
 ( 0202جدول امتحانات الفصل الدراسى االول ) يناير 

 ) الئحة قديمه ( 0202/0202عام الجامعى لل

قسم االثار  الفرقة التاريخ اليوم

 المصرية

قسم االثار 

 االسالمية

 قسم ترميم االثار

 عمارة اسالمية مواقع اثرية الرابعة 02/0/0202 االحد

مشرق العالم 

 االسالمى

و  فحص االثار

 تأريخها

تاريخ وحضارة  الرابعة 0/3/0202 الثالثاء

 اليونان

صياغة وتشكيل  تصوير اسالمى

 المعادن

مسكوكات  قراءات اثرية الرابعة 4/3/0202 الخميس

 اسالمية

 تقنيات المنسوجات

 لغة اوربية حديثة تاريخ الفن -------- الرابعة 7/3/0202 االحد

لغة اوربية  --------------- الرابعة 9/3/0202 الثالثاء

 حديثة

................... 

 مواعيد االمتحانات الساعة الحادية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  -

 مكان االمتحان مبنى الكلية الرئيسى  -

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              عميد الكلية      ئون الطالب    مدير ادارة ش

 احمد رجب محمد على سن نجم الدين               ا.د مح  ا.د             ا.سيدة شفيق عطية     
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 ) الئحة قديمه ( 0202/0202للعام الجامعى 

قسم االثار  الفرقة التاريخ اليوم

 المصرية

قسم االثار 

 االسالمية

 م االثارقسم ترمي

 كتابات اثريه  ....................  الثالثه 07/0/0202  السبت

 

  كيمياء وطبيعه

 

 عمارة اسالمية  الثالثة  2/3/0202 االثنين 

 

 

 مواعيد االمتحانات الساعة الحادية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا  -

 مكان االمتحان مبنى الكلية الرئيسى  -

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              عميد الكلية      ئون الطالب    مدير ادارة ش

 ا.سيدة شفيق عطية                  ا.د  محسن نجم الدين               ا.د احمد رجب محمد على 
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قسم االثار  الفرقة التاريخ اليوم

 المصرية

قسم االثار 

 االسالمية

 قسم ترميم االثار

 معماريمساحه ورسم  ....................  ....................  الثانيه 02/0/0202 االحد 

 وطبيعةكيمياء   

 الزيتيتقنيات التصوير 

  العاشره صباحاوحتى الساعة  صباحا التاسعهمواعيد االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحان مبنى الكلية الرئيسى  -

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              عميد الكلية      ئون الطالب    مدير ادارة ش

 ا.سيدة شفيق عطية                  ا.د  محسن نجم الدين               ا.د احمد رجب محمد على 
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 ) الئحة قديمه ( 0202/0202للعام الجامعى 

قسم االثار  الفرقة التاريخ اليوم

 المصرية

قسم االثار 

 االسالمية

 قسم ترميم االثار

 مبادئ ترميم االثار ....................  ....................  االولى 07/0/0202  السبت

  تاريخ مصر القديم   2/3/0202 االثنين 

  العاشره صباحاوحتى الساعة  التاسعه صباحامواعيد االمتحانات الساعة  -

 مكان االمتحان مبنى الكلية الرئيسى  -

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              عميد الكلية      ئون الطالب    مدير ادارة ش

 ا.سيدة شفيق عطية                  ا.د  محسن نجم الدين               ا.د احمد رجب محمد على 

 

 

 


