ميعاد االمتحان من 3 – 3 :

جامعة االسـكنجرية

الزمن  :ساعتان

كمية اآلداب

وحجة االمتحانات اآللية

ججول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
قدم المكتبات والمعمهمات
{ اآلختبار انيكتروًَ }

الفرقة الرابعة (الئحة ججيجة )
االثُيٍ
8102/08/10
المكتبات
ومراكز المعمهمات
النهعية

الخميس

الخميس

9113/1/3

9113/1/11

االثُيٍ
8102/0/01

9113/1/11

تحميل وترمدم

عمم

التجريب العممى فى

نظم المعمهمات في

المعمهمات

المكتبات المجرسية

نظم المعمهمات
الببميهجرافية

المكتبات

وتطبيقاتو

الخميس

والعامة

الفرقة الرابعة ( الئحة قجيمة )
االثُيٍ
8102/08/10

الخميس

الخميس

9113/1/3

9113/1/11

المكتبات النهعية

الببميهجرافيا

الهثائق االدارية

المذرف االدارى لمهحجه
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الجارية
امين الكمية

أ /دمحم خميل الدعجنى

االثُيٍ
8102/0/01

الخميس
9113/1/11

الحاسب االلى
فى المكتبات

المذرف العام لمهحجة
أ.د /ىانى خميس احمج

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى

يعتمج،،،

عميج الكمية

أ.د .غادة عبجالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ  0.11-00.11 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـجول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثانية

قدم المكتبات والمعمهمات
انفرقت االونً :
انسبج
8102/08/82
مجخل الى
المكتبات

والمعمهمات
المذرف االدارى لمهحجه
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الثالثاء

9113/1/1

مناىج وطرق
بحث

انسبج
8102/0/5
تاريخ اوعية
المعمهمات

ومؤسداتيا
امين الكمية

أ /دمحم خميل الدعجنى

الدبت

الثالثاء

9113/1/19

9113/1/11

تاريخ مرر

المغة العربية

(اسالمى-حجيث)

(نحهوصرف)

المذرف العام لمهحجة
أ.د /ىانى خميس احمج

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى

يعتمج،،،

عميج الكمية

أ.د .غادة عبجالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ 1.05 – 2 :
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
اَتظاو-اَتسا عاادي-اَتسا يىجه
قسى انًكتباث وانًعهىياث
{ اآلختبار انيكتروًَ }
انفرقت انثانثت  /الئحت جديدة
األحج

اإلربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

9112/19/31

9113/1/9

9113/1/3

9113/1/13

9113/1/11

المرادر

خجمات

المرجعية

المكتبات

الفيرسة

المهضهعية

العامة

والمعمهمات

استخجام
الحاسب اآللي
في المكتبات

الهثائق

العربية اإلسالمية

انفرقت انثانثت  :انالئحت انقديًت
األحج

9112/19/31

التحميل

المهضهعي
المذرف االدارى لمهحجه
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

اإلربعاء

األربعاء

األحج

9113/1/9

9113/1/3

9113/1/13

-----

الهثائق

معالجة المهاد

العثمانية
امين الكمية

أ /دمحم خميل الدعجنى

الدمعية

األربعاء

9113/1/11

عمم

الترنيف المقارن

والبررية

المذرف العام لمهحجة
أ.د /ىانى خميس احمج

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى

يعتمج،،،

عميج الكمية

أ.د .غادة عبجالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ  0.11 -00.11 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـجول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثانية

قدم المكتبات والمعمهمات
انفرقت انثاَيت  :الئحت جديدة
األحد
8102/08/11

9113/1/9

9113/1/3

9113/1/13

9113/1/11

الترنيف

الفيرسة الهصفية

()1

()1

انفرقت انثاَيت

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

المغة العربية

(تعبير وادب)

------

-------

انالئحت انقديًت :

األحد
8102/08/11

فيرسة وصفية

9113/1/9

9113/1/3

9113/1/13

9113/1/11

عمم

المغة االوربية

وثائق

النذر الحجيث

المذرف االدارى لمهحجه
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

األربعاء

األربعاء

األحج

األربعاء

ومؤسداتو

المغة العام
امين الكمية

أ /دمحم خميل الدعجنى

(انجميزى-فرندى)

عربية واسالمية

المذرف العام لمهحجة
أ.د /ىانى خميس احمج

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى

يعتمج،،،

عميج الكمية

