
 
       ـسكندريةةجامعة اال

 الزمن : ـساعتان      كلية اآلداب     
       وحرة االمتحانات اآللية

 
 جرول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الرياـسى الثانى 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة
 قسم االنثروبهلهجيا

 
 الفرقة األولى :

  اـسم المهاد  الهقت اليهم
 مقرمات فلسفية 5الى   3من  4/6/0202الجمعة 

 االنثروبهلهجيا االجتماعية 5الى   3من  7/6/0202االثدين
 انثروبهلهجية ـسياـسية

 المرخل الى 5الى   3من  22/6/0202الجمعة 
 علم الدفس 

 نصهص انثروبهلهجية بلغة اجدبية 5الى   3من  24/6/0202االثدين 
 

 (0تريةب ميرانى) 5الى   3من  28/6/0202الجمعة 

 مادة االنتساب 5الى   3من  02/6/0202االثدين 

           وكيل النلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين النلية   المشرف االدايى للهحرة           

 

 يدو عبر القادي العهضي أ.د حمر             أ/ نبيل ابراهيم احمر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              

        
 

    



                     ـسكندريةةجامعة اال   
 الزمن : ـساعتان         كلية  االداب      

 المتحاانت اآلليةوحرة ا
 

 جكرول 
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفصل الرياـسى الثانى 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 األوليالفتره 

 / االنثروبهلهجياقسم 
   الفرقة الثانية :
 مهاد الالئحة القريمو يرةرالالئحة الج مهاد الهقت اليهم

 االنثروبهلهجيا االقتصادية االنثروبهلهجيا االقتصادية 22الى  9من  6/6/0202األحر 
 االنثروبهلهجيا الفيزةقية االنثروبهلهجيا الفيزةقية 22الى   9من  9/6/0202اإليبعاء

 روبهلهجيا الثقافيةاالنث االنثروبهلهجيا الثقافية 22الى  9من  23/6/0202األحر
 االنثروبهلهجيا اللغهةة االنثروبهلهجيا اللغهةة 22الى  9من   26/6/0202اإليبعاء 
 تريةب عملى (0تريةب ميرانى ) 22الى  9من   6/0202/ 02األحر 

 االنتساب مادة االنتساب مادة 22الى  9من   03/6/0202اإليبعاء 

           وكيل النلية لشئهن التعليم والطالب     م بعمل امين النليةقائ   المشرف االدايى للهحرة           

 

 أ.د حمريدو عبر القادي العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة االـسكندريةة
      كلية االداب      

 ـساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحرة ا
 

 جككرول
 0202/0202 للعام الجامعى لثانى امتحان الفصل الرياـسى ا

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة 

 قسم / االنثروبهلهجيا
      

  ) شعبة األنثروبهلهجيا (  الفرقة الثالثة :
 مهاد الالئحة القريمو مهاد الالئحة الجريرة الهقت اليهم

 جمتمعات البحراملتوـسط وثقافاته افاتهجمتمعات البحر املتوـسط وثق 0الى  20من  6/6/0202األحر 

الثقافة والشخصية يف الرياـسات  0الى   20من  9/6/0202اإليبعاء
 األنثروبولوجية

 نظرايت القيم

 الفنر االجتماعي يف اإلـسالم الفنر االجتماعي يف اإلـسالم 0الى  20من  23/6/0202األحر
 أثدوجرافيا العامل العريب العريب أثدوجرافيا العامل 0الى  20من   26/6/0202اإليبعاء 

 تريةب عملى ( 2)  تريةب ميراين 0الى  20من   6/0202/ 02األحر 

 االنتساب مادة االنتساب مادة 0الى  20من   03/6/0202اإليبعاء 

           وكيل النلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين النلية   المشرف االدايى للهحرة           

 

 أ.د حمريدو عبر القادي العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              

        
 
 
 
 



         
 جامعة االـسكندريةة 

        كلية االداب     
 ـساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحرة ا

 
 

 جككرول
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفصل الرياـسى الثانى 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 قسم / االنثروبهلهجيا

 الثالثة ) شعبة التراث والمتاحف الشعبية (  الفرقة 
  اـسم المهاد  الهقت اليهم

 األثدوجرافيا البداء االجتماعي 0الى  20من  6/6/0202األحر 

 البيئة والرتاث الشعيب 0الى   20من  9/6/0202اإليبعاء

 احلاـسب اآليل  0الى  20من  23/6/0202األحر
 يف البحوث األثدوجرافية 

 نصوص ختصصية بلغة أجدبية 0الى  20من   26/6/0202اإليبعاء 

 ( 2)  تريةب ميراين 0الى  20من   6/0202/ 02األحر 

 االنتساب مادة 0الى  20من   03/6/0202اإليبعاء 

           وكيل النلية لشئهن التعليم والطالب     امين النلية قائم بعمل   المشرف االدايى للهحرة           

 

 أ.د حمريدو عبر القادي العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              

        
 
 
 



          
 
 

 جامعة االـسكندريةة
        كلية االداب     

 ـساعتانالزمن :     المتحاانت اآلليةوحرة ا
 

 جككرول
 0202/0202 للعام الجامعى ثانى امتحان الفصل الرياـسى ال

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
      قسم / االنثروبهلهجيا

 الرابعة : شعبة االنثروبهلهجيا   الفرقة 
 مهاد الالئحة القريمو يرةرمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 ي المجتمع المصرى دياـست ف دياـسات ىف اجملتمع املصرى 5الى  3من  6/6/0202األحر 

 انثربهلهجيا المجتمعات المتقرمة انثروبولوجيا اجملتمعات املتقرمة 5الى   3من  9/6/0202اإليبعاء

 اثدهجرافيا المجتماعات االفرةقية اثدوجرافيا اجملتمعات االفرةقية 5الى  3من  23/6/0202األحر

 نثروبهلهجيا الطبيةاال  االنثروبولوجيا الطبيه 5الى  3من   26/6/0202اإليبعاء 

 تريةب عملى (2تريةب ميراىن ) 5الى  3من   6/0202/ 02األحر 

 االنتساب مادة االنتساب مادة 5الى  3من   03/6/0202اإليبعاء 

           وكيل النلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين النلية   المشرف االدايى للهحرة           

 

 أ.د حمريدو عبر القادي العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمر               يم ابراهيم ناصرأ/ ابراه    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              

        
 
 
 
 



 
 
 

 جامعة االـسكندريةة
        كلية االداب     

 ـساعتانالزمن :     المتحاانت اآلليةوحرة ا
 جككرول

 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفصل الرياـسى الثانى 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 االنثروبهلهجياقسم / 

           
 الرابعة : شعبة التراث والمتاحف الشعبيةالفرقة 

  اـسم المهاد  الهقت اليهم
 التشرةعات واالمن السياحى 5الى  3من  6/6/0202األحر 

 االنثروبولوجيا التطبيقية واداية املتاحف 5الى   3من  9/6/0202اإليبعاء

  ىف اداية املتاحفاحلاـسب االىل 5الى  3من  23/6/0202األحر

 نصوص ختصصية بلغة اجدبية 5الى  3من   26/6/0202اإليبعاء 

 (2تريةب ميراىن) 5الى  3من   6/0202/ 02األحر 

 االنتساب مادة 5الى  3من   03/6/0202اإليبعاء 

           لطالبوكيل النلية لشئهن التعليم وا     قائم بعمل امين النلية   المشرف االدايى للهحرة           

 

 أ.د حمريدو عبر القادي العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمر،،،       
  قائم بعمل عمير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمر                                                              
        

 


