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 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الٜش٘ سزٓج٘ –اللغ٘ العضبٔ٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 8اليشْ ّالضضف  11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 عله اللشاىٔات اذتزٓح ّاملعاصض 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 2تاصٓذ االرب العضبٕ اذتزٓح ّاملعاصض ّىضْصُ  15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 2اليكز االربٕ اذتزٓح ّاملعاصض  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 {مشاٍب ّتطبٔكات}االرب املكاصٌ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 االسالمٕدغضافٔا العامل  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 اعنال الشي٘ 25/7/2020 الشبت
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 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الٜش٘ قزمي٘–اللغ٘ العضبٔ٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 عله الضضف + تزصٓبات 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 عله اللشاىٔات اذتزٓح املعاصض 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 تاصٓذ االرب العضبٕ اذتزٓح ّاملعاصض ّىضْصُ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 {االجتاٍات اذتزٓج٘}اليكز االربٕ اذتزٓح ّاملعاصض  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 االرب الشعيب 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 اجتاٍات االرب املشضسٕ ّىضْصُ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 شفْٖ ّحتضٓضٖ اىتشاب–شفْٖ اىتظاو }اعنال الشي٘  25/7/2020 الشبت
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 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 سزٓح الٜش٘– الزصاسات االسالمٔ٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 11/7/2020 الشبت
 االرب العضبٕ

 12/7/2020 االسز
 

 13/7/2020 االثيني
 قطآا فكَٔ٘ معاصضٗ

 14/7/2020 الجالثاٛ
 

 15/7/2020 االصبعاٛ
 {أرلُ االسهاو}اصْل الفكُ 

 16/7/2020 ارتنٔص
 

 18/7/2020 الشبت
 الفهض االسالمٕ اذتزٓح ّاملعاصض

 19/7/2020 االسز
 

 20/7/2020 االثيني
 فكُ الزعْٗ ّمياٍر التذزٓز

 21/7/2020 الجالثاٛ
 

 22/7/2020 االصبعاٛ
 اعنال الشي٘
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 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 قزمي٘ الٜش٘– الزصاسات االسالمٔ٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 لغ٘ عضبٔ٘ حنْ ّصضف 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 قطآا فكَٔ٘ معاصضٗ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 االسالو ّسْاص اذتطاصات 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 تاصٓذ العامل االسالمٕ اذتزٓح 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 االعالو الزٓين اّ ادتغضافٔا الشٔاسٔ٘ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 اعنال الشي٘ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 االجتاِ املعاصض يف التفشري 25/7/2020 الشبت
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 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت
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 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االدتناع الٜش٘ قزمي٘ دزًاقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 عله االدتناع الشٔاسٙ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 اسضاٛ ادتناعٙ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 االراصٗ االدتناعٔ٘ ّالعالقات 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 عنل مٔزاىٙ ) ب ( 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 سلكات حبح ) ب ( 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 التدطٔط ّالعنل مع اجملتنعات ) ب ( 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 اعنال الشي٘ 25/7/2020 الشبت
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 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2
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 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االدتناع الٜش٘ قزمي٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 االدتناع الشٔاسٙعله  11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 عله االدتناع الضياعٙ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 الطبط االدتناعٙ اّ عله املَيٙ  )اختٔاصٚ ب( 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 العنل املٔزاىٙ )ب( 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 استناع االراصٗعله  20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 العنل مع اجملتنعات 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 اعنال الشي٘ 25/7/2020 الشبت
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 مىاعيد الامححان :
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  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 ( 2012/2013االدتناع الٜش٘ )قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 عله ادتناع املعضف٘  11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 عله ادتناع املضاٗ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 العالقات العام٘ فٙ املؤسشات االدتناعٔ٘ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 (2تزصٓبات مٔزاىٙ )  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 عله ادتناع املشتكبل 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 ( 2سلكات حبح )  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 عله ادتناع التينٔ٘  25/7/2020 الشبت
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 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2
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 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االدتناع شعب٘ سهاٌقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 الشٔاس٘ الشهاىٔ٘ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 الانجابيةالضش٘  13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 ىضْص سهاىٔ٘ بلغ٘ اّصبٔ٘ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 ( 2االسضاٛ املتكزو )  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 االسكاطات الشهاىٔ٘ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 عله االدتناع الطبٙ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 سلكات حبح سهاىٙ 25/7/2020 الشبت
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 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الفلشف٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 الفلشف٘ املعاصضٗ )ب( 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 عله ادتنال 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 فلشف٘ التاصٓذ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 ّاالسالمٙ املعاصضالفهض العضبٙ  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 مكضص اختٔاصٚ)فلشف٘ الزًٓ اّ فلشف٘ التهيْلْدٔا( 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 عله االرٓاٌ املكاصٌ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 اعنال الشي٘ 25/7/2020 الشبت
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 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 اللغ٘ الفضىشٔ٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 تضمج٘ مً اللغ٘ الفضىشٔ٘ اىل العضبٔ٘ ّالعهص 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 20املشضح فٙ الكضٌ  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 لغْٓات 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 20الضّآ٘ فٙ الكضٌ  19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 20الشعض فٙ الكضٌ  21/7/2020 الجالثاٛ

