
 11-9ميعاد االمتحان من :                              جامعة االسـكشدرية

 الزمن : ساعتان                              كلية اآلداب      

 جدولوحدة االمتحانات اآللية                                

 0202/0202امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 ةانتداب مهج-عادىانتداب -انتظام

  الرهتيات القزائية برنامج 

 الفرقة األولي

 الثالثاء

02/0/0202 

 الدبت

72/7/7271 

 الثالثاء

7/3/7271 

 الدبت

6/3/7271 

 الثالثاء

9/3/7271 

 السبت

22/2/0202 

 الثالثاء

21/2/0202 

الرهتيات 
الشطقية 

والفديهلهجية 
 )الكترونى (

علم 

 الفونولوجيا 

 ) الكترونى (

 اللغة االنجليزية

  (1) 

أساسيات علم 
 اللغة العام 

 ) الكترونى (

 ميارات االتطال

 () تقليدى

 اللغة العربية

  (1) 

 ) تقليدى (

أساسيات 
 القانهن 

 (  الكترونى) 

 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                                                              



      

 0.32-7.32ميعاد االمتحان من :                            جامعة االسـكشدرية   

 الزمن : ساعتان                              كلية اآلداب      

 جدول                               وحدة االمتحانات اآللية 

 0202/0202امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

  الرهتيات القزائية برنامج 

 لثانية الفرقة ا

 الثالثاء

02/0/0202 

 الدبت

72/7/7271 

 الثالثاء

7/3/7271 

 الدبت

6/3/7271 

 الثالثاء

9/3/7271 

 السبت

22/2/

0202 

 الثالثاء

21/2/0202 

 علم التركيب

 ) الكترونى (

علم الشفس 
 القزائى

 ) تقليدى (

صهتيات اللغة 
العربية والكتابة 

 الرهتية

 الكترونى() 

 االحصاء المتقدم

 ) الكترونى (

 علم الليجات

 ) تقليدى (

 الرحة والتغذية

 )الكترونى(

 اللغة التشريعية

 ( الكترونى) 

 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                                                                     

 حسدأ.د/ ىانى خسيس ا                                                        



 ميعاد االمتحان من :                               جامعة االسـكشدرية   

 الزمن : ساعتان                              كلية اآلداب      

 جدول                               وحدة االمتحانات اآللية 

 0202/0202امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

  الرهتيات القزائية برنامج 

 لثالثة الفرقة ا

 االثنين

00/0/0202 

 الخسيس

72/7/7271 

 الخسيس

0/3/7271 

 االثشين

8/3/7271 

 الخسيس

11/3/7271 

 االثنين

21/2/0202 

 الخميس

21/2/0202 

تحليل الخطاب 
والتفاعل 
 االجتساعى

)الكترونى 

 +تقليدى(

 اسعاف اولية

 ) مقالى ( 

عسليات سسع 
 وادارك الكالم

 ) الكترونى( 

تدريب على 

 اللهجات

 (  الكترونى) 

مبادى الذريعة 
 االسالمية

 (  الكترونى) 

 لغات التحقيقات

 الكترونى

 المرافقة القضائية

 الكترونى

 السيعاد

17-7 

7.32-0.32 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السيعاد

7.32-0.32 

2-2 

 السذرف العام للهحدة               امين الكلية       السذرف االدارى للهحده           
                  

                                أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  
 لتعليم والطالبوكيل الكلية لذئهن ا

 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                              

     قائم بعسل عسيد الكلية     يعتسد،،،                                                                        

      أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                        


