
  
  

  2022�2023اما�ن امتحانات نها�ة الفصل الدرا� الثا��        
الع01/ة ( انتظام + ان*ساب )شع$ة اللغة  لوائح قد�مةالثالثة الفرقة   

قسم الشئون العامة                 

                                                                                           
  (شع$ة اللغة الع01/ة) نظام السنوات الدراس/ة – محاس$ة انتظام وان*ساب – الثالثة الفرقة

  @ل/ة االداب ( المب>� الق$: )                                                                                            
  مالحظات رقم الجلوس  ب/ان تفص/:  مDان اللجنة BالAل/ة م

M الق$:M  - األداب  1
M  المب>�

 2015انتظام الئحة محاس$ة  13949 13910 الم01ــع -قسم الجغراف/ا  - الدور الثا��

M الق$:M  - األداب  2
M  المب>�

 2015محاس$ة انتظام الئحة  14035 13950 الطرقة-قسم الجغراف/ا  - الدور الثا��

M الق$:M  - األداب  3
M  المب>�

 2015محاس$ة انتظام الئحة  14086 14036 56مدرج  -قسم الجغراف/ا  - الدور الثا��

M الق$:M  - األداب  4
M الدور  المب>�

 2015انتظام الئحة تخلفات  12350 12001 58مدرج  -قسم الجغراف/ا  - الثا��

M الق$:M  - األداب  5
M  المب>�

 2015انتظام الئحة تخلفات  12620 12351 62مدرج  -قسم الجغراف/ا  - الدور الثا��

M الق$:M  - األداب  6
 2015ان*ساب الئحة محاس$ة  18565 18501 الم01ــع - الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  7
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18590 18566  أ الطرقة –الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  8
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18640 18591 العطفة  - الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  9
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18665 18641 ب الطرقة –الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  10
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18685 18666 ج الطرقة –الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  11
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18778 18686 78مدرج  - الفلسفة  قسم - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  12
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18798 18779 80مدرج  - قسم الفلسفة   - الدور الثالث  المب>�

M الق$:M  - األداب  13
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18824 18799 الم01ــع -قسم األثار   -الدور الرابع  المب>�

M الق$:M  - األداب  14
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18863 18825 الطرقة -قسم األثار   -الدور الرابع  المب>�

M الق$:M  - األداب  15
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18903 18864 )101مدرج ( -قسم األثار   -الدور الرابع  المب>�

M الق$:M  - األداب  16
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18943 18904 )102مدرج (   -قسم األثار   -الدور الرابع  المب>�

M الق$:M  - األداب  17
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  18968 18944 الم01ــع - قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  المب>�

M الق$:M  - األداب  18
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  19038 18969 الطرقة - قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  المب>�

M  - األداب  19
 2015محاس$ة ان*ساب الئحة  19123 19039 14مدرج  - قسم اإلجتماع    - الدور الخامس  الق$:M  المب>�

  

ق/ة  المب>� ال$حري - األداب  20 bcقاعات اللغات ال �e2015تخلفات ان*ساب الئحة  14750 14401 )1قاعة ( - الدور االر 

ق/ة  المب>� ال$حري - األداب  21 bcقاعات اللغات ال �e2015تخلفات ان*ساب الئحة  14785 14751 )2قاعة ( - الدور االر 

ق/ة  المب>� ال$حري - األداب  22 bcقاعات اللغات ال �e3قاعة ( - الدور االر ( � fg2015تخلفات ان*ساب الئحة  14850 14786 �م 

ق/ة  المب>� ال$حري - األداب  23 bcقاعات اللغات ال �e2015تخلفات ان*ساب الئحة  14925 14851 شمال )3قاعة (  - الدور االر 

M ال$حري - األداب  24
� مدرج الع$ادي  المب>� fg2015تخلفات ان*ساب الئحة  15025 14926 �م 

 2015تخلفات ان*ساب الئحة  15720 15026 الع$ادي شمالمدرج  المب>� ال$حري - األداب  25

� اماMj مدرج أحمد فكري  المب>� ال$حري - األداب  26 fg93- 2009- 2013انتظام لوائح ( شع$ة محاس$ة  �م( 

M ال$حري - األداب  27
M مدرج أحمد فكري  المب>�

�kخل � fg93- 2009-2013تخلفات شع$ة محاس$ة انتظام لوائح (  �م( 

M ال$حري - األداب  28
 )93-2009- 2013لوائح (  ان*سابشع$ة محاس$ة  شمال اماMj مدرج أحمد فكري  المب>�

M فكري  احمد مدرج  المب>� ال$حري - األداب  29
�kخل � fg93- 2009-2013تخلفات شع$ة محاس$ة ان*ساب لوائح (  �م( 



  
  

  2022�2023اما�ن امتحانات نها�ة الفصل الدرا� الثا��        
الع01/ة ( انتظام + ان*ساب )شع$ة اللغة  لوائح قد�مةالثالثة الفرقة   

قسم الشئون العامة                 

  (شع$ة اللغة الع01/ة) نظام السنوات الدراس/ة– انتظام وان*ساب – الثالث المستوي

   التجارة@ل/ة                                                                                               
  )المدرجات (مب>�                                                                                               