  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

  25/7/2020 الشبت

 لغ٘ عضبٔ٘)ارب ّىكز سزٓح ( 26/7/2020 االسز

  27/7/2020 االثيني

 اعنال الشي٘ 28/7/2020 الجالثاٛ

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الانجليزيةاللغ٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 20اّ ارب عاملٕ الكضٌ  20ارب امضٓهٕ يف الكضٌ 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 ّالعهص الانجليزيةالرتمج٘ مً العضبٔ٘ الٕ  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 اعنال الشي٘ 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 لغ٘ التٔئ٘ 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 مكال ّتزصٓبات لغْٓ٘ 21/7/2020 الجالثاٛ

  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

  25/7/2020 الشبت

 قض٘ ّىجض 26/7/2020 االسز

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 املهتباتقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 اراصٗ املعضف٘ 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 ّمعآري املعلْماتتشضٓعات  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 حتلٔل ّتضنٔه ىظه املعلْمات 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 االصشٔفات املتدضض٘ 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 املهتبات الضقنٔ٘ 21/7/2020 الجالثاٛ

  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

  25/7/2020 الشبت

 التزصٓب املٔزاىٙ 26/7/2020 االسز

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 ادتغضافٔا شعب٘ عام٘ الٜش٘ قزمي٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 دغضافٔا سٔاسٔ٘ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ اليكل ّالتذاصٗ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 دغضافٔ٘ مضض 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 ختطٔط اقلٔنٕ 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ الهْاصخ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 ىظه املعلْمات ادتغضافٔ٘ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 دغضافٔ٘ التضشض 25/7/2020 الشبت

  26/7/2020 االسز

 اعنال الشي٘ 27/7/2020 االثيني

  

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 قزمي٘الٜش٘  ارتضاٜطادتغضافٔا شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 دغضافٔا سٔاسٔ٘ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ الشهاٌ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 دغضافٔ٘ مضض 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 ختطٔط اقلٔنٕ 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ الهْاصخ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 ىظه املعلْمات ادتغضافٔ٘ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 دغضافٔ٘ التضشض 25/7/2020 الشبت

  26/7/2020 االسز

 اعنال الشي٘ 27/7/2020 االثيني

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 ادتغضافٔا شعب٘ عام٘ الٜش٘ سزٓج٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 دغضافٔ٘ التينٔ٘ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ ادتضمي٘ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 دغضافٔ٘ مضض البشضٓ٘ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 العشبُ املْاصر املأٜ٘دغضافٔ٘  18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ الهْاصخ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 متكزمُىظه املعلْمات  22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 )شفْٖ +عنلٕ( مشضّع تطبٔكٕ 25/7/2020 الشبت

  26/7/2020 االسز

 +عنلٕ()شفْٖ اعنال الشي٘ 27/7/2020 االثيني

  



