جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ يٍ  4-2 :يساءا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثالثة

قدم االنثروبهلهجيا
انفرقح انخاَيح  :الئحح جذيذج
االحُيٍ
2102/02/10

الخميس

9112/1/3

9112/1/11

االنثروبهلهجيا

طرق البحث

البناء االجتماعى

الدياسية

االنثروبهلهجي

الخميس

االحُيٍ
2103/0/04
مجتمعات ماقبل
التاريخ

انخًيس
2103/0/01

االحُيٍ
2103/0/20

نرهص

تدريب ميداني

انثروبهلهجية

()1

بلغة أجنبية

انفرقح انخاَيح  :انالئحح انقذيًح
االحُيٍ
2102/02/10

الخميس

9112/1/3

االنثروبهلهجيا

طرق البحث

االجتماعية

الخميس

9112/1/11

االثنروبهلهجى

المذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

البناء االجتماعى
امين الكلية

أ /دمحم خليل الدعدنى

االحُيٍ
2103/0/04
مجتمعات ماقبل
التاريخ

انخًيس
2103/0/01

االحُيٍ
2103/0/20

نرهص

انثروبهلهجية
بلغة اجنبية

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

-----

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ يٍ  00 – 3 :صثاحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة األولي

قدم االنثروبهلهجيا

انفرقح االوني  :الئحح جذيذج
الخميس

االحُيٍ
2102/02/10
المدخل الى

االنثروبهلهجيا

9112/1/3

تاريخ

التفكيراالجتماعى

المذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الخميس
االحُيٍ
انخًيس
االحُيٍ
2103/0/20 2103/0/01 2103/0/04 9112/1/11

المدخل الى

علم الدكان
امين الكلية

أ /دمحم خليل الدعدنى

القانهن

والمجتمع

االندان االول

التدريب

الميدانى
(ا)

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ يٍ  4 – 2 :يساءا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثالثة

قدم االنثروبهلهجيا
شعثح األَخروتونوجيا

انفرقح انخانخح :الئحح جذيذج
األحذ
2102/02/11
الرئيديات
والتطهر

األربعاء

األربعاء

9112/1/2

9112/1/9

انثروبهلهجيا
المجتمعات

المجتمع البدوى

القروية

انفرقح انخانخح :

انالئحح انقذيًح

األحذ
2102/02/11

األربعاء

األربعاء

9112/1/2

9112/1/9

األحد

9112/1/13

تنمية المهارد
البذرية

األربعاء

9112/1/11

نرهص

انثروبهلهجية

األحذ
2103/0/21
تدريب ميداني
()1

بلغة أجنبية

األحد

9112/1/13

األربعاء

9112/1/11

األحذ
2103/0/21

الثقافة

والذخرية فى
الرئيديات
والتطهر

انثروبهلهجيا
المجتمع البدوى

المجتمعات
القروية

الدراسات

االنثروبهلهجية
------

اإلحراء في

نرهص

انثروبهلهجية
بلغة أجنبية

البحهث

األنثروبهلهجية

المذرف االدارى للهحده

امين الكلية

أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

أ /دمحم خليل الدعدنى

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب

أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

-----

ميعاد االمتحان من  1.31 -11.31:ظيرا

جامعة االسـكندرية

الزمن  :ساعتان

كلية اآلداب

وحدة االمتحانات اآللية

جدول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثانية

قدم االنثروبهلهجيا

الفرقة الرابعة (الئحة جديدة ) شعبة االنثروبهلهجيا
األحذ
2102/02/11

األربعاء

9112/1/9

االنثروبهلهجيا

االنثروبهلهجيا

والفهلكلهر

التطبيقية

األربعاء

األحد

9112/1/2

نعريات القيم

األربعاء

9112/1/13

9112/1/11

الخدمة

نرهص

االجتماعية

انثروبهلهجية

وتنعيم المجتمع

بلغة اجنبية

األحذ
2103/0/21
تدريب ميدانى
()1

الفرقة الرابعة ( الئحة قديمة )
األحذ
2102/02/11

األربعاء

9112/1/9

االنثروبهلهجيا

االنثروبهلهجيا

والفهلكهر

التطبيقية

المذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

األربعاء

األربعاء

األحد

9112/1/2

9112/1/13

9112/1/11

االحراء

الخدمة

نرهص

فى البحهث

االنثروبهلهجية

االجتماعية

انثروبهلهجية

وتنعيم المجتمع

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

األحذ
2103/0/21

بلغة اجنبية

-----

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

ميعاد االمتحان من  1.31 -11.31 :ظيرا

جامعة االسـكندرية

الزمن  :ساعتان

كلية اآلداب

وحدة االمتحانات اآللية

جدول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثانية

قدم االنثروبهلهجيا
الفرقة الرابعة (الئحة جديدة ) شعبة التراث والمتاحف الذعبية
األحذ
2102/02/11

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/13

9112/1/11

التراث الذعبى

المتاحف

األحذ
2103/0/21

انثروبهلهجيا
الترميم والريانة
المتحفية

والقيم

المذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

المفتهحة والثقافو

المتحف

واخالقيات
الدياحة

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

الفنهن الذعبية

تدريب ميدانى

والثقافو المادية

()1

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

جايعح االسـكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ يٍ  4 – 2 :يساءا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ انفصم انذراسي االول نهعاو انجايعي 2103/2102
اَتظاو-اَتساب عادى-اَتساب يوجه
انفترج انخانخح
قسى االَخروتونوجيا
انفرقح انخانخح شعثح انتراث وانًتاحف انشعثيح
األحذ
2102/02/11
االَخروتونوجيا
وحقافاخ انشعوب

األربعاء

9112/1/9

أَخروتونوجيا
انسياحح

المذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/2

9112/1/13

9112/1/11

انًعتقذاخ
وانعاداخ
وانًعارف
انشعثيح

يُاهج انثحج
وأرشفح
أحُوجرافيح

انسياحح
وانتًُيح

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

األحذ
2103/0/21

تذرية ييذاَي
()0

المذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكلية

أ.د .غادة عبدالمنعم مهسى

