جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  11 – 9 :صثاحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انراتعح } دور سثتًثر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى  /انًكتثاخ وانًعهىياخ
السبت

األحد

األثنين

الثالثاء

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

تُاء وتًُيح انًجًىعاخ 0/
( الئحح لذيًح )
 1يىجه

انىحائك انعرتيح واالسالييح 3/
 5اَتظاو  1 +يىجه

َظى انًعهىياخ وانًجتًع 1/
 1اَتظاو

نغح عرتيح تعثير وادب 0/
 1اَتظاو

خذياخ انًكتثاخ وانًعهىياخ 3/
 1اَتظاو

يىاد سًعيح وتصريح 3/
 1اَتظاو

انًصادر انًرجعيح انعايح 3/
 1اَتظاو

َظى انًعهىياخ انثثهيىجرافيا 4/
 0اَتظاو

انًصادر انًرجعيح انًتخصصح 4/
 4اَتظاو  4 +يىجه

استخذاو انحاسة االنً فً
انًكتثاخ 3/
 1يىجه

يصادر انتراث انعرتً 4/
( الئحح لذيًح )
 1اَتظاو  1 +عادي  1 +يىجه

يادج االَتساب 4/
 3يىجه

عهى انًعهىياخ وتطثيماته 4/
 11اَتظاو  42 +أ 2يىجه
تذية عًهً فً انًكتثاخ
انًذرسيح 4/
 1اَتظاو  0 +يىجه

انًكتثاخ ويراكز انًعهىياخ
انُىعيح 4/
 1اَتظاو

المشرف االدارى للهحدة

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ /ابررررراايم ابررررراايم ا ررررر

أ /بيررررل ابررررراايم احمررررد

أ.د حمدينررررد ابررررد الوررررادر العه رررري

يعتمد،،،
قائم بعمل اميد الكلية

أ.د /هررررررا

حمرررررري

احمررررررد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  0 – 10 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انراتعح } دور سثتًثر 0201/0202
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى  /انًكتثاخ وانًعهىياخ
السبت

األحد

األثنين

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

نغح اورتيح 0/
 1اَتظاو

يُاهج وطرق تحج 1/
 1يىجه

فهرسح وصفيح ( 0/ ) 1
 1اَتظاو  1 +يىجه

انىحائك االداريح 4/
 4اَتظاو  4 +يىجه

فهرسح يىضىعيح 3/
 0يىجه

يادج االَتساب 3/
 1يىجه

انىحائك االداريح انجاريح 4/
( الئحح لذيًح )
 1اَتظاو

تحهيم وتصًيى ترايج انحاسة 4/
 1يىجه

َصىص يتخصصح فً انًكتثاخ 4/
 6اَتظاو  15 +يىجه

انحاسة االنً فً انًكتثاخ 4/
( الئحح لذيًح )
 1اَتظاو

َصىص يتخصصح 4/
( الئحح لذيًح )
 1اَتظاو  0 +يىجه

تذرية عًهً فً انًكتثاخ االكاديًيح 4/
 0اَتظاو  0 +يىجه

انًخطىطاخ وانكتاتح انعرتيح 4/
 1اَتظاو  9 +يىجه

تذرية عًهً 4/
( الئحح لذيًح )
 1يىجه

يخطىطاخ عرتيح 4/
( الئحح لذيًح )
 1يىجه

المشرف االدارى للهحدة

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ /ابررررراايم ابررررراايم ا ررررر

أ /بيررررل ابررررراايم احمررررد

أ.د حمدينررررد ابررررد الوررررادر العه رررري

يعتمد،،،
قائم بعمل اميد الكلية

أ.د /هررررررا

حمرررررري

احمررررررد

