جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  11 -9 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف نهفرق { انرابعت } دٔر سبتًبر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
لسى /انتاريخ ٔاالثار انًصريّ ٔ االسالييّ
السبت

2222/9/25
انحضارة
االسالييت4/
0ظ
تاريخ أرٔبا فٗ
انمرَيٍ 02-19
3/
7ظ3+يٕجّ
تاريخ يصر
انفرعَٕيّ(دٔنّ
حذيثّ -دخٕل
االسكُذر)0/
0يٕجّ

االحد

االثنين

الثالثاء

2222/9/22

2222/9/22

2222/9/22

عاللاث دٔنيت
ٔلضايا يعاصرة4/
 11ظ 5+عادٖ9+
يٕجّ

تاريخ يصر انحذيث
ٔانًعاصر 4/

رحانّ أربيٌٕ انٗ
انشرق االساليي 4/
 3ظ 5+يٕجّ

0عادٖ 5+يٕجّ

االربعاء

الخميس

2022/9/29

2022/9/02

أرٔبا ٔانتتار4/
9ظ 3+عادٖ7+
يٕجّ

حضارة يصر
انفرعَٕيّ
ٔاثارْا4/
3ظ3+يٕجّ

تاريخ شرق ادَٗ
لذيى3/
 12يٕجّ

تاريخ شرق الصٗ
حذيث ٔيعاصر 3/
 19ظ 7 +يٕجّ

تاريخ يصر فٗ
انعصر انبطهًٗ0/
3ظ

حضارة أربا فٗ
انعصٕر انٕسطٗ3/
3يٕجّ

تاريخ شعٕب
اسالييت حذيثّ0/
0يٕجّ

جغرافيّ يصر
االلهيًيّ1/
3يٕجّ

يكتبت تاريخيّ
ٔيُاْج
بحث(اساليٗ)1 /
 3يٕجّ

يادة االَتساب1/
4يٕجّ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /بيرررررل ابررررررابيم احمرررررد

تاريخ يصر
االسالييت
3/
3يٕجّ
جغرافيا
التصاديت0/
5ظ 0+يٕجّ

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لبرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  0 – 10:ظٓرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف نهفرق { انرابعت } دٔر سبتًبر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
لسى /انتاريخ ٔاالثار انًصريّ ٔ االسالييّ
السبت

االحد

2222/9/25

2222/9/22

تاريخ انًغرب
ٔاالَذنس4/
 0يٕجّ

عصر حرٔب
صهيبيت4/
3ظ0+عادٖ

حضارة شرق ادَٗ
لذيى ٔاثارْا4/
0ظ

تاريخ ايريكٗ3/
6ظ3+عادٖ9+
يٕجّ

يصر
ٔااليبراطٕريت
انرٔياَيّ4/
 0يٕجّ

ٔثائك
ٔيخطٕطاث(حذيث
)
0/
0يٕجّ
عصٕر يا لبم
انتاريخ1/
1ظ  0+يٕجّ

يكتبت تاريخيّ
ٔيُاْج
بحث(ٔسيظ)1/
3ظ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

االثنين

2222/9/22
تاريخ افريميا
انحذيث4/
0عادٖ 5+يٕجّ
جغرافيا سياسيت3/
0عادٖ
يذخم انٗ عهى
االثار1/
0ظ

2222/9/22

االربعاء

الخميس

الثالثاء

2022/9/29

2022/9/02

َصٕص تاريخيّ
بهغّ
أرٔبيّ(اساليٗ)/
3
0يٕجّ
تاريخ يصر فٗ
عصر االيٕبيٍ
ٔانًًانيك3/
1ظ0 +يٕجّ

يكتبّ تاريخيّ
ٔيُاْج بحث (حذيث
ٔيعاصر)4/
0يٕجّ

َصٕص تاريخيّ
بهغّ(حذيث)4/
 8ظ 3+يٕجّ

يادة االَتساب3/
3يٕجّ
َصٕص تاريخيّ
بهغت(ٔسيظ)0/
0ظ0+عادٖ

قائم بعمل امين الكلية
أ /بيرررررل ابررررررابيم احمرررررد

تاريخ افريميا انمذيى
ٔاالساليٗ3/
 3ظ 3+يٕجّ
تاريخ أربا انحذيث
ٔانًعاصر0/
 3ظ 6+يٕجّ

عاللاث حضاريّ
بيٍ انشرق
ٔانغرب 0/
 4ظ  8+يٕجّ
تاريخ دٔنّ
بيزَطيّ0/
0يٕجّ

يادة االَتساب 4/
 4يٕجّ

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لبرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  11 -9 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف نهفرق { انرابعت } دٔر سبتًبر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
لسى /انتاريخ ٔاالثار انًصريّ ٔ االسالييّ

شعبت :االثار انًصريّ
السبت

2222/9/25
تاريخ ٔاثار انشرق
االدَٗ انمذيى4/
1ظ1+يٕجّ
يادة االَتساب4/
 1يٕجّ

االحد

االثنين

2222/9/22

2222/9/22

َصٕص تاريخيّ بهغت
أربيّ4/
1ظ

أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

2222/9/22

جغرافيّ يصر انتاريخيّ0/
0ظ 1+يٕجّ

َصٕص ْيراطيميت 3/
1يٕجّ

المشرف االدارى للهحدة

الثالثاء

قائم بعمل امين الكلية
أ /بيرررررل ابررررررابيم احمرررررد

االربعاء
2022/9/29

نغت لبطيّ4/
1ظ

حضارة يصر
انمذيًّ3/
 1يٕجّ

عًارِ ٔفٌُٕ كبرٖ3/
1يٕجّ

يٕضٕع خاص فٗ
االثار 4/
1يٕجّ

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لبرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  11 -9 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف نهفرق { انرابعت } دٔر سبتًبر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
لسى /انتاريخ ٔاالثار انًصريّ ٔ االسالييّ

شعبت :االثار االسالييّ

2222/9/25

2222/9/22

2222/9/22

2222/9/22

االربعاء

الخميس

السبت

االحد

الثالثاء

االثنين

2022/9/29

2022/9/02

نغت فارسيت4/
11ظ 8+يٕجّ

تاريخ مصر
الحديث
والمعاصر3/
1ظ 1+موجو

تاريخ المغرب
واالندلس4/
1ظ 6+موجو

نصوص اثار
اسالمية(تلغو
اورتيو)4/

العماره
االسالمية4/
1عادى 6+موجو

تدرية عملي2/
 1موجو

1ظ
اثار يصريت لذيًّ0/
 4يٕجّ

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /بيرررررل ابررررررابيم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لبرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
ٔحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  0 – 10 :ظٓرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذٔل
ايتحاٌ يٕاد تخهف نهفرق { انرابعت } دٔر سبتًبر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادٖ-اَتساب يٕجّ
لسى /انتاريخ ٔاالثار انًصريّ ٔ االسالييّ

شعبت :االثار االسالييّ
السبت

االحد

الثالثاء

االثنين

2222/9/25

2222/9/22

2222/9/22

2222/9/22

اثار يصريت لذيًّ0/
1يٕجّ

عمارة
اسالمية3/
 1موجو

خط عرتي
ومسكوكات2/
1موجو

رسم معمارى4/
5موجو

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررابيم ابررررررابيم ا رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /بيرررررل ابررررررابيم احمرررررد

االربعاء

الخميس

2022/9/29

2022/9/02

مادة االنتساب3/
1موجو

فنون
زخرفيو(مغرب
واالندلس)4/
1موجو

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررر لبرررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل لميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

