
 

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

4100700000(صحافة)االعالم 

00002010(إذاعة)االعالم 

00000000(عالقات عامة)االعالم 

2119240200اليوناني والالتيني

32951015120011االجتماع

76052924162221اجمالى عدد الطالب

1336

                   عميد الكلية

           والرئيس العام لالمتحانات

(محمد أحمد غنيم/ د0أ)             

شئــون الطــالب

كلية االداب

جامعة المنصورة

الفرقة الرابعة

االجتماع- اليوناني والالتيني - االعالم : أقسام

القســــــم
اليوم 

والتاريخ

مبنى كلية اآلداب الجديد: مكان عقد االمتحان ظهرا  (12)صباحا الى  (10)من : موعد بدء االمتحان

4

عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

****

2016/2015التخلفات من فرق أعلى في امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي +  لطالب الفرقة األولى 

جدول امتحان مادة حقوق االنسان والمبادئ القانونية العامة

الفرقة الثانية

أعدد طالب

الفرقة األولى

أعداد طالب التخلفات من فرق أعلى من الفرقة األولى

الفرقة الثالثة

رضا محمد سيداحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

3

0البطاقة الشخصية+ دخول الطالب للجان االمتحان بموجب كرنيه الكلية أو ايصال سداد الرسوم : ملحوظة

والرئيس العام لالمتحاناتونائبا لرئيس عام االمتحانات
د 
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ا

2
0
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6

/5
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128940

الفترة األولى بمبنى 

كلية اآلداب الجديد



 

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

3222668101430التاريـخ

13865400000الوثائق والمكتبات

160187521110اآلثار المصرية القديمة

79363271200اآلثار اإلسالمية

69988119193740اجمالى عدد الطالب

1632

                   عميد الكلية

           والرئيس العام لالمتحانات

(محمد أحمد غنيم/ د0أ)             

2016/2015التخلفات من فرق أعلى في امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي +  لطالب الفرقة األولى 

اليوم 

والتاريخ
القســــــم

أعدد طالب

الفرقة األولى

أعداد طالب التخلفات من فرق أعلى من الفرقة األولى

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية

د 
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5

158038104

0البطاقة الشخصية+ دخول الطالب للجان االمتحان بموجب كرنيه الكلية أو ايصال سداد الرسوم : ملحوظة

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

والرئيس العام لالمتحاناتونائبا لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيداحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

مبنى كلية اآلداب القديم: مكان عقد االمتحان

جامعة المنصورة

الفترة األولى بمبنى 

كلية اآلداب القديم

كلية االداب

شئــون الطــالب

****

اآلثار اإلسالمية- اآلثار المصرية القديمة - الوثائق والمكتبات - التاريـخ : أقسام

ظهرا  (12)صباحا الى  (10)من : موعد بدء االمتحان

جدول امتحان مادة حقوق االنسان والمبادئ القانونية العامة



 

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

364159311101اللغة العربية 

145237121000الفلسفـة

102234311010اللغات الشرقية أمم إسالمية

00000000اللغات الشرقية أمم سامية

23874722001اللغة الفرنسية

8497041465112اجمالى عدد الطالب

1582

                   عميد الكلية

           والرئيس العام لالمتحانات

(محمد أحمد غنيم/ د0أ)             

الفرقة الرابعة

د 
ح
أل
ا

2
0

1
6

/5
/1

5

1553

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئــون الطــالب

****

2016/2015التخلفات من فرق أعلى في امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي +  لطالب الفرقة األولى 

جدول امتحان مادة حقوق االنسان والمبادئ القانونية العامة

الفترة الثانية بمبنى 

كلية اآلداب الجديد

اللغة الفرنسية- اللغات الشرقية - الفلسفـة - اللغة العربية : أقسام

مبنى كلية اآلداب الجديد: مكان عقد االمتحانعصرا  (3)ظهرا الى  (1)من : موعد بدء االمتحان

اليوم 

والتاريخ
القســــــم

أعدد طالب

الفرقة األولى

أعداد طالب التخلفات من فرق أعلى من الفرقة األولى

الفرقة الثالثةالفرقة الثانية

2063

0البطاقة الشخصية+ دخول الطالب للجان االمتحان بموجب كرنيه الكلية أو ايصال سداد الرسوم : ملحوظة

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

والرئيس العام لالمتحاناتونائبا لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيداحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ



 

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

321149300012علم النفس

325212842400الجغرافيا شعبة عامة

00000000الجغرافيا شعبة خرائط

50280431220اللغة االنجليزية

11484411573632اجمالى عدد الطالب

1625

                   عميد الكلية

           والرئيس العام لالمتحانات

(محمد أحمد غنيم/ د0أ)             

جامعة المنصورة

الفترة الثانية بمبنى 

كلية اآلداب القديم

كلية االداب

شئــون الطــالب

****

جدول امتحان مادة حقوق االنسان والمبادئ القانونية العامة
2016/2015التخلفات من فرق أعلى في امتحان الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي +  لطالب الفرقة األولى 

اللغة االنجليزية- الجغرافيا - علم النفس : أقسام

مبنى كلية اآلداب القديم: مكان عقد االمتحانعصرا  (3)ظهرا الى  (1)من : موعد بدء االمتحان

اليوم 

والتاريخ
القســــــم

أعدد طالب

الفرقة األولى

أعداد طالب التخلفات من فرق أعلى من الفرقة األولى

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانية
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15892295

0البطاقة الشخصية+ دخول الطالب للجان االمتحان بموجب كرنيه الكلية أو ايصال سداد الرسوم : ملحوظة

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

والرئيس العام لالمتحاناتونائبا لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيداحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ
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