جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  01 -01 :صثاحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف انفرقح { انراتعح } دور سثتًثر 1111/ 1109
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
قسى  /عهى انُفس
السبت

االثنين

األحد

4141/01/42

4141/01/42

4141/01/42

احصاء يتقذو 3/
(  081طانة )

عهى َفس انصحح 3/
(  02طانة )

حهقح تحث 3/
(  7طالب )

االرشاد انُفسح 3/
(  2طالب )

عهى انُتفس انجُائً 3/
(  01طالب )

عهى انُفس االكهُيكً 3/
(  00طانة )

عهى انُفس انترتىي 3/
(  1طالب )

يادج االَتساب3 /
(  1طالب )

عهى َفس انشخصيح 2/
(  1طانة )

فهسفح انعهىو 2/
(  75طانة )

َصىص تهغح اورتيح 2/
(  01طالب )

-------------------------

سيكىنىجيح االتصال واالعالو 1/
(  2طالب )

سيكىنىجيح انًراهقح 1/
(  0طانة )

َصىص َفسيح 0/
(  0طانة )
يقذيه تيىنىجيح 0/
( 0طانة )

يذخم انً عهى االجتًاع0/
(  0طانة )

يُاهج انثحث في عهى انُفس0/
(  3طالب )

المشرف االدارى للهحده

امين الكلية

أ /ابراهيم ابراهيم ناصر

أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /هانى خميس احمد
وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د .حمدينة عبد القادر السيد العهضى

يعتمد،،،

قائم بعمل عميد الكلية

أ.د  /هانى خميس احمد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  2 – 0 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف انفرقح { انراتعح } دور سثتًثر 1111/ 1109
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
قسى  /عهى انُفس
األحد

السبت

4141/01/42

4141/01/42

َصىص َفسيح تهغح اورتيح 3/
(  4طالب )
انصحح انُفسيح 3/
(  4طالب )

تذرية عًهً اكهُيكً 3/
(  7طالب )

يعًم عهى انُفس 2/
(  1طانة )

عهى َفس االدياٌ 2/
(  0طانة )

احصاء سيكلهجى 4/

يعًم عهى انُفس 1/
(  1طانة )

(  2طالب )
عهى َفس رو االحتيجاخ انخاصح 1/
(  3طالب )
المشرف االدارى للهحده

امين الكلية

أ /ابراهيم ابراهيم ناصر

أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /هانى خميس احمد
وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د .حمدينة عبد القادر السيد العهضى

يعتمد،،،

قائم بعمل عميد الكلية

أ.د  /هانى خميس احمد

