
 جايعح االسـكُدريح   

 صثاحا   11 – 9:  ييعاد االيتحاٌ يٍ      دابكهيح اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ      وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 

 
 جـدول

 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 قدم االنثروبهلهجيا
  

         الئحح جديدج خاَيح :انفرقح ان
 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

 
االنثروبهلهجيا 

 الدياسية

 
طرق البحث 
 االنثروبهلهجي

 البناء االجتماعى
 

مجتمعات ماقبل 
 التاريخ

نرهص 
انثروبهلهجية 

 بلغة أجنبية

 
يب ميداني تدر 

 (2 ) 
 

 انالئحح انقديًح    انفرقح انخاَيح :

 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

االنثروبهلهجيا 
 االجتماعية

طرق البحث 
 االثنروبهلهجى

 
 البناء االجتماعى

 

مجتمعات ماقبل 
 التاريخ

نرهص 
انثروبهلهجية 

 بلغة اجنبية
----- 

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده              

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                      

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



 

 جايعح االسـكُدريح   

 عصرا   5 – 3 :  يٍييعاد االيتحاٌ             دابكهيح اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ            حاَاخ اآلنيحوحدج االيت

 

 

 

 
 جـدول

 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة   الفترة

 لهجياالنثروبه اقدم 
  

 

 

 الئحح جديدج االونً :انفرقح 
            

 االحُيٍ

00/0/0201 

 الجمعة
42/4/4242 

 االثنين
2/3/4242 

الجمعة 
5/3/4242 

 االثنين
2/3/4242 

 انجًعح

10/3/0201 

المدخل الى 
 االنثروبهلهجيا

تاريخ 
 التفكيراالجتماعى

 

 المدخل الى
 علم الدكان

 
 االندان االول

القانهن 
 والمجتمع

 التدريب
 الميدانى

 )ا(
 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 



 جايعح االسـكُدريح   

 ظهرا   0- 10 :ييعاد االيتحاٌ يٍ       داباآل كهيح       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ج االيتحاَاخ اآلنيحوحد

 جـدول
 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة

 قدم االنثروبهلهجيا
 شعثح األَخروتىنىجيا  الئحح جديدج            ح :انفرقح انخانخ

 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

الرئيديات 
 والتطهر

 
 المجتمع البدوى 

انثروبهلهجيا 
المجتمعات 

 القروية

تنمية المهارد 
 البذرية 

نرهص 
ة انثروبهلهجي

 بلغة أجنبية

تدريب ميداني 
 (2 ) 

 انالئحح انقديًح           انفرقح انخانخح :

 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

 
الرئيديات 

 والتطهر

 
 المجتمع البدوى 

انثروبهلهجيا 
المجتمعات 

 القروية

الثقافة 
والذخرية فى 

الدراسات 
 االنثروبهلهجية

------ 
اإلحراء في 

البحهث 
 األنثروبهلهجية

نرهص 
انثروبهلهجية 

 بلغة أجنبية

----- 
 

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



 عررا   5 – 3 :ميعاد االمتحان من            جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب     

 وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
   الثالثة الفترة 

 قدم االنثروبهلهجيا

 شعبة االنثروبهلهجيا ابعة )الئحة جديدة (الفرقة الر 
 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

 
االنثروبهلهجيا 

 والفهلكلهر

 
االنثروبهلهجيا 

 التطبيكية

 
 نظريات الكيم

الخدمة 
االجتماعية 

 وتنظيم المجتمع

نرهص 
لهجية انثروبه 

 بلغة اجنبية

 
 تدريب ميدانى

(2) 
 

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديمة (
 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

االنثروبهلهجيا 
 والفهلكهر

االنثروبهلهجيا 
 التطبيكية

 االحراء
فى البحهث 

 االنثروبهلهجية

الخدمة 
االجتماعية 

 وتنظيم المجتمع

نرهص 
 انثروبهلهجية

 اجنبية بلغة
----- 

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

 انى خميس احمد      أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ى            أ/ ابراليم ابراليم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 



 عررا   5 – 3: ميعاد االمتحان من           جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
  الثالثة  الفترة

 قدم االنثروبهلهجيا

 
 شعبة التراث والمتاحف الذعبية ابعة )الئحة جديدة (الفرقة الر 
 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

 
ترميم والريانة لا

 المتحفية

التراث الذعبى 
 والكيم

المتاحف 
 والمفتهحة والثقاف

انثروبهلهجيا 
المتحف 
 واخالقيات
 الدياحة

 
الفنهن الذعبية 

 المادية والثقافو

 
 تدريب ميدانى

(2) 
 

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                      

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

        
 



 جايعح االسـكُدريح    

 ظهرا   0 -10   :ييعاد االيتحاٌ يٍ       كهيح اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ج االيتحاَاخ اآلنيحوحد

 

 

 

 جـدول

 0202/0201ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انخاَيح  انفترج

 قسى االَخروتىنىجيا
  

 

 قح انخانخح شعثح انتراث وانًتاحف انشعثيح انفر

 األحد

01/0/0201 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

12/3/0201 

االَخروتىنىجيا 

 وحقافاخ انشعىب

 

 

 

أَخروتىنىجيا 

 انسياحح

انًعتقداخ 

وانعاداخ 

وانًعارف 

 انشعثيح

يُاهج انثحج 

وأرشفح 

 ُىجرافيحأح

 

انسياحح 

 وانتًُيح

 

 تدرية ييداَي 

 (1 ) 

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


