
 جايعت االسـكُذريت    

 ظٓزا   1 – 21 : ييعاد االيتحاٌ يٍ                  كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 انثاَيت  انفتزة 

 ثار انًصزيت ٔاالسالييتقسى انتاريخ ٔاال

  

 الئحت جذيذة اسالييت انفزقت انثانثت / شعبت اثار 

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 العسارة االسالمية
 –)العرر االيهبى 

 السساليك البحرية (

 أثارنرهص 
خ مرر تاري لغة فارسية رسم معسارى  اسالمية

 االسالمية

 

 

 اسالييت انفزقت انثانثت  / الئحت قذيًت                شعبت اثار

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

العسارة االسالمية 
في العررين 

 السسلهكى وااليهبي

نرهص بلغة 
 اوربية حديثة

 رسم معسارى 
تاريخ االيهبيين  لغة فارسية وترميم

 والسساليك

 

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده              

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

        



 جايعت االسـكُذريت    

 ظٓزا   1 – 21: ييعاد االيتحاٌ يٍ                كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 انثاَيت   انفتزة

 انًصزيت ٔاالسالييت قسى انتاريخ ٔاالثار

 

 انفزقت انثانثت / شعبت اثار يصزيت الئحت جذيذة

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 نرهص ىيراطيقية
 تاريخ مرر

 القديسو
 ) العرر الستأخر (

العسارة والفشهن 
الكبرى في الدولة 
الحديثة والعرر 

 رالستاخ

نرهص تاريخية  اثار اسالمية
 بلغة اوربية

 انفزقت انثانثت  / الئحت قذيًت                شعبت اثار يصزيت

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

تاريخ مرر القديم  نرهص ىيراطيقية
 " العرر الستأخر "

العسارة والفشهن 
الكبرى في الدولة 
الحديثة والعرر 

 الستأخر

 مهاقع اثرية -------

 

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ.د/ ىانى خسيس احسد        أ/ صفاء محسهد دمحم                                أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  يةقائم بعسل عسيد الكل            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

 

 



 

 جايعت االسـكُذريت   

 عصزا   5 – 3:  ييعاد االيتحاٌ يٍ              كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 انثانثت  انفتزة

 انًصزيت ٔاالسالييتقسى انتاريخ ٔاالثار 
 

 / الئحت جذيذة انفزقت انثاَيت شعبت اثاراسالييت

 

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

العسارة االسالمية 
فى مرر والذام 

حتى نياية العرر 
 الفاطسي

 
خط عربى 
 ومدكهكات

تاريخ مرر 
االسالمية حتى 

العرر نياية 
 الفاطسي

 فشهن ايرانية
–)سلجهقى 
 وصفهى(

نرهص آثارية 
 بلغة اوربية حديثة

 شعبت اثار اسالييت           انفزقت انثاَيت  /  الئحت قذيًّ 
 

انعًارِ االسالييت 

في يصز ٔانشاو 

حتٗ َٓايت انعصز 

 انفاطًٗ

 

خظ عزبٗ 

 ٔيسكٕكاث

تاريخ يصز 

االسالييت حتٗ 

َٓايت انعصز 

 انفاطًٗ

 

 فٌُٕ ايزاَيت

 

َصٕص بهغت 

 أربيت حذيثت

 

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

        
 



 

 جايعت االسـكُذريت    

 عصزا   5 – 3:   ييعاد االيتحاٌ يٍ             كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 انثانثت انفتزة 

 نًصزيت ٔاالسالييتقسى انتاريخ ٔاالثار ا

  

 / انالئحت انجذيذة انفزقت انثاَيت شعبت اثار يصزيت

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

اثار مرر فى 
عرهر ماقبل 

 التاريخ

 تاريخ مرر القديم
 "الدولةالحديثة"

