
       جامعة االسـكنجرية
 الزمن : ساعتان            كمية اآلداب     

        وحجة االمتحانات اآللية
 

 ججول
 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قدم المكتبات والمعمهمات
      الفرقة األولى :
  اسم المهاد  قتاله  اليهم

 المجخل الى عمم  الهثائق واالرشيف 5الى   3من  4/6/0202الجمعة 
 النذر الحجيث ومؤسداته 5الى   3من  7/6/0202االثنين
 االحراء 5الى   3من  22/6/0202الجمعة 

 فى المكتبات ومراكز المعمهمات
 مبادئ احراء

 مجتمعنظم المعمهمات وال 5الى   3من  24/6/0202االثنين 
 تاريخ فكر اجتماعى

 المغة االوربية الحجيثة 5الى   3من  28/6/0202الجمعة 
 انجميزى أو فرندى

 مادة االنتداب 5الى   3من  02/6/0202االثنين 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               هيم ابراهيم ناصرأ/ ابرا    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

        
 
 
 



                      امعة االسـكندريةج
 الزمن : ساعتان              كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 

 جـجول
 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الرابعة فترة ال

 / المكتبات والمعمهماتقدم 
   الفرقة الثانية :

   
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 مقدمة ىف احلاسب االىل (2الفهرسة الوصفية) 8الى   6من  4/6/0202الجمعة 
 اتريخ العلوم

 التصنيف (2) التصنيف 8الى   6من  7/6/0202االثنين
 بناء وتنمية املقتنيات بناء وتنمية اجملموعات 8الى   6من  22/6/0202الجمعة 
 اللغة االوربية احلديثة 8الى   6من  24/6/0202االثنين 

 و فرنسى (أ ) اجنليزى

 اتريخ مصر احلديث

 مادة االنتساب مادة االنتساب 8الى   6من  28/6/0202الجمعة 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     بعمل امين الكميةقائم    المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

        
 
 
 
 
 



       جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كلية االداب      

      وحدة االمتحاانت اآللية
 جـــجول 

 0202/0202لمعام الجامعىالثانى امتحان الفرل الجراسى 
 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة   الفترة
 قدم المكتبات والمعمهمات

   الفرقة الثالثة :
 مهاد الالئحة القجيمه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

 املراجع العامة املواد السمعية والبصرية 5الى  3من  6/6/0202األحج 
 تصميم وحتليل برامج احلاسب االىل إدارة املكتبات ومراكز املعلومات 5الى   3من  9/6/0202اإلربعاء

 علم النفس الرتبوى التكشيف واإلستخالص 5الى  3من  23/6/0202األحج
 تدريب عملى مصادر الرتاث العريب 5الى  3من   26/6/0202اإلربعاء 

تخصصة ابإلجنليزية يف نصوص م 5الى  3من   6/0202/ 02األحج 
 علم املكتبات واملعلومات

نصوص متخصصة ىف الواثئق 
 واملكتبات

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

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               هيم ابراهيم ناصرأ/ ابرا    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

        
 
 
 
 
 
 



        جامعة االسـكندرية   
 الزمن : ساعتان      كلية االداب     

 جـــجول   وحدة االمتحاانت اآللية
 0202/0202 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 ية الثان  الفترة

 قدم المكتبات والمعمهمات
 :الرابعةالفرقة 

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 العرىبمصادر الرتاث  الهثائق االدارية 0الى  20من  6/6/0202األحج 

---- 
 التهثيق وطرقه

نرهص متخررة باالنجميزية فى  0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء
 معمهماتعمم المكتبات وال

نصوص متخصصة ىف علم املكتبات 
 واملعلومات
---- 

 نصوص يف علوم املكتبات

المرادر المرجعية  0الى  20من  23/6/0202األحج
 المتخررة

 املراجع املتخصصة

 املخطوطات العربية العربيةوالكتابة المخطهطات  0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

فى المكتبات  تجريب العمميال 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 
 االكاديمية والمتخررة

 التدريب العملي

 مادة االنتساب  مادة االنتداب 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

        
 