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 ادتغضافٔا شعب٘ ارتضاٜط الٜش٘ سزٓج٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 ناصتْدضافٔا ساسْبٔ٘ 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 خضاٜط الطكص ّاملياخ 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 دغضافٔ٘ مضض البشضٓ٘ 15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 دغضافٔ٘ املْاصر املأٜ٘ 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 دغضافٔ٘ الهْاصخ 20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 ىظه املعلْمات ادتغضافٔ٘ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 )شفْٖ +عنلٕ(مشضّع تطبٔكٕ 25/7/2020 الشبت

  26/7/2020 االسز

 )شفْٖ +عنلٕ(اعنال الشي٘ 27/7/2020 االثيني

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 التاصٓذقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 تاصٓذ اّصّبا املعاصض 11/7/2020 الشبت

  12/7/2020 االسز

 ىضْص ّّثاٜل تاصخئ٘  )تاصٓذ سزٓح ّمعاصض( 13/7/2020 االثيني

  14/7/2020 الجالثاٛ

 اّصبا ّاملغْل  15/7/2020 االصبعاٛ

  16/7/2020 ارتنٔص

 سطاصاّصّبا فٙ العضْص الْسطٙ 18/7/2020 الشبت

  19/7/2020 االسز

 تاصٓذ العضب املعاصض                       20/7/2020 االثيني

  21/7/2020 الجالثاٛ

 تاصٓذ ّسطاصٗ مضض حتت اذتهه الضّماىٙ 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 االسالمٔ٘ فٙ املشضم ّاملغضباذتطاصٗ  25/7/2020 الشبت

  26/7/2020 االسز

 ادتغضافٔا االقتضارٓ٘  27/7/2020 االثيني

  

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 عله اليفص شعب٘ مزصسٕقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 11/7/2020 الشبت
 رصاسات مٔزاىٔ٘ متكزم٘

 12/7/2020 االسز
 

 13/7/2020 االثيني
 عله ىفص اللغ٘

 14/7/2020 الجالثاٛ
 

 15/7/2020 االصبعاٛ
 عله اليفص االصشارٖ املزصسٕ

 16/7/2020 ارتنٔص
 

 18/7/2020 الشبت
 عله ىفص التفْم العكلٕ

 19/7/2020 االسز
 

 20/7/2020 االثيني
 ىضْص ىفشٔ٘ بلغ٘ اّصبٔ٘

 21/7/2020 الجالثاٛ
 

 22/7/2020 االصبعاٛ
 مشهالت ىفشٔ٘ ّادتناعٔ٘ مزصسٔ٘

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 عله اليفص شعب٘ انلٔيهٕقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 11/7/2020 الشبت
 حتلٔل ّعالز ىفشٕ

 12/7/2020 االسز
 

 13/7/2020 االثيني
 رٓيامٔات العالقات االىشاىٔ٘

 14/7/2020 الجالثاٛ
 

 15/7/2020 االصبعاٛ
 عله ىفص اصشارٖ

 16/7/2020 ارتنٔص
 

 18/7/2020 الشبت
 )ب(معنل عله ىفص 

 19/7/2020 االسز
 

 20/7/2020 االثيني
 امضاض سٔهْسْماتٔ٘

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االثاص شعب٘ اسالمٕقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 عناصٗ اسالمٔ٘ 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 فً متاسف ّسفاٜض  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 اّ تضنٔ٘ )ىضْص(لغ٘ فاصسٔ٘  16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 فيٌْ اسالمٔ٘ 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 قضاٛات اثضٓ٘ ّتاصخيَا بلغ٘ اّصبٔ٘ 21/7/2020 الجالثاٛ