العسارة والفشهن 
الدولتين فى 

 القديسة والهسطى

تاريخ واثارمرر 
اليهنانية 
 والرومانية

جغرافية مرر 
 التاريخية

نرهص 
تاريخية بلغة 

 اوربية
 شعبت اثار يصزيت                / الئحت قذيًت اَيت انفزقت انث

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 ربعاءاإل

22/3/1212 

 اثار ماقبل التاريخ
تاريخ مرر 

القديم " الدولة 
 الحديثة "

العسارة والفشهن 
الكبرى في 

الدولتين القديسو 
 والهسطى

تاريخ مرر 
االسالمى 

 والحديث
-------- 

نرهص 
تاريخية بلغة 

 اوربية

 
 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

        



 صباحا   22 – 9:ميعاد االمتحان من     جامعة االسـكشدرية
 الزمن : ساعتان    كلية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
 شعبة التاريخ فرقة الرابعة )الئحة جديدة (ال

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

 األحذ

21/3/1212 

الرحالة 
االوربيون الى 

الشرق 
االسالمى فى 
 العصر الحديث

 

 
عصر الحروب 

 الصليبية
 

المكتبة 
التاريخية 

 مناهج البحثو
 )حديث ومعاصر(

تاريخ المغرب 
 واالندلس

العالقات 
الدولية 

والقضايا 
 المعاصرة

حضارة مصر 
الفرعونية 

 وآثارها

مصادر التاريخ 
 الوسيط

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديسة (     شعبة التاريخ
 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

 األحذ

21/3/1212 

----- 
 

عرر الحروب 
 الرليبية

 اوربا والتتار
 

 
------ 

 
حزارة مرر  العالقات الدولية

 القديسة

حزارة واثار 
 اسالمية

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 حسديشو عبد القادر العهضي أ.د                                                       

 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
أ.د/ ىــــانى خســــيس احســــد                                                              

       



 

 جايعت االسـكُذريت    

 صباحا   22 – 9 : يٍ ييعاد االيتحاٌ      دابكهيت اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ     حاَاث اآلنيتٔحذة االيت

 

 

 

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 األٔني  انفتزة

 ت ٔاالسالييتانتاريخ ٔاالثار انًصزيقسى 
 

  

 االٔنٗ :انفزقت 
            

 االثُيٍ

11/1/1212 

 الجسعة 
42/4/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 الجسعة
5/3/4242 

 االثشين

2/3/4242 

انجًعت 

21/3/1212 

عصٕر ياقبم 

 انتاريخ

تاريخ انذٔنت 

 انعزبيت

يصز 

انفزعَٕيت 

حتٗ بذايت 

 انذٔنت انحذيثت
 

 انًذخم

انٗ عهى 

 االثار
-)يصزٖ

 اساليٗ(

 

انًكتبت 

انتاريخيت 

ٔيُاْج 

 انبحث

 )قذيى(

تاريخ انعانى 

انعزبٗ 

انحذيث 

 ٔانًعاصز

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 حسديشو عبد القادر العهضي  أ.د                                                      

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

        
 



 

 جايعت االسـكُذريت   

 ظٓزا   1 – 21 : ييعاد االيتحاٌ يٍ       كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ      ذة االيتحاَاث اآلنيتٔح

 

 

 

 جـذٔل

 1212/12122ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو

 انثاَيت   انفتزة

 زيت ٔاالسالييتقسى انتاريخ ٔاالثار انًص

 

 شعبت انتاريخ الئحت جذيذة          انفزقت انثانثت

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

تاريخ انشزق 

األقصٗ انحذيث 

 ٔانًعاصز

حضارة أٔربا في 

 انعصٕر انٕسطي

تاريخ انشزق 

 يىاالدَٗ انقذ

تاريخ يصز 

 اإلسالييت

انتاريخ 

 األيزيكي

تاريخ أفزيقيا 

انقذيى 

 ٔاإلساليي

 

