جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ 3.11-33.11 :ظٓزا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة انثاَيت
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت انثانثت  /شعبت اثار اسالييت الئحت جذيذة
األربعاء

األحذ
8132/38/11
العسارة االسالمية

(العرخ االيؽبى –

2112/1/2

نرؽص أثار
اسالمية

السساليغ البحخية )

انفزقت انثانثت  /الئحت قذيًت

في العرخيؼ

السسلؽكى وااليؽبي

2112/1/13

2112/1/2

رسػ معسارى

2112/1/11

تاريخ مرخ

لغة فارسية

االسالمية

شعبت اثاراسالييت

األربعاء

األربعاء

األحج

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

2112/1/11

نرؽص بلغة

رسػ معسارى

اوربية حجيثة

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

األربعاء

األربعاء

األحذ
8132/38/11
العسارة االسالمية

األحج

األربعاء

وتخميػ

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

لغة فارسية

تاريخ االيؽبييؼ
والسساليغ

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  3.11-33.11 :ظٓزا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة انثاَيت
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت انثانثت  /شعبت اثار يصزيت الئحت جذيذة
األربعاء

األحذ
8132/38/11

2112/1/2

نرؽص تاريخية

الكبخى في الجولة

بلغة اوربية

العسارة والفشؽن

الحجيثة والعرخ

األربعاء

2112/1/2

األحذ
8132/38/11

القجيسو

اثار اسالمية

( العرخ الستأخخ )

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

2112/1/11

الكبخى في الجولة
الحجيثة والعرخ

نرؽص ىيخاطيقية

الستأخخ

أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

تاريخ مرخ

2112/1/21

شعبت اثار يصزيت

العسارة والفشؽن

السذخف االدارى للؽحجه

2112/1/13

نرؽص ىيخاطيقية

الستاخخ

انفزقت انثانثت  /الئحت قذيًت

األحج

االحج

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

تاريخ مرخ القجيػ

" العرخ الستأخخ "

مؽاقع اثخية

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  33 – 3 :صباحا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة األٔني
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت انثاَيت شعبت اثاراسالييت  /الئحت جذيذة
األحذ
8132/38/11

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

2112/1/11

العسارة االسالمية
فى مرخ والذام

حتى نياية العرخ
الفاطسي

تاريخ مرخ

خط عخبى

ومدكؽكات

انفزقت انثاَيت  /الئحت قذيًّ

نياية العرخ
الفاطسي

(سلجؽقى –
وصفؽى)

نرؽص آثارية
بلغة اوربية حجيثة

شعبت اثار اسالييت

انعًارِ االسالييت
خظ عزبٗ
في يصز ٔانشاو
ٔيسكٕكاث
حخٗ َٓايت انعصز
انفاطًٗ
السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

االسالمية حتى

فشؽن ايخانية

حاريخ يصز
االسالييت حخٗ
َٓايت انعصز
انفاطًٗ
اميؼ الكلية

أ /دمحم خليل الدعجنى

فٌُٕ ايزاَيت

َصٕص بهغت
أربيت حذيثت

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  33 – 3 :صباحا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة األٔني
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت انثاَيت شعبت اثار يصزيت  /انالئحت انجذيذة
األربعاء

األحذ
8132/38/11

نرؽص تاريخية
بلغة اوربية

األربعاء

األربعاء

األحج

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

اثار مرخ فى

تاريخ مرخ

العسارة والفشؽن

التاريخ

"الجولةالحجيثة"

القجيسة والؽسطى

عرؽر ماقبل

انفزقت انثاَيت  /الئحت قذيًت

القجيػ

فى الجولتيؼ

2112/1/11

تاريخ

واثارمرخ
اليؽنانية

األحذ
8132/38/11

األربعاء

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

2112/1/11

نرؽص تاريخية

اثار ماقبل

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

التاريخية

شعبت اثار يصزيت
األحج

بلغة اوربية

جغخافية مرخ

والخومانية
األربعاء

التاريخ

األحذ
8133/3/81

تاريخ مرخ
القجيػ " الجولة
الحجيثة "

