخامس

اللج
 عدد الطالب مكان اللجنة  نة 

 ٣٤  مدرج الدور الثانى ١لجنة  قسم اآلثار المصریة 

    ٢٥)= الئحة قدیمة(ترمیم ١٢+اسالمى ١٣  الثالثالدور  )٥(قاعة  2لجنة   قسم اآلثار اإلسالمیة

  ٣٠  مدرج الدور الثالث     3لجنة   قسم اآلثار الیونانیة و الرومانیة
 

 قسم ترمیم اآلثار
 ٢٥  الدور الثالث) ٦(قاعة  ٤لجنة 

  ٢٣) = تخلفات ٤+(١٩  الرابعالدور ) ٨(قاعة  ٥لجنة 



 األولجدول لجان امتحانات الفرقة الرابعة للفصل الدراسي 
    ینایردور 

 م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي  
                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

    رئیس الكنترول
 
)                                                                                                                             ابراھیم صبحى السید/د .أ( 

وكیل الكلیة لشئون                                             
                                  التعلیم و الطالب                  

                                         
جمال عبد / د .ا(                                           

 )                   المجید محجوب 
                                                                                        

 عمید الكلیة   
                                                                   

                                                                                                     
 )محمد عاطف منصور / د .ا(
  
  

الفرقة    
 عدد الطالب مكان اللجنة اللجنة  لرابعةا

 قسم اآلثار المصریة 
  الدور الثانى ) ٢(قاعة    ١لجنة 

 
٢٥ 

  ٢لجنة   
 

  ٢٥  الدور الثانى )٣(قاعة   

 اآلثار اإلسالمیةقسم 
   ٢٥=اسالمى١٨+مصرى٧ الدور الثالث)٤(قاعة ٣لجنة 

  الدور الثالث )٥(قاعة     ٤ة لجن
 

 ٢٥=ترمیم  ٦+ اسالمى ١٩

  اآلثار  ترمیم قسم
  الدور الرابع) ٨(قاعة     ٥لجنة 

 
  ترمیم ٢٥

  ٢٥  الدور الرابع) ٩(قاعة ٦لجنة 

  ١١  الدور الرابع) ١٠(قاعة ٧لجنة   



                                                                       

  كلیة اآلثار                       شئون الطالبجامعة الفیوم                            
(  األولالفصل الدراسى جدول لجان امتحانات                     

 )نظام الساعات المعتمدة(    ) الخریفىالفصل 
 م ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي 

 الفصل الدراسى
عدد  مكان اللجنة اللجنة األول

 الطالب

 ــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــ
 

 ٣٠ مدرج الدور االرضى      ١لجنة 

٢لجنة  ٣٠ مدرج الدور االرضى      

٣لجنة   ٢٥ ضىمدرج الدور االر       

٤لجنة  الدور الثانى) ٢(قاعة   ٢٥ 

٥لجنة   ٢٦ الدور الثانى) ٣(قاعة  

    رئیس الكنترول           
 
)                                                                                                                            أحمد محمود أمین/د.م .أ( 

                                                          
وكیل الكلیة لشئون التعلیم و                                  

 الطالب                                                   
                                         

جمال عبد المجید / د .ا(                                     
 )                   محجوب 

                                                                                                    
 عمید الكلیة   

                                                                                                  
                                                                                

 )عاطف منصور محمد / د .ا(



 
          

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
 

                                                            
 

  


