
      ـسكنشررةةجامعة اال
 الزمن : ـساعتان                                                  كلية اآلداب     

        وحرة االمتحانات اآللية

 جرول

 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قدم االجتساع
     قة االولى :الفر 

   
  اـسم السهاد  الهقت اليهم

 قزايا الفلدفة والسجتسع 5الى   3من  4/6/0202الجسعة 

 علم االجتساع االقترادى 5الى   3من  7/6/0202االثشين

 تارةخ الفنر االجتساعى 5الى   3من  22/6/0202الجسعة 

 الدكان والسجتسع 5الى   3من  24/6/0202االثشين 

 (0تررةب عسلى) 5الى   3من  28/6/0202الجسعة 
 تررةب عسلى

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

           وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين النلية   السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              حسرأ/ نبيل ابراهيم ا               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                              

        
 
 
 
 
 



 
 

 جامعة االسـكندرية
               كلية االداب     

 ساعتان الزمن :              المتحاانت االليةوحدة ا
 

 جككرول
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة

 قدم / االجتساع
  ثانية :الفرقة ال

 مهاد الالئحة القريسو يرةرمهاد الالئحة الج الهقت يهمال
 علم االجتماع  القانوين علم االجتساع القانهني 5الى  3من  6/6/0202األحر 

 علم االجتماع احلضرى علم االجتساع الحزرى  5الى   3من  9/6/0202اإلربعاء

نرهص اجتساعية بلغة  5الى  3من  23/6/0202األحر
 اوربية

 اعية بلغة اوربيةنصوص اجتم

 علم االجتماع الرتبوي علم االجتساع التربهي  5الى  3من   26/6/0202اإلربعاء 

 التدريب العملي ( 0التررةب العسلى )  5الى  3من   6/0202/ 02األحر 

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

           وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب     بعسل امين النلية قائم   السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                              

        
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة االسـكندرية
       كلية االداب    

 :ساعتان الزمن      المتحاانت االليةوحدة ا
 جككرول 

 0202/0202 للعام الجامعى  امتحان الفرل الرراـسى الثانى

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة

 قدم / االجتساع
 شعبة االجتساع   الفرقة الثالثة :       

 مهاد الالئحة القريسو يرةرمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 علم اجتماع سياسي علم االجتماع السياسي   0الى  20من  6/6/0202األحر 

 علم اجتماع اجملتمعات اجلديدة علم اجتماع اجملتمعات اجلديدة 0الى   20من  9/6/0202عاءاإلرب

 سوسيولوجية املعرفة والعلم  سوسيولوجية املعرفة والعلم 0الى  20من  23/6/0202األحر
 فكر فلسفى

 االحصاء االجتماعى مبادئ االحصاء 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 
 مبادئ احصاء

 يتدريب عمل ( 2تدريب عملي)  0الى  20من   6/0202/ 02ر األح
 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 رعاية اجتماعية ---- 0الى  20من  07/6/0202األحر 

           بوكيل النلية لذئهن التعليم والطال     قائم بعسل امين النلية   السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                               

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة االسـكندرية
        كلية االداب    

 ساعتان الزمن :                 المتحاانت االليةوحدة ا
 

 جككرول
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قدم االجتساع 
 ثالثة  : شعبة االعالمالفرقة ال

  اـسم السهاد  الهقت اليهم
 مبادئ االحراء 0الى  20من  6/6/0202األحر 
 الخبر ومرادره 0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء

 التذرةعات االعالمية 0الى  20من  23/6/0202األحر
 العالقات العامة 0الى  20من   26/6/0202ربعاء اإل 

 (0تررةب عسلى) 0الى  20من   6/0202/ 02األحر 
 النتابة االذاعية 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتداب 0الى  20من  07/6/0202األحر 
           ة لذئهن التعليم والطالبوكيل النلي     قائم بعسل امين النلية   السذرف االدارى للهحرة            

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                              

        
 

         
 
 
 
 
 
 



 جامعة االسـكندرية
        كلية االداب    

 ساعتانالزمن :      المتحاانت االليةوحدة ا
 جككرول

 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة 

 قدم / االجتساع
 االجتساع شعبة  الفرقة الرابعة :

 مهاد الالئحة القريسو مهاد الالئحة الجريرة الهقت اليهم

 اسرتاتيجيات السياسةاالجتماعية اسرتاجيية السياسة االجتماعية 22الى  9من  6/6/0202األحر 
 والتشريع السياسات االجتماعية

 علم االجتماع الطىب علم االجتماع الطىب 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء
 علم االجتماع الطىب

 علم اجتماع التنظيم علم اجتماع التنظيم 22الى  9من  23/6/0202األحر
 سوسيولوجيات التنظيمات

 عاررة  ى علم االجتماعالنطرية امل النظرية االجتماعية احلديثة 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 علم اجتماع السلوك االحنرايف علم اجتماع السلوك االحنرايف 22الى  9من   6/0202/ 02األحر 
 االحنراف واجملتمع

 التدريب العملي (2التدريب العملي ) 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 
 التدريب العملي

 ةاالنتسابماد مادة االنتساب 22الى  9من  07/6/0202األحر 
 مادة االنتساب

           وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين النلية   السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسر               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                              

        
 
 
 
 



 
 جامعة األسكندرية  

 كلية االداب      
 ساعتان الزمن :                 ليةالمتحاانت االوحدة ا

 جككرول
 0202/0202للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة 

 قدم االجتساع 
 رابعة  : شعبة االعالمالفرقة ال
 مهاد الالئحة القريسو مهاد الالئحة الجريرة الهقت اليهم

 ------ االخراج 22الى  9ن م 6/6/0202األحر 

 االعالم الرولى االعالم الدولى 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء
 ادارة السؤـسدات االعالمية تنظيم المؤسسات االعالمية 22الى  9من  23/6/0202األحر

 الرأى العام والرعاية الرأى العام 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 تررةب عسلى (2تدريب عملى) 22لى ا 9من   6/0202/ 02األحر 
 االحراء التطبيقى الدراما والمجتمع 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

           وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين النلية   السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ.د حسريشو عبر القادر العهضي              راهيم احسرأ/ نبيل اب               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسر،،،       
  قائم بعسل عسير النلية            

                                                                          
       أ.د/ ىانى خسيس احسر                                                         

        
 
 
 
 
 
 


