
 
 

 كلية االثار

 (الميدتيرم)  0202 الفصل الدراسى الثانى منتصف جدول امتحانات

 )عام عربى(  للفرقه األولى 

 م 0202/ 0200للعام الجامعى   
 

 
 مكان األمتحان 

 جميع مباني الكلية -

  -مالحظات :

والثالثة ( يؤدى فيها الطالب االمتحان فى نفس مواد التخلف من سنوات سابقة )األولى والثانية  -

وقت اداء االمتحان لهذه المادة مع طالب السنة الدراسية التى تدرس فيها هذه المواد فى المكان 

 المخصص لهم .

 لن يسمح بدخول الطالب لقاعة االمتحان بعد الوقت المحدد لبدء االمتحان. -

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس شئون الطالب    
 

 أ.د / أحمد رجب محمد علي                      أ.د/ محسن نجم الدين                        سيده شفيقأ / 
 

 

 

 

 

 

 

 اليوم
  

 التاريخ    
 

 المادة
 

 كود المادة
 

 موعد األمتحان 

 ص11-ص  10  121م ك ع  آثار وحضارة اإلسالمية 0202/ 4/ 1 السبت  

 ص11-ص  10 121م ك ع  تاريخ مصر اإلسالمية 0202/ 4/ 2 األثنين 

 ص11-ص  10 112م ك ع  مبادئ ترميم اآلثارغير العضوية 0202/ 4/ 5 األربعاء

 ص11-ص  10 124م ج  الحاسب األلى 0202/ 4/ 1 السبت 

 ص11-ص  10 110م ك ع  قوالمواثي عاتيالقوانين والتشر 0202/ 4/ 12 األثنين 

 ص11-ص  10 122م ج  حقوق انسان     0202/ 4/ 10 األربعاء

 ص11-ص  10 1221ج ت ن  التفكير النقدى 0202/ 4/ 12 الخميس



 
 

 كلية االثار
 

 )الميدتيرم(  0202جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى 

 )شعبة انجليزى( للفرقه األولى 

 م 0202/ 0200للعام الجامعى   
 

 
 مكان األمتحان 

 جميع مباني الكلية -

  -مالحظات :

مواد التخلف من سنوات سابقة )األولى والثانية والثالثة ( يؤدى فيها الطالب االمتحان فى نفس  -

وقت اداء االمتحان لهذه المادة مع طالب السنة الدراسية التى تدرس فيها هذه المواد فى المكان 

 المخصص لهم .

 بعد الوقت المحدد لبدء االمتحان.لن يسمح بدخول الطالب لقاعة االمتحان  -

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       رئيس شئون الطالب    
 

 أ.د / أحمد رجب محمد علي                      أ.د/ محسن نجم الدين                       أ / سيده شفيق  

 

Course Name 
 

Course Code 
 

Time 
  

      Date 
 

Day 

Archeology and Islamic 

civilization 

GFR108 12:00 – 11:00 AM 1 /4 /0202  
Saturday 

History of Islamic Egypt GFR107 12:00 – 11:00 AM 2 /4 /0202  
Monday 

Principles of conservation of 

non-organic artifacts, 

architectural restoration and 

protection of archaeological sites 

and monuments 

GFR110 12:00 – 11:00 AM 5 /4 /0202  

Wednesday 

Computer Sciences UR104 12:00 – 11:00 AM 8 /4 /0202  
Saturday 

Laws and Regulations, Charters 

and Rules Related to the 

Cultural Heritage and its 

Protection 

GFR112 12:00 – 11:00 AM 12 /4 /0202  

Monday 

Human Rights UR103 12:00 – 11:00 AM 10 /4 /0202  
Wednesday 

Critical Thinking UR1005 12:00 – 11:00 AM 12 /4 /0202  Thursday 