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

العسارة والفشؽن

األحذ
8133/3/81

تاريخ مرخ

الكبخى في

االسالمى

الجولتيؼ القجيسو

والحجيث

والؽسطى

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

ميعاد االمتحان مؼ  1.31-11.31:ظي اخ

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

وحجة االمتحانات اآللية

ججول
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ التاريخ واالثار السرخية واالسالمية

الفخقة الخابعة (الئحة ججيجة ) شعبة التاريخ
الخسيذ

االثُيٍ
8132/38/13

الخسيذ

2112/1/3

2112/1/11

عصر الحروب
الصليبية

مصادر التاريخ
الوسيط

المكتبة
التاريخية
ومناهج البحث
(حديث ومعاصر)

الفخقة الخابعة ( الئحة قجيسة )
االثُيٍ
8132/38/13

الخسيذ

2112/1/3

عرخ الحخوب

حزارة واثار

الرليبية

اسالمية

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

انخًيس
االثُيٍ
انخًيس
االثُيٍ
8133/3/81 8133/3/83 8133/3/31 8133/3/31
حضارة مصر
الفرعونية
وآثارها

تاريخ المغرب
واالندلس

الرحالة
االوربيون الى
الشرق
االسالمى فى
العصر الحديث

العالقات
الدولية
والقضايا
المعاصرة

شعبة التاريخ

الخسيذ
االثُيٍ
انخًيس
االثُيٍ
8133/3/83 8133/3/31 8133/3/31 2112/1/11
اوربا والتتار

حزارة مرخ
القجيسة

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

------

انخًيس
8133/3/81

العالقات الجولية

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

-----

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  33 – 3 :صباحا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة األٔني
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت االٔنٗ :
الثالثاء

انسبج
2112/1/1 8132/38/83

انسبج
8133/3/5

حاريخ انذٔنت
انعزبيت

يصز
انفزعَٕيت
حخٗ بذايت
انذٔنت انحذيثت

عصٕر ياقبم
انخاريخ

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

الدبت

الثالثاء

انًذخم
انٗ عهى االثار

انًكخبت
انخاريخيت
ٔيُاْج انبحث
(قذيى)

انثالثاء

8133/3/88 2112/1/11 2112/1/12

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

(يصزٖ-
اساليٗ)

حاريخ انعانى
انعزبٗ
انحذيث
ٔانًعاصز

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  3.11-33.11 :ظٓزا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة انثاَيت
قسى انخاريخ ٔاالثار انًصزيت ٔاالسالييت
انفزقت انثانثت الئحت جذيذة
األحذ
8132/38/11
انخاريخ األيزيكي

التاريخ االمخيكى

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

2112/1/11

األحذ
8133/3/81

حضارة أٔربا في
انعصٕر انٕسطي

حاريخ يصز
اإلسالييت

حاريخ انشزق
االدَٗ انقذيى

حاريخ انشزق
األقصٗ انحذيث
ٔانًعاصز

حاريخ أفزيقيا
انقذيى
ٔاإلساليي

انفزقت انثانثت  /شعبت انخاريخ
األحذ
8132/38/11

شعبت انخاريخ

انالئحت انقذيًت

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

2112/1/13

االيؽبييؼ

تاريخ مرخ فى

تاريخ الذخق

2112/1/11

والسساليغ

العرخ البطلسى

االدنى القجيػ

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

األحذ
8133/3/81

تاريح الذخق

-------

االقرى الحجيث
السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

جايعت االسـكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيخحاَاث اآلنيت

ييعاد االيخحاٌ يٍ  33 – 3 :صباحا
انزيٍ  :ساعخاٌ

جـذٔل
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
اَخظاو-اَخساب عادٖ-اَخساب يٕجّ
انفخزة األٔني
قسى انخاريخ ٔاآلثار انًصزيت ٔاإلسالييت
الفخقة الثانية الئحة ججيجة
األحذ
8132/38/11

تاريخ الجولة
البيدنطية

شعبة التاريخ
األربعاء

األربعاء

2112/1/2

2112/1/2

األحج

2112/1/13

األربعاء

2112/1/11

األحذ
8133/3/81

العالقات

تاريخ مرخ

الفخعؽنية مشح

الجولة الحجيثة
وحتى دخؽل

الحزارية بيؼ

الذخق والغخب
في العرؽر

تاريخ أوربا

الحجيث والسعاصخ

تاريخ الجولة
العباسية

الؽسطي

االسكشجر

وثائق

ومخطؽطات
( إسالمي )

