
 جايعة االسـكُدرية    

                   ادا كهية اآل       

 انزيٍ : ساعحاٌ                   وحدة االيححاَات اآلنية

 
 جـدول

 0202/0202نهعاو انجايعً  انثاًَ ايححاٌ انفصم اندراسً 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 صينية وآدابهاال م اللغةقس
 ونًاالانفرقة 
   

 اسى انًىااد  انىقث انيىو

 جًُية يهارات ذاجية  22الى  7من  4/4/0202األحد 

 (0انهغة انعربية ) َحى  22الى   7من  7/4/0202اإلربعاء

 0صىجيات  22الى  7من  21/4/0202األحد

 0انهغىيات  22الى  7من   24/4/0202اإلربعاء 

 ونً انقاَىٌ اند 22الى  7من   4/0202/ 02األحد 

 انهغة االَجهيزية 22الى  7من   01/4/0202اإلربعاء 

 االسحًاع وانًحاادثة  22الى  7من  05/4/0202األحد 

 انُصىص  22الى  7من  12/4/0202اإلربعاء

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

ـــــه عبـــــد ال ـــــادر              أ/ نبيـــــل ابـــــراهيم احمـــــد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر     أ.د حمدين
 العهضي 

 

 

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                               

 
 
 



         
 

. 

 

 

 جايعة االسـكُدرية    

       كهية اآلادا        

 انزيٍ : ساعحاٌ                   وحدة االيححاَات اآلنية

 
 جـدول

 0202/0202ايححاٌ انفصم اندراسً انثاًَ  نهعاو انجايعً 

 انتساب مهجه-ادىانتساب ع-انتظام
 الثالثة الفترة 

 م اللغة الصينية وآدابهاقس
 انثاَية انفرقة 
   

 اسى انًىااد  انىقث انحاريخ 

 ) يقال (4عربً  3الى  1من  4/4/0202األحد 

 4انهغة االَجهيزية 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء

 إخحياري قسى ) انثقافة انصيُية ( 3الى  1من  21/4/0202األحد

 يقال ويطانعات 3الى  1من   24/4/0202ربعاء اإل 

 4َصىص يخحارة  3الى  1من   4/0202/ 02األحد 

 نغىيات ) عهى انًفرادات( 3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 جرجًة يٍ وانً انهغة انعربية  3الى  1من  05/4/0202األحد 

 ) جرجًة صحفية (

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

ـــــه عبـــــد ال ـــــادر              أ/ نبيـــــل ابـــــراهيم احمـــــد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر     أ.د حمدين
 العهضي 

 

 

 يعتمد،،،       
  ليةقائم بعمل عميد الك            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايعة االسـكُدرية    

       كهية اآلادا        

 انزيٍ : ساعحاٌ                   وحدة االيححاَات اآلنية

 
 جـدول

 0202/0202ايححاٌ انفصم اندراسً انثاًَ  نهعاو انجايعً 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 م اللغة الصينية وآدابهاقس
 انثانثةانفرقة 
   

 اسى انًىااد انىقث انحاريخ 

 0انحضارة انيُية  22 - 7من  2/4/0202الجمعة 

 عالقات ادونية ) إخحياري قسى ( 22 - 7ن م 5/4/0202االثنين

 جرجًة يٍ وانً انعربية  22 - 7من  22/4/0202الجمعة 

 ) جرجًه صحفية يحُىعة (

 6رواية (  –َصى ) قصة  22 - 7من  22/4/0202االثنين 

 جاريخ وجغرافية يصر 22 - 7من  26/4/0202الجمعة 

 )يحطهب كهية (  

 اريح األاد  انصيًُ ج 22 - 7من  02/4/0202االثنين 

 (6نغىيات ) ادالنة  22 - 7من  03/4/0202الجمعة 

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

ـــــه عبـــــد ال ـــــادر              أ/ نبيـــــل ابـــــراهيم احمـــــد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر     أ.د حمدين
 العهضي 

 

 

 يعتمد،،،       



  قائم بعمل عميد الكلية            
                                                                          

 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              
 

 