 تزصٓبات مٔزاىٔ٘ )شفْٖ( 22/7/2020 االصبعاٛ

  23/7/2020 ارتنٔص

 اعنال الشي٘ )شفْٖ( 25/7/2020 الشبت

 معناصٖ صسه 26/7/2020 االسز

  27/7/2020 االثيني

  28/7/2020 الجالثاٛ



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االثاص شعب٘ مضضٖقشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 ( شف31ْٖ-21)االسضات تاصٓذ مضض الكزٓه   12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 (2لغ٘ مضضٓ٘ قزمي٘ )قْاعز ّىضْص رّل٘ قزمي٘  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 ىضْص ٍرياطٔكٔ٘  16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 فيٌْ صغضٖ قزمي٘ ّقبطٔ٘ 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 (2)ىضْص متيْع٘  غ٘ قبطٔ٘ل 21/7/2020 الجالثاٛ

 تزصٓبات مٔزاىٔ٘ )شفْٖ( 22/7/2020 االصبعاٛ

 23/7/2020 ارتنٔص
 

 الشي٘ )شفْٖ(اعنال  25/7/2020 الشبت

 لغ٘ اّصبٔ٘ سزٓج٘ ) حمارث٘ ّمكال( 26/7/2020 االسز

  27/7/2020 االثيني

 تاصٓذ ّاثاص مضض يف العضض الضّماىٕ 28/7/2020 الجالثاٛ

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 ْٓىاىٕ ّصّماىٕاالثاص شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 اثاص اسالمٔ٘ 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 لغ٘ مضضٓ٘ قزمي٘ 14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 ىكْش ّبضرٖ 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 تضمٔه االثاص )شفْٖ ّحتضٓضٖ( 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 االثاص ّالفيٌْ الكبطٔ٘ 21/7/2020 الجالثاٛ

 تزصٓبات مٔزاىٔ٘ )شفْٖ( 22/7/2020 االصبعاٛ

 23/7/2020 ارتنٔص
 

 اعنال الشي٘ )شفْٖ( 25/7/2020 الشبت

 اثاصمضض يف العضض الْٔىاىٕ الضّماىٕ 26/7/2020 االسز

  27/7/2020 االثيني

  28/7/2020 الجالثاٛ

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 رصاما ّىكز مشضسٕ -علْو املشضح  شعب٘ :قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 12/7/2020 االسز
 ىكز تطبٔكٕ

 13/7/2020 االثيني
 

 14/7/2020 الجالثاٛ
 ىظضٓ٘ رصاما

 15/7/2020 االصبعاٛ
 

 16/7/2020 ارتنٔص
 ىظضٓ٘ ىكز 

 18/7/2020 الشبت
 

 19/7/2020 االسز
 رصاما معاصضٗ

 20/7/2020 االثيني
 

 21/7/2020 الجالثاٛ
 سضفٔ٘ نتاب٘ 

 {املشضّع  –قاعزٗ حبح }الفضق٘ الضابع٘ املْار العلنٔ٘ 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 متجٔل ّاخضاز مشضسٕ -: علْو املشضح  شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 12/7/2020 االسز
 20رصاما الكضٌ 

 13/7/2020 االثيني
 

 14/7/2020 الجالثاٛ
 

 15/7/2020 االصبعاٛ
 

 16/7/2020 ارتنٔص
 

 {املشضّع -مهٔاز  –متجٔل سٔيناٜٙ  –باتْٔو  –متجٔل تلٔفزٌْٓ }الفضق٘ الضابع٘ املْار العنلٔ٘ متجٔل ّاخضاز 

  

 

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الزٓهْص املشضسٕ -: علْو املشضح  شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 12/7/2020 االسز
 تضنٔه ّتيفٔش

 13/7/2020 االثيني
 

 14/7/2020 الجالثاٛ
 تضنٔه اضاٛٗ مشضسٔ٘

 15/7/2020 االصبعاٛ
 

 16/7/2020 ارتنٔص
 )عنلٕ(ننبْٔتض ختضضٕ

 18/7/2020 الشبت
 

 19/7/2020 االسز
 )عنلٕ(املشضّع

 

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الزصاسات الشهاىٔ٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 الشٔاس٘ الشهاىٔ٘  12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 سلكات حبح سهاىٙ  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 ( 4ىضْص سهاىٔ٘  بلغ٘ اّصّبٔ٘ ) 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 ( 2االسضاٛ املتكزو  )  19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 21/7/2020 الجالثاٛ

