جامعت اإلسكىذريت
كليت اآلداب
وحذة االمتحاواث اآلليت

ميعاد االمتحان  11 – 9:صباحا
الزمه  :ساعتان

جـذول
امتحان مىاد تخلف الفرقت { الرابعت } دور سبتمبر 0201/0202
اوتظام – اوتساب عادي  -اوتساب مىجه

قسم  /االن ـ ـ ـثـ ـ ــروبـ ـ ــول ـ ـ ــوج ـ ـ ـي ـ ــا
الدبت

األحد

اآلثنين

الثالثاء

اإلربعاء

الخميس

5252/6/52

5252/6/53

5252/6/54

5252/6/55

5252/6/56

5252/6/02

الرئيسات والتطور
/3
23ظ – 6ع – 21م

تدريب ميدانى 1/5

تدريب ميدانى

نرهص انثر بلغة

مقدمات

االندان االو 2/

0ظ – 2ع – 52م

1/2

1/

فلدفية2/

5ظ – 2ع 0-م

1ظ –  5ع –
52م

اثنهجرافيا العالم

مادة االنتداب 1/

اال نثربهلهجيا

0م

العربى0/

0ظ – 2ع – 4م

2ظ

نظريات القيم 1/
2ظ

2م

الفيزيقية 1/
2م

األنثروبهلهجيا
الفكر االجتماىى
فى االسالم 0/

والفهلكلهر1/
0م

2م
انثربهلهجيا لغهية 5/

دراسات فى المجتمع

5م

اال نثربهلهجيا
الثقافية 5/

المررى1/

2م

2م

المدخل الى

الخدمه االجتمايية

االنثروبهلهجيا2/

مجتمعات ما قبل

2ظ – 2ع

التاريخ 5/

اال نثربهلهجيا

االجتمايية2/
0م

وتنظيم المجتمع 1/

3م

3م

مادة االنتداب
2/

2م

المذرف االدارى للهحدة
أ /ابررر ار يم ابررر ار يم نا رررر

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب

أ /نبيرررل ابررر ار يم احمرررد

أ.د حمدينررره ىبرررد القرررادر العه ررري

يعتمد،،،
قائم بعمل ىميد الكلية

أ.د /هررررانى خمرررريس احمررررد

جامعت اإلسكىذريت
كليت اآلداب
وحذة االمتحاواث اآلليت

ميعاد االمتحان  0 – 10 :ظهرا
الزمه  :ساعتان

جـذول
امتحان مىاد تخلف الفرقت { الرابعت } دور سبتمبر 0201/0202
اوتظام – اوتساب عادي  -اوتساب مىجه

قسم  /االن ـ ـ ـثـ ـ ــروبـ ـ ــول ـ ـ ــوج ـ ـ ـي ـ ــا
الدبت

5252/6/52

المجتمع البدوى 0/
2ظ – 2م

األحد

5252/6/53

5252/6/54

5252/6/55

5252/6/56

5252/6/02

اال نثربهلهجيا

تدريب ميدانى 5/5

انثربهلهجيا طبية 1/

تدريب ميدانى 0/5

تنمية مهارد بذرية

االقترادية5/
2ظ – 2م

------

اآلثنين

الثالثاء

اإلربعاء

2ظ – 2ع – 2م

5ظ – 2ع – 21م
-----

-----

0ظ – 5ع – 25م
----

----انثروبهلهجيا

مجتمعات متقدمة 1/
5م

البناء االجتماىى5/
5م

-------انثربهلهجيا مجتمعات
افريقية 1/

الخميس

-----

0/

5ظ2-م
-------

مقدمات فلدفية 2/
2م

-----

مجتمعات البحر

نرهص انثربهلهجية

المتهسط و ثقافتة0/

بلغة اجنبية 2/

2ظ – 2ع – 5م

2ظ – 2ع

اال نثربهلهجيا

------

االنثربهلهجيا
التطبيقية 1/
0م

-----

تدريب ميدانى 2/5

الدياسة5/

تدريب ميدانى 5/2

تدريب ميدانى

2م

2ظ – 2ع –  22م

1م

2/2

2ظ – 2م

5ظ – 2ع – 0م

-----

-----نرهص

تدريب ميدانى 0/2

انثربهلهجية بلغة

5م

اجنبية 0/
5م

المذرف االدارى للهحدة
أ /ابررر ار يم ابررر ار يم نا رررر

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب

أ /نبيرررل ابررر ار يم احمرررد

أ.د حمدينررره ىبرررد القرررادر العه ررري

يعتمد،،،
قائم بعمل ىميد الكلية

أ.د /هررررانى خمرررريس احمررررد

