جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  01-01 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه
السبت

4141/01/42
رحانت اوربيىٌ انً انشرق
االساليً3/
2ظ
 1اعادي
 2يىجه

االحد

االثنين

4141/01/42

4141/01/42

4141/01/42

عاللاث دونيت ولضايا
يعاصرة3/

عصر حروب صهيبيت3//
 3ظ 2+يىجه

يكتبت تارخيت ويُاهج بحث
(حذيث ويعاصر)3/

 8ظ 0 +اعادي
 08يىجه
اوروبا وانتتار3/
 1يىجه

(الئحه لذيًه)
0ظ
تاريخ يصر حذيث
ويعاصر3/
 0ظ 0+ا.عادي
3يىجه
(الئحه لذيًه)
0ظ
يصر وااليبراطىريت
انروياَيت3/
0ظ
(الئحه لذيًه)
 0يىجه

0ظ  3+يىجه

(الئحه لذيًه)
0ظ
يادة االَتساب3/
 2يىجه

انتاريخ االيريكً 2/
 4ظ  3 +يىجه
الئحت لذيًت
 0يىجه

الثالثاء

تاريخ يصر
االسالييت 2/
 0يىجه

المشرف االدارى للهحده

امين الكلية

أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

أ /صفاء محمهد دمحم

تاريخ اوروبا انحذيث
وانًعاصر 1/
 3ظ  8 +يىجه

تاريخ انشرق االدًَ انمذيى 2/
 1ظ  3 +يىجه
الئحت لذيًت
 0يىجه

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد
وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

يعتمد،،،

أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  2 – 0 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه
السبت

4141/01/42
َصىص تاريخيت
بهغت (حذيث)3/
 2ظ 0+ا.عادي4+يىجه
(الئحه لذيًه)
0ظ 0+اعادي 1+يىجه
يصادر انتاريخ انىسيظ3/
0ظ

وثائك ويخطىطاث ( اساليً
)1/
0ظ
تاريخ دونت بيزَطيت 1/
 1يىجه

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

االحد

االثنين

4141/01/42

الثالثاء

4141/01/42

تاريخ انًغرب واالَذنس 3/
4ظ 3+يىجه

4141/01/42

تاريخ افريميا انحذيث3/
0ظ  0+يىجه

(الئحه لذيًه)
0يىجه
انحضارة االسالييه3/

(الئحه لذيًه)
حضارة واثار اسالييت
0ظ

حضارة يصر انفرعىَيت
واثارها3/
 3ظ 5 +يىجه
حضارة شرق ادًَ لذيى
واثارها3/
0ظ
(الئحه لذيًه)
0ظ

1ظ
(الئحه لذيًت)
حضارة يصر انمذيًه 3/
0يىجه

يذخم انً عهى االثار0/
0ظ
تاريخ انشرق األلصً
انحذيث وانًعاصر 2/
 1ظ  02 +يىجه

يصر انفرعىَيت حتً بذايت
انذونت انحذيثت 0/
0يىجه
انعاللاث انحضاريت بيٍ
انشرق وانغرب في
انعصىر انىسطً1/
0ظ2+يىجه

امين الكلية
أ /صفاء محمهد دمحم

عصىر يالبم انتاريخ 0/
 0ظ  0 +يىجه
تاريخ يصر انفرعىَيت 1/
0يىجه
تاريخ افريميا انمذيى واالساليً
2/
 0يىجه

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

يعتمد،،،

أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  01-01 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه

شعبت :االثار انًصريه
السبت

4141/01/42
حفائر وفٍ
انًتاحف3/
1ظ
َصىص تاريخيت
بهغت اوربيت 1/
0اَتظاو

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

االحد

االثنين

الثالثاء

4141/01/42

4141/01/42

4141/01/42

نغت لبطيت3/
0ظ

َصىص تاريخيت بهغت
اوربيت3/
0ظ

------

جغرافيت يصر انتاريخيت1/
 00ظ  0 +يىجه

تتاريخ يصر انمذيًت (
انعصر انًتأخر ) 2/
0ظ

امين الكلية
أ /صفاء محمهد دمحم

َصىص هيراطيميت 2/
0ظ

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

يعتمد،،،

أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  2 – 0 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه

شعبت :االثار انًصريه
السبت

االثنين

االحد

4141/01/42

4141/01/42

4141/01/42

يادة االَتساب3/

يىضىع خاص فً االثار
وانحضارة انًصريت3/

حضارة انشرق االدًَ انمذيى3/
0يىجه

 2يىجه
 0يىجه

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

امين الكلية
أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

يعتمد،،،

أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت
كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ  01 – 01 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه

شعبت :االثار االسالييه
السبت

االثنين

االحد

4141/01/42

4141/01/42

َصىص اثار اسالييت
(بهغت اوربيت)3/

تاريخ المغرب واالندلس4/

خط عربي ومسكوكات4/

 3ظ  1 +موجه

 5ظ 8+موجه

0ظ

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

4141/01/42

امين الكلية
أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

يعتمد،،،

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

جايعت اإلسكُذريت

ييعاد االيتحاٌ  2 – 0 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

كهيت اآلداب
وحذة االيتحاَاث اآلنيت

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انرابعت } دور سبتًبر 1111/1102
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
لسى /انتاريخ واالثار انًصريه و االسالييه

شعبت :االثار االسالييه
السبت

4141/01/42
نغت فارسيت 3/
0ظ
ــــــــــــــــــــــــ

اال ثنين

االحد

4141/01/42

4141/01/42

رسم معمارى4/
 4موجه

فنون زخرفية
(مغرب واندلس)4/
1ظ

انعًارة االسالييت
(يغرب واَذنس)3/
0يىجه

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

امين الكلية
أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى

يعتمد،،،

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د  /ىانى خميس احمد