 انالئحت انقذيًت        انثت / شعبت انتاريخانفزقت انث

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

تاريح الذرق 
 االقرى الحديث

االيهبيين 
 والسساليك

تاريخ الذرق 
 االدنى القديم

تاريخ مرر فى 
 العرر البطلسى

التاريخ 
 االمريكى

------- 

 

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

                       أ.د/ ىانى خسيس احسد      أ/ صفاء محسهد دمحم            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

 

 

        
 



 

 جايعت االسـكُذريت  

 عصزا   5 -3: ييعاد االيتحاٌ يٍ       كهيت اآلداب       

 ساعتاٌ انزيٍ :      ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

 

 جـذٔل

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 اَتساب يٕجّ-اَتساب عادٖ-اَتظاو 

 انثانثت انفتزة 

 ٔاإلسالييتانًصزيت  ٔاآلثارقسى انتاريخ 

 شعبة التاريخ الئحة جديدة         الفرقة الثانية

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

تاريخ الدولة 
 البيزنطية

 

تاريخ مرر 
الفرعهنية مشذ 
الدولة الحديثة 
وحتى دخهل 

 االسكشدر

العالقات 
الحزارية بين 

الذرق والغرب  
في العرهر 

 الهسطي
 

تاريخ أوربا 
الحديث 

 عاصروالس

تاريخ الدولة 
 العباسية

 
وثائق 

 ومخطهطات
 ) إسالمي (

 انالئحت انقذيًت انفزقت انثاَيت شعبت انتاريخ   

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلربعاء

22/3/1212 

تاريخ انذٔنت 

انبيزَطيت 

 ٔحضارتٓا

 

تاريخ يصز 

يت يُذ انفزعَٕ

انذٔنت انحذيثت 

ٔحتٗ دخٕل 

 االسكُذر

َصٕص 

تاريخيت بهغت 

أٔربيت حذيثت 

) عصٕر 

 ٔسطي (

 

تاريخ أٔربا 

 انحذيث

تاريخ يصز 

 اإلساليي
 

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              



 صباحا   22- 9: ميعاد االمتحان من          جامعة االسـكشدرية
 الزمن : ساعتان    كلية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 االولي  الفترة

 ميةقدم التاريخ واالثار السررية واالسال
 الفرقة الرابعة  / الئحة جديدة       شعبة اثار اسالمية

 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

الفشهن الزخرفية 
 "مغرب واندلس"

 
 لغة فارسية

 رسم معسارى 
 

الخط العربى 
 والسدكهكات

 ةشعبة اثار اسالمي     الفرقة الرابعة  / الئحة قديسة
 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

الفشهن الزخرفية فى  
 السغرب واالندلس

نرهص بلغة 
 رسم معسارى  اوربيةحديثة

الخط العربى 
 والسدكهكات

 
 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              



 صباحا   22 – 9: ميعاد االمتحان من          جامعة االسـكشدرية
 الزمن : ساعتان    كلية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 1212/1212ايتحاٌ انفصم انذراسٗ االٔل نهعاو انجايعٗ 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
  األولي  الفترة

 الميةقدم التاريخ واالثار السررية واالس
 شعبة االثار السررية      ( عة )الئحة جديدةبالفرقة الرا
 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

حزارة الذرق 
 االدنى القديم

 

 اثار مررية
 نرهص ىيراطيقية )فشهن صغرى(

الحفائر وفن 
 الستاحف

نره ص تاريخية 
 بلغة اوربية

 الفرقة الرابعة )الئحة قديسة (      شعبة االثار السررية
 األحذ

12/1/1212 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

اثار وحزارة 
الذرق االدنى 

 القديم

 اثار مررالقديسة
 )فشهن صغرى(

نرهص ىيراطيقية 
 او ديسهطيقية

الحفائر وفن 
  الستاحف

 السذرف العام للهحدة                                امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكلية            

                                                                          
أ.د/ ىــــانى خســــيس احســــد                                                              

      
 


