جبهؼخ اإلسكٌدريخ
هيؼبد االهتحبى  11 – 9 :صجبحب

كليخ اآلداة

الزهي  :سبػتبى

وحدح االهتحبًبد اآلليخ

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور سبتمبر 0202/0202
انتظام-انتساب عادى-انتساب موجه
قسم  /االجتماع
السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

اإلربعاء

الخميس

0202/9/05

0202/9/06

0202/9/02

0202/9/02

0202/9/09

2021/9/30

تدريت "2/"1

تدريت "2/"2

1طالة

2طالة

التكٌولوجيب والتغيز
االجتوبػي3/

تدريت ػولي "3/"2
 15طبلت

ثيئخ وهجتوغ1/
 2طالة

 15طالة

هبدح االًتسبة 3/
 1طبلت

ػلن اجتوبع
الوجتوؼبد الجديدح3/
ا طبلت

ػلن اجتوبع التٌظين 4/
55طبلت

ػلن االجتوبع الديٌي3/

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 3طبلت

سوسيولوجية التنظيمات
4/
( الئحة قديمة )
 2أ2عادى

ػلن اجتوبع السلوك
االًحزافي  02 4/طالب

تدريت ػولي"4/ "1
التشزيؼبد
االجتوبػيخ 4/
 22طالب
ــــــــــــــــــــــــــــــ
التشزيؼبد
االجتوبػيخ واالهي
االجتوبػي4/
 2اًتظبم

 22طالب

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررررراريم ابررررررراريم ا/ررررررر

ـــــــــــــــــــــــــــــ
انحراف ومجتمع 4/
( الئحة قديمة )
 2أ2عادى 2 +أ2موجه
ػلن االجتوبع الطجي 4/
 22طالب

طزق الجحج االجتوبػي3/
 5طالة

ًظزيخ اجتوبػيخ كالسيكيخ
3/
 5طالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًظزيخ ػلن االجتوبع 3/
الئحخ قديوخ
 1طبلت

تاريخ فكر اجتماعى2/
ا طبلت

تدريت "1/"2

ػلن اجتوبع اسزح
2/
 15طبلت

 1طبلت
االحصبء االجتوبػي 4/
 22طالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االحصاء اجتماعى 4/
( الئحة قديمة )
 0أ2عادى

الٌظزيخ االجتوبػيخ الحديثخ
4/
 7طالة

قائم بعمل امين الكلية
أ /يررررررل ابررررررراريم احمررررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررررا ق ررررررد ال ررررررادر العه رررررري

يعتمد،،،
قائم بعمل قميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جامعة اإلسكندرية
ميعاد االمتحان  0 -20 :ظهرا

كلية اآلداب

الزمن  :ساعتان

وحدة االمتحانات اآللية

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور سبتمبر 0202/0202
انتظام-انتساب عادى-انتساب موجه
قسم  /االجتماع
السبت

األحد

االثنين

الثالثاء

اإلربعاء

الخميس

0202/9/05

0202/9/06

0202/9/02

0202/9/02

0202/9/09

2021/9/30

قضايا سياسة
ومجتمع2/

قضبيب فلسفخ وهجتوغ 1/
 3طالة

تصميم البحوث االجتماعية
4/

علم اجتماع حضري0/
 0طالب

علم اجتماع عام2/
 0طالب

 2طالب

 05طالب
تحليل سوسيولوجي2/
 3طالب
مبادئ االحصاء 3/
 32طالب

علم اجتماع التنمية
4/
 52طالب

تدريت ػولي "3/"1
 2طبلت
هبدح االًتسبة 4/

 22طبلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصوين وتٌفيذ الجحوث
االجتوبػيخ 4/
( الئحخ قديوخ )
 2انتظام 1+أ5ػبدى
 0+أ5هوجه

سوسيولوجية الثقافة0/
 0طالب

استراتيجية السياسة
االجتماعية 4/
02طالب

تدريب عملى ( 4/ ) 0
 02طالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدريت ػولي4/
( الئحخ قديوخ )
اًتظبم  3+أ5هوجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استزاتيجيبد السيبسخ
االجتوبػيخ 4/
( الئحخ قديوخ )
 4انتظام 2+أ5ػبدى
 2+أ5هوجه

سيبسبد اجتوبػيخ 4/
( الئحخ قديوخ )
 1أ5ػبدى

المشرف االدارى للهحدة

أ /ابررررررراريم ابررررررراريم ا/ررررررر

قائم بعمل امين الكلية

أ /يررررررل ابررررررراريم احمررررررد

مادة االنتساب 0/
 2طالب

علم اجتماع تربوى 0/
 0طالب

علم اجتماع
صناعى 3/
 05طالب

علم اجتماع سياسى 3/
 25طالب

مشكالت المجتمع
المصرى 4/
 2طالب

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ.د حمدينررررررا ق ررررررد ال ررررررادر العه رررررري

يعتمد،،،

قائم بعمل قميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

جامعة اإلسكندرية
ميعاد االمتحان  0- 20 :ظهرا

كلية اآلداب

الزمن  :ساعتان

وحدة االمتحانات اآللية

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور 0202/0202
انتظـــــــــــــام
قسم  /االجتماع – شعبة االعالم

الس ت
2222/9/25

نظريات االتصال 3/
 2انتظام

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابرررررراريم ابرررررراريم ا/رررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /يرررررل ابرررررراريم احمرررررد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينرررررا ق رررررد ال رررررادر العه ررررري

يعتمد،،،

قائم بعمل قميد الكلية

أ.د /ها ى خميس احمد