مكضص أختٔاصٖ   )االسكاطات الشهاىٔ٘ 

 الطبٙ ( االدتناع عله -

  22/7/2020 االصبعاٛ

 23/7/2020 ارتنٔص
 

 25/7/2020 الشبت
 

 26/7/2020 االسز
  الانجابيةالضش٘ 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 االعالو  شعب٘ عالقات عام٘قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 12/7/2020 االسز

االعالو الشٔاسٙ اّ الزٓيٙ اّ اخالقٔات االعالو 

 )اختٔاصٚ(

  13/7/2020 االثيني

 االعالو ّالكطآا الشٔاسٔ٘  14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 التشْٓل ّاالتضال 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 العالقات العام٘ التشضٓض ّاالخضاز يف 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 تضمج٘ اعالمٔ٘  21/7/2020 الجالثاٛ

   االصبعاٛ

 23/7/2020 ارتنٔص
 

 25/7/2020 الشبت
 

 26/7/2020 االسز
 ّاالعالٌ  )مشْع التدضز (محالت العالقات العام٘ 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 الضشاف٘االعالو  شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 االعالو الشٔاسٕ اّ الزٓين اّ اخالقٔات االعالو 12/7/2020 االسز

  13/7/2020 االثيني

 الضشاف٘ العضبٔ٘ ّالزّلٔ٘ 14/7/2020 الجالثاٛ

  15/7/2020 االصبعاٛ

 االعالٌ الضشفٕ 16/7/2020 ارتنٔص

  18/7/2020 الشبت

 الضشاف٘ االقلٔنٔ٘ 19/7/2020 االسز

  20/7/2020 االثيني

 تضمج٘ اعالمٔ٘ صشفٔ٘ 21/7/2020 الجالثاٛ

 

 

 

 



 دـامعـ٘ الـنـيـٔـا

 نـلـٔ٘ اآلراب

 شٌْٝ الطـالب

 

MiniaUniversity 

Faculty of Arts 

 

 2019/2020دزّل امتشاىات الفضل الزصاسٕ الجاىٕ للعاو ادتامعٕ 

 الفضق٘ الضابع٘

 مىاعيد الامححان :

 ظهرابعدال الىاحدةصباحا إلى الساعة  العاشرةالفرقة الرابعة: من الساعة 

 -جعليمات هامة :

 /علي جميع الطالب الالتزام بطرق الىقاية من الاصابه بمرض الكىرونا1

 وجىد مسافه للحعامل /عدم وجىد ثجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي2

 /الالتزام بارثداء الكمامه والقفاز 3

  /علي جميع الطالب احضار الادوات الشخصيه مع مراعاة عدم ثبادل الادوات 4
 

 أمني الهلٔ٘ ٘ اإلعزاريدت

 لشٌْٝ التعلٔه ّالطالب ّنٔل الهلٔ٘

 

 أشضف ماٍض حمنْرأ.ر/

 عنٔز الهلٔ٘

 

 صدب علٕ عبزاملْلٕأ.ر/ 

 

 اساع٘االعالو  شعب٘ قشه : 

 الفضق٘ الضابع٘ التاصٓذ الْٔو

 12/7/2020 االسز
 االعالواالعالو الشٔاسٕ اّ االعالو الزٓين اّ اخالقٔات 

 13/7/2020 االثيني
 

 14/7/2020 الجالثاٛ
 االساعات العضبٔ٘ ّالزّلٔ٘

 15/7/2020 االصبعاٛ
 

 16/7/2020 ارتنٔص
 االعالٌ االساعٕ للضارْٓ ّالتلٔفزٌْٓ

 18/7/2020 الشبت
 

 19/7/2020 االسز
 االخضاز االساعٕ ّالتلٔفزٌْٓ

 20/7/2020 االثيني
 

 21/7/2020 الجالثاٛ
 تضمج٘ اساعٔ٘

 