  ب�ان تفص��  مان اللجنة �ال�ل�ة  م
  رقم الجلوس

  مالحظات
  ا�  من

ك - @ل/ة التجارة  4 opج) مدرجمدرج ( مب>� المدرجات المش  fpالتجارة الصغ �k(وسط) خل 
  لوائح قد�مة

 الفرقة الراBعةشع$ة نظم معلومات + تخلفات 

ك -  التجارة@ل/ة  5 opمب>� المدرجات المش  fpبr(شمال) مدرج (د) مدرج التجارة ال Mjأما 
  2015الئحة 

 جماركانتظام وان*ساب + تخلفات الفرقة الراBعة  جمارك

ك -  التجارة@ل/ة  6 opمب>� المدرجات المش  fpبr(شمال) مدرج (د) مدرج التجارة ال M
�kخل 

  1993والئحة  2009والئحة  2013الئحة 
 جماركانتظام وان*ساب + تخلفات الفرقة الراBعة  جمارك

ك -  التجارة@ل/ة  7 opمب>� المدرجات المش   fpبrامام السبورة(مدرج (د) مدرج التجارة ال(  
  1993والئحة  2009والئحة  2013الئحة 

  انتظام وان*ساب + تخلفات الفرقة الراBعة وعلوم س/اس/ةاقتصاد 

  (شع$ة اللغة الع01/ة) نظام السنوات الدراس/ة – انتظام وان*ساب إدارة – الثالثة الفرقة
   التجارة@ل/ة                                                                                               

  ) مب>� المدرجات (                                                                                               
  مالحظات  رقم الجلوس  ب/ان تفص/:  مDان اللجنة BالAل/ة م

ك - @ل/ة التجارة  1 opمدرج   مب>� المدرجات المشjاما ( � fgم�) fpبr2015ادارة انتظام الئحة ثالثة  16600 14150  الحقوق ال  

ك - @ل/ة التجارة  2 opمدرج   مب>� المدرجات المش �kخل ( � fgم�) fpبr2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  17000 16601  الحقوق ال  

ك - @ل/ة التجارة  3 opمدرج  مب>� المدرجات المشj(وسط) اما fpبr2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19240 17001 الحقوق ال 

ك - @ل/ة التجارة  4 opمدرج  مب>� المدرجات المش �k(وسط) خل fpبr2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19300 19241 الحقوق ال 

ك -  التجارة@ل/ة  5 opمدرج  مب>� المدرجات المشj(شمال) اما fpبr2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19370 19301 الحقوق ال 

ك -  التجارة@ل/ة  6 opمدرج  مب>� المدرجات المش �k(شمال) خل fpبr2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19430 19371 الحقوق ال 

ك - @ل/ة التجارة  7 opمدرجمدرج ( مب>� المدرجات المش (ج  fpالتجارة الصغ)شمالj2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19470 19431 ) اما 

كمب>� المدرجات  - @ل/ة التجارة  8 opمدرجمدرج ( المش (ج  fpالتجارة الصغ)شمال �k2015ادارة ان*ساب الئحة ثالثة  19712 19471 ) خل 

ك - @ل/ة التجارة  9 opج) مدرجمدرج ( مب>� المدرجات المش  fp(امام السبورة)التجارة الصغ 
  2015تخلفات الفرقة الراBعة انتظام وان*ساب 

  1993والئحة  2009والئحة  2013الئحة 
 إدارة انتظام وان*ساب + تخلفات الفرقة الراBعة إدارة

  



 

 

 
  2022�2023 اما�ن امتحانات نها�ة الفصل الدرا� الثا��                   

"ة لوائح قد�مةالثالثة الفرقة                                                                   �                                        و الفر.س,ة شع(ة اللغة االنجل$#
    قسم الشئون العامة                                     

  ( المب�8 التعل,7 الجد�د)5ل,ة التجارة 

  مالحظات  ا;  من  بيان تفصيلى  مكان اللجنة بالكلية  م

33 
  كلية التجارة 

 )نور .  مبنى  د( 
  الدور الثالث 

 يمين) 406(حجرة  –
11701 11755 

شع(ة ادارة اعمال 
2015�2016 

34 
  كلية التجارة 

 )نور .  مبنى  د( 
  الدور الثالث 

 شمال) 406(حجرة  –

11756 11821 
شع(ة ادارة اعمال 

2015�2016 
 G
HIاJ اللوائح القد�مة  L$تمMشع(ة  + ال(اقون من دور س

  التخلفات +  + اقتصادادارة اعمال

35 
مبنى  ( كلية التجارة 

 )نور .  د
حجرة  –الدور الثالث 

)407( 
ال(اقون من  + الجمارك JالQامل + لوائح قد�مة شع(ة

 L$تمMشع(ة جماركدور س 
                                                                                                                                              

  مالحظات  ا;  من  بيان تفصيلى  مكان اللجنة بالكلية  م

37 
  كلية التجارة

 )نور .  مبنى  د( 
  الدور السادس

 الطرقة الطويلة امامى –
- 2015�2016شع(ة المحاس(ة لوائح قد�مة (

) + ال(اقون من 1993 – 2009�2010- 2013�2014
 L$تمM38 دور س 

  كلية التجارة
 )نور .  مبنى  د( 

  الدور السادس
 الطرقة الطويلة خلفى –


