
  

                                                                                                                                                                               

  كلیة اآلثار                   ب                   شئون الطال          جامعـة الفیــوم 
  
  )نظام الساعات المعتمدة( الثالثجدول لجان امتحانات الفصل الدراسى 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  

     رئیس الكنترول         
  
                                                                          )                                                                                    محمد أحمد عبد الرحمن/د( 

      
                                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب                    

  عمید الكلیة                                                                                             
  )                    محمد كمال خالف/ د .ا(     

                                                                        ) عاطف منصور محمد/ د .ا(                                                                          
                                                                           

                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 عدد الطالب مكان اللجنة  اللجنة  الثالث  الفصل الدراسى 

 ٢٧ االرضىمدرج الدور  ١لجنة  قسم اآلثار المصریة  

  ١٣  دور االرضىمدرج ال  ٢لجنة   االسالمیةقسم اآلثار 
  ٤٤  مدرج الدور االرضى  ٣لجنة   اآلثار ترمیم قسم      

  ١٨  الرابعالدور )١٠(قاعة   ٤لجنة   الیونانیةقسم اآلثار 



                                                                                                                  

  كلیة اآلثار               شئون الطالب         جامعـة الفیــوم
  )نظام الساعات المعتمدة( الخامسجدول لجان امتحانات الفصل الدراسى 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعى 

  رئیس الكنترول         
  
                                                                                                                             )                   أیمن مصطفى أدریس /د(

                                                      
                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب                            

                                        عمید الكلیة                                                                  
  )                   محمد كمال خالف/ د .ا(   

  ) عاطف منصور محمد/ د .ا(                                                             
                                                                          

                                                                                          
  
  
  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
                         

 عدد الطالب مكان اللجنة  اللجنة  الخامسالفصل الدراسى        

 ٣٦  الثانىمدرج الدور     ١لجنة  قسم اآلثار المصریة 

  ١٨  الثالثالدور ) ٥(قاعة  ٢لجنة   قسم اآلثار االسالمیة
  ٢٤  الثالثالدور ) ٦(قاعة  ٣لجنة   قسم االثار الیونانیة

  قسم ترمیم اآلثار
  ٣٦  الثالثمدرج الدور      ٤لجنة 

 ١٨  الرابعالدور ) ٨(قاعة  ٥لجنة 



                                                                                                                                                                                

  كلیة اآلثار                                           شئون الطالب                جامعـة الفیــوم 
  

  )نظام الساعات المعتمدة( السابعجدول لجان امتحانات الفصل الدراسى 
  م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي  

  

     رئیس الكنترول      
  
                                                                                      )                                                                         صالح محمد صالح/د.م.أ ( 

                                         
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب                                                    

  عمید الكلیة                                                                                           
                                   محمد كمال خالف/ د .ا(    

)                                 عاطف منصور محمد/ د .ا(                                                                                
                                                                                                 

                      
                                                                                            

  
  

 عدد الطالب مكان اللجنة  اللجنة  السابعالفصل الدراسى   

 ٢٢ الثانىالدور )  ٣ (قاعة     ١لجنة  قسم اآلثار المصریة 

 ١٩ الثالثالدور )٥(قاعة ٢لجنة  االسالمیةقسم اآلثار 

 ٢٣ الثالثالدور )٦(قاعة     ٣لجنة  الیونانیة اآلثار قسم

 قسم ترمیم االثار 
  ٣٢ مدرج الدور الثانى ٤لجنة 

  ٣١ مدرج الدور الثالث  ٥لجنة 



                                                                       

  كلیة اآلثار                       شئون الطالبجامعة الفیوم                            
  )نظام الساعات المعتمدة( االولالفصل الدراسى جدول لجان امتحانات 

   م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي 

 عدد الطالب  مكان اللجنة اللجنة االول الدراسى الفصل

 ــــــــــامــــعـــــــــ
 

 ٢٥ مدرج الدور االرضى      ١لجنة 

٢لجنة  ٢٥ مدرج الدور االرضى      

٣لجنة   ٣٠ مدرج الدور االرضى      

٤لجنة  الدور الثانى) ٣(قاعة   ٢٥ 

٥لجنة   ٢٥ الرابعالدور ) ١٠(قاعة  

  س الكنترولرئی        
  
)                                                                                                                             مختار محمد محمد/ د ( 
  

  عمید الكلیة                              وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب                                

                                          
)                                     عاطف منصور محمد/ د .ا(                                    )                    محمد كمال خالف/ د .ا(   

                                                                                                                  
                                               

                                                       
 
 
  
  

  


