
 

 جايعت االسـكُدريت    

 صباحا   11 – 9: يٍييعااد االيتحاٌ                  ادا كهيت اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ     حاَاث اآلنيتوحدة االيت

 
 جـدول

 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسى االول نهعاو انجايعى 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 مادة حقهق االنسان 
 لجميع الطالب {   }

 الفرقة األولي: 
 اآلربعاء

11/3/0201 

 

 قسى انهغت انفرَسيت وآادابها

 قسى انتاريخ واآلثار انًصريت واألسالييت

 قسى انجغرافيا وَظى انًعهىياث انجغرافيت

 قسى اآلثار واندرساث انيىَاَيت وانروياَيت

 قسى انهغاث انشرقيت وآادابها

 برَايج انصىتياث انقضائيت

 انهغت انصيُيت وآادابها قسى
            

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية       المشرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



 
 جايعت االسـكُدريت  

 ظهرا   0 – 10: ييعااد االيتحاٌ يٍ               كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 جـدول
 0202/0201ٌ انفصم اندراسى االول نهعاو انجايعى ايتحا

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 لثانية ا   الفترة

 مادة حقهق االنسان 
 } لجميع الطالب {

 الفرقة األولي: 
 اآلربعاء

11/3/0201 

 

 االجتًاع قسى

 فهسفت قسى ان

 قسى انًكتباث وانًعهىياث

 قسى انصىتياث

 قسى انًسرح 

 تطبيقيت قسى انهغاث ان

 قسى االعالو

 
            

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية       المشرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



 

 

 جايعت االسـكُدريت 

 عصرا   5 – 3: ييعااد االيتحاٌ يٍ               كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 
 جـدول

 0202/0201اٌ انفصم اندراسى االول نهعاو انجايعى ايتح

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 الثالثة    الفترة

 مادة حقهق االنسان 
 } لجميع الطالب {

 الفرقة األولي: 
 اآلربعاء

11/3/0201 

 

 انهغت انعربيت وآادابهاقسى 

 وآادابها اإلَجهيزيتانهغت قسى 

 قسى عهى انُفس

 قسى االَثروبىنىجيا 

 انًساحيت  برَايج انجيىياتكس واندراساث

 
            

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية       المشرف االدارى للهحده              

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              


