
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جامعة النيلين

 أمانة الشؤون العلمية

   و االمتحانات  الدراسة  استئناف جدول 

افق بناًء على توصيات مجلس العمداء املنعقد في يوم الثالث   :م نوضح ما يلي 2020يوليو 14اء املو

/
ً
 .  عالن فتح الجامعةإ عتبارا من إالفترة الزمنية الالزمة إلكمال الفصلين الدراسيين )األول / الثاني(   أوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة الزمنية  التوصية الكلية  م

   ن سبوعاأ ( ول األ  الدراس ي الفصل )  2019ولى أ القانون  1

 أسبوعان  ( األول  الدراس ي الفصل )  2019 أولى  الطب 2

 أسبوعان  ( األول  الدراس ي الفصل )  2019 أولى  الفنون الجميلة  3

  الفصل )  2019 أولى +  2018 أولى +  ثانية+  ثالثة +  خامسة عالج طبيعي  4

 ( األول   الدراس ي

   سابيع أ  ةربعأ

 خامسة + + ثانية + ثالثة + رابعة2018 أولى  علوم الحاسوب  5

 ( األول   الدراس ي   الفصل)  2019 ولى أ+ 

 أسبوعان 

 أسابيع   أربعة خامسة  سنان األ  6

+ ثانية + ثالثة +   ( األول  الدراس ي الفصل)  2019+ اولى 2018 أولى  العلوم والتقانة  7

 رابعة + خامسة

   أسابيع   أربعة

 أسبوعان  خامسة ++ ثانية + ثالثة + رابعة 2018 أولى  النفط واملعادن  8

 أسابيع   أربعة ( األول  الدراس ي   الفصل)  2019 اولى 

 سابيع  أنية ثما + ثانية + ثالثة + رابعة + خامسة2018 أولى  الصيدلة  9

 أسابيع   أربعة ( األول  الدراس ي   الفصل) 2019 أولى 

التقانة الزراعية وعلوم   10

 االسماك 

 سابيع أنية ثما + ثانية + ثالثة + رابعة + خامسة2018 أولى 

 أسبوعان  ( األول  الدراس ي   الفصل) 2019 أولى 

   + ثانية + ثالثة + رابعة + خامسة2018 أولى  كلية الهندسة  11

 ( األول )الفصل الدراس ي  2019 أولى 

   سابيع أ  ةربعأ

 +   ثانية  +رابعة+ + خامسة   2018 أولى  علوم املختبرات الطبية  12

 ( األول   الدراس ي الفصل) 2019ثالثة + اولي 

 أسبوعان 

 أسبوعان  ( األول  الدراس ي   الفصل) 2018 أولى  التمريض  13



 

 

 

/
ً
 ين من تاريخ استئناف الدراسة.  عسبو أمتحانات: تبدأ الجلسات بعد اال   ثانيا

 الزمنية الفترة التوصية  الكلية  م

 الثاني-األول سبوع األ  + ثالثةامتحانات املالحق  ثانية  القانون  1

 السادس  -الخامسسبوع األ    2018اولى امتحانات املالحق 

 األول  سبوع األ  + رابعة   ثالثة االقتصادية واالجتماعية الدراسات  2

-الثالث -الثاني سبوع األ    ثانية+  2019 أولى 

 الرابع

 السادس-الخامس-سبوع األ  2019 أولى 

 السادس -األول سبوع األ  لكل الفرق  مواصلة امتحانات االساس التربية 3

 الثاني-األول سبوع األ  + رابعة  2018 أولى  الطب 4

 الثالث -الثانيسبوع األ  ثانية + ثالثة

 السادس -الخامس األسبوع خامسة +سادسة 

 الثاني-األول سبوع األ  + رابعة    2018 أولى  التمريض  5

 الرابع-الثالثسبوع األ  ثانية  +ثالثة

 السادس -الخامسسبوع األ  (األول  الدراس ي الفصل)2019 أولى 

 الثاني-األول سبوع األ  + خامسة    2018 أولى  البصريات 6

 الرابع-الثالثسبوع األ  ثانية  +رابعة 

 السادس -الخامسسبوع األ  ( األول  الدراس ي الفصل)2019 أولى ثالثة + 

 الثاني-األول سبوع األ  + رابعة    2018 أولى  العلوم الرياضية واالحصاء 7

 الرابع-الثالثسبوع األ  ثانية  +ثالثة

 السادس -الخامسسبوع األ  (األول  الدراس ي الفصل)2019 أولى 

 الثاني-األول سبوع األ  + رابعة  2018 أولى  اآلداب 8

 الرابع-الثالثسبوع األ  ثانية + ثالثة

 السادس -الخامسسبوع األ  (األول  الدراس ي الفصل)2019االولى 

 الثاني-األول سبوع األ  + رابعة  2018 أولى  التجارة 9

 الرابع-الثالثسبوع األ  ثانية + ثالثة

 السادس -الخامسسبوع األ  (األول  الدراس ي  الفصل )2019 األول 

 الثاني-األول سبوع األ  2018 أولى  الفنون الجميلة 10

 الثاني-األول سبوع األ  امتحانات املركز  تنمية املجتمع  11

 الثاني  -األول سبوع األ  رابعة  طبيعيعالج  12

 الخامس -الرابعسبوع األ  خامسة  الحاسوب علوم  13

 الثاني-األول سبوع األ  رابعة +  2018 أولى  االسنان  14

 الرابع-سبوع الثالثاأل  ثالثة+  ثانية

 السادس -الخامس األسبوع األول( الدراس ي  الفصل )2019 األول 

 السادس -الخامسسبوع األ  خامسة  نفط ومعادن  15



 السادس -الخامسسبوع األ  (األول  الدراس ي الفصل ) 2019 أولى  االسالمية الدراسات 16

 

 

 

 ملحوظة : *

يسمح فقط بدخول الطالب املعنيين وذلك حسب جداول كلياتهم بعد إبراز البطاقة الجامعية أو إثبات   •

 الشخصية. 

السلطات املختصة  ستنشر جداول الدراسة واالمتحانات فور اإلعالن عن فتح الجامعة. وذلك عندما تسمح  •

 للشروط الصحية املتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا. 
ً
 بفتح الجامعات، ووفقا

 


