
                 

                                                 

 كمية اآلثار                                         الدراسات العميا    جامعـة الفيــوم 

 م0202/0201)تمهيدي الماجستير(  للدراسات العليا للعام الجامعي  مايىجدول المالحظة دور 

  

 عميد الكمية                                                                           وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا           قسم الدراسات العميا         رئيس الكنترول   

                   (                )أ.د/عاطف منصور محمد              (    الرحمن محمد السروجيعبد ا.د/ )      (         حماده ثابت) د/                         

 

                    

 

 المالحظين رقم اللجنة القسم التاريخ اليوم

 02/6/0201 االحد

 نيي حسنيد/ نيفين كمال + ا/  1 االثار المصرية

 أحمد عطيه غازي د/ محمد أحمد +  ا/ا.م. 2 االثار االسالمية

 يحيي الشحات ا/  د/ مروة عادل +  3 ترميم االثار

 02/6/0201 االربعاء

 عبد اهلل أسامة عبد اهلل د/ مروة عادل + ا/  1 االثار المصرية

 آية عبد الحميدا/  / محمد نصار + دا.م. 2 االثار االسالمية

 ----------------------------------- 3 ترميم االثار

 02/6/0201 االحد

 محمد شحاتها/  د/ نيفين كمال +  1 المصريةاالثار 

 نجوي ابراىيمد/ محمد نصار + ا/  2 االثار االسالمية

  عبد هللا السيد/ محمد أحمد +  ا/ دا.م. 3 ترميم االثار

 22/6/0201 االربعاء

 مريم غطاسا/   د/ نيفين كمال + 1 االثار المصرية

 ----------------------------------- 2 االثار االسالمية

 دعاء احمد سعدا/   / محمد أحمد +دا.م. 3 ترميم االثار

 4/2/0201 االحد

 محمد رفعتا/  د/ نيفين كمال + 1 االثار المصرية

 صالح السيد / محمد أحمد +  ا/دا.م. 2 االثار االسالمية

 جمال حسينرحاب / محمد نصار + ا/ دا.م. 3 ترميم االثار



 

                                                                 

 كمية اآلثار                                         الدراسات العميا    جامعـة الفيــوم 

 م0202/0201لمعام الجامعي ( لمدراسات العميا قسم اآلثار المصرية -مايو )الدبموم دورجدول المالحظة      

 المالحظين رقم المجنة السنة الدراسية التاريخ اليوم

 02/6/0201 االحد
 وليد عبد السميعا/ +  وليد عمي محمدد/ ا.م. 1 السنة االولي
 خمود محمد فخريد/ مروة احمد + ا/  1 السنة الثانية

 00/6/0201 الثالثاء
 مشيرة جمالا/ + / ربيع احمد دا.م. 1 السنة االولي
 سماح محمود+ ا/ ا.م.د/ وليد عمي محمد  1 السنة الثانية

 04/6/0201 الخميس
 حسناء محمد عبد المطيفد/ مروة احمد + ا/  1 السنة االولي
 فاطمة الزىراء اشرف عطيوا/ +  / ربيع احمددا.م. 1 السنة الثانية

 02/6/0201 االحد
 محمد عبد المنعم عبد المنعما/+ ا.م.د/ وليد عمي محمد  1 السنة االولي
 رمضان احمد صوفيا/ +  د/ مروة احمد 1 السنة الثانية

 02/6/0201 الثالثاء
 سيام رمضان ا// ربيع احمد + دا.م. 1 السنة االولي
 سوتي عادلا/ + ا.م.د/ وليد عمي محمد  1 السنة الثانية

 1/2/0201 الخميس
 محمود محمد ثابتا/  د/ مروة احمد + 1 السنة االولي
 محمود محمد عبد المطيف/ ربيع احمد + ا/ دا.م. 1 السنة الثانية

 4/2/0201 االحد
 سلمي يوسفا/ + ا.م.د/ وليد عمي محمد  1 السنة االولي
 ساره يوسفد/ مروة احمد + ا/  1 السنة الثانية

 

 عميد الكمية                                                                           وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا         رئيس الكنترول     قسم الدراسات العميا        

                   (                عاطف منصور محمد)أ. د /            (    عبد الرحمن محمد السروجي)ا.د/ (         ايمن مصطفي ادريس) د/                    

 

 


