
 جاهعت االسـكٌدريت    

                   ادا كليت اآل       

 الزهي : ساعخاى                   وحدة االهخحاًاث اآلليت

 
 جـدول

 0202/0202للعام الجاهعى  الثاًى اهخحاى الفصل الدراسى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الفترة 

 برنامج الصهتيات واللغهيات القضائية 
 االولى الفرقت

   

 اسن الوىااد  الىقج اليىم

 أساسياث الٌظام القضائى الكخروًى 6الى  2من  9/6/0202اإلربعاء

 الوىرفىلىجيا الكخروًى 2الى 0من  21/6/0202األحد

 

  2الى 0من  26/6/0202اإلربعاء

 ( هقالى0لغت عربيت )

 

  2الى 0من  02/6/0202األحد 

 علن الصىحياث الفيزيائى الكخروًى

 

 حٌويت ههارا ث ذاحيت هقالى 2الى 0من  01/6/0202اإلربعاء

 

 علن الداللت  الكخروًى 2الى 0من  02/6/0202األحد 

 

 ههاراث حاسب آلي  الكخروًى 2الى 0من  12/6/0202اإلربعاء

 

 قالى( ه0لغت اًجليزيت ) 20الى 22من  2/2/0202األحد 

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     ائم بعطل امين الكليةق   الطشرف االدارى للهحدة           

 

 أ.د حطديظه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احطد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خطيس احطد                                                              

        



 

 

 جاهعت االسـكٌدريت    

                   كليت اآلادا        

 الزهي : ساعخاى                   وحدة االهخحاًاث اآلليت

 
 جـدول

 0202/0202اهخحاى الفصل الدراسى الثاًى  للعام الجاهعى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الفترة 

 برنامج الصهتيات واللغهيات القضائية 
 الثاًيت الفرقت 
   

 اسن الوىااد  الىقج اليىم

 ححليل الصىث الكخروًى  22الى  9من  21/6/0202األحد

 حضارة اإلسكٌدريت عبر العصىر هقالى  22 الى 9من  26/6/0202اإلربعاء

 الخداوليت الكخروًى 22الى  9من  02/6/0202األحد 

 ححليل ًصىص حشريعيت وقضائيت هقالى  22الى  9من  01/6/0202اإلربعاء

 علن االجرام هقالى  22الى  9من  02/6/0202األحد 

 علن االجخواع القاًىًي هقالي 22الى  9من  12/6/0202اإلربعاء

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعطل امين الكلية   الطشرف االدارى للهحدة           

 

 أ.د حطديظه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احطد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتطد،،،       
  د الكليةقائم بعطل عطي            

                                                                          
 أ.د/ هانى خطيس احطد                                                              

      

 

 

 

 

 



 جاهعت االسـكٌدريت 

                   كليت اآلادا        

 الزهي : ساعخاى                   وحدة االهخحاًاث اآلليت

 
 جـدول

 0202/0202اهخحاى الفصل الدراسى الثاًى  للعام الجاهعى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الفترة 

 برنامج الصهتيات واللغهيات القضائية 
 الثالثتالفرقت 
   

 اسن الوىااد  الىقج اليىم

 ائى والصىحياث الكخروًى +هقالى اإلثباث الجٌ 2:12الى  22:12من  21/6/0202األحد

 لغت اسخجىا  الشهىاد الكخروًى  2:12الى  22:12من  26/6/0202اإلربعاء

 الطب الشرعى  الكخروًى 2:12الى  22:12من  02/6/0202األحد 

 هٌاهج البحث الكخروًى  2:12الى  22:12من  01/6/0202اإلربعاء

 على الوخكلن سوعيا وححليليا الكخروًى الخعرف  2:12الى  22:12من  02/6/0202األحد 

 الخرجوت القاًىًيت هقالى  2:12الى  22:12من  12/6/0202اإلربعاء

            

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعطل امين الكلية   الطشرف االدارى للهحدة           

 

 أ.د حطديظه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احطد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكلية            

                                                                          
 نى خطيس احطد      أ.د/ ها                                                        

        
 

   
 