انفزقت انثاَيت شعبت انخاريخ انالئحت انقذيًت
األربعاء

األحذ
8132/38/11
حاريخ انذٔنت
انبيزَطيت
ٔحضارحٓا

2112/1/2

حاريخ يصز
انفزعَٕيت يُذ
انذٔنت انحذيثت
ٔحخٗ دخٕل
االسكُذر

السذخف االدارى للؽحجه
أ /اب اخىيػ ابخاىيػ ناصخ

األربعاء

2112/1/2

َصٕص
حاريخيت بهغت
أٔربيت حذيثت
( عصٕر
ٔسطي )
اميؼ الكلية

أ /دمحم خليل الدعجنى

األحج

2112/1/13

حاريخ أٔربا
انحذيث

األربعاء

2112/1/11

األحذ
8133/3/81

حاريخ يصز
اإلساليي
السذخف العام للؽحجة

أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غــــــادة عبــــــجالسشعػ مؽســــــى

ميعاد االمتحان مؼ  1.31-11.31:ظي اخ

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

وحجة االمتحانات اآللية

ججول
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ التاريخ واالثار السرخية واالسالمية

الفخقة الخابعة  /الئحة ججيجة

شعبة اثار اسالمية

الخسيذ

االثُيٍ
8132/38/13

2112/1/3

"مغخب وانجلذ"

لغة فارسية

الفشؽن الدخخفية

الفخقة الخابعة  /الئحة قجيسة

الخسيذ

2112/1/11

الخط العخبى

شعبة اثار اسالمية

االثُيٍ
8132/38/13
الفشؽن الدخخفية فى

2112/1/3

2112/1/11

نرؽص بلغة

الخط العخبى

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

رسػ معسارى

والسدكؽكات

الخسيذ

السغخب واالنجلذ

االثُيٍ
8133/3/31

اوربيةحجيثة

اميؼ الكلية
أ /دمحم خليل الدعجنى

الخسيذ

االثُيٍ
8133/3/31
رسػ معسارى

والسدكؽكات

السذخف العام للؽحجة
أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

ميعاد االمتحان مؼ  1.31-11.31 :ظي اخ

جامعة االسـكشجرية

الدمؼ  :ساعتان

كلية اآلداب

وحجة االمتحانات اآللية

ججول
ايخحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 8133/8132
انتعام-انتداب عادى-انتداب مؽجو
الفتخة الثانية

قدػ التاريخ واالثار السرخية واالسالمية
شعبة االثار السرخية

الفخقة ال اخبعة (الئحة ججيجة )

الخسيذ

االثُيٍ
8132/38/13

2112/1/3

حزارة الذخق

اثار مرخية

االدنى القجيػ

(فشؽن صغخى)

الفخقة الخابعة (الئحة قجيسة )

اثار وحزارة

الذخق االدنى

2112/1/11

نرؽص ىيخاطيقية

الحفائخ وفؼ

نرؽ ص تاريخية

الستاحف

الخسيذ

2112/1/3

2112/1/11

االثُيٍ
8133/3/31

اثار مرخالقجيسة

نرؽص ىيخاطيقية

الحفائخ وفؼ

القجيػ

(فشؽن صغخى)

السذخف االدارى للؽحجه
أ /ابخاىيػ ابخاىيػ ناصخ

بلغة اوربية

شعبة االثار السرخية

الخسيذ

االثُيٍ
8132/38/13

الخسيذ

االثُيٍ
8133/3/31

انخًيس
8133/3/31

او ديسؽطيقية

انخًيس
8133/3/31

الستاحف

اميؼ الكلية

السذخف العام للؽحجة

أ /دمحم خليل الدعجنى

أ.د /ىانى خسيذ احسج

وكيل الكلية لذئؽن التعليػ والطالب
أ.د سامح سعج ابؽالسجج االنرارى

يعتسج،،،

عسيج الكلية

أ.د .غادة عبجالسشعػ مؽسى

