جبيؼخ اإلسكُدريخ
ييؼبد االيتحبٌ  01 : 01 :ظهزا

كهيخ اآلداة

انزيٍ  :سبػتبٌ

وحدح االيتحبَبد اآلنيخ

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور سبتمبر0202/0291
انتظام-انتساب عادى-انتساب موجه
قسم  /االجتماع
السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

0202/92/02

0202/92/02

0202/92/02

2020/10/27

0202/92/02

تدريت ػًهً"2/"0

تدريت ػًهي"0/"0

 2انتظام 1+أ1ػبدي
 3+أ1يىجه

 0اَتظبو

ػهى اجتًبع صُبػً2/
 5انتظام 3+أ1يىجه

ثيئخ ويجتًغ0/
 1اَتظبو

انتكُىنىجيب وانتغيز االجتًبػً2/

ػهى اجتًبع ريفً1/
 2انتظام

نظرية اجتماعية كالسيكية3/

ػهى االجتًبع االتصبل1/
 0اَتظبو

انتشزيؼبد االجتًبػيخ 3/
 02انتظام 4+أ1ػبدي
 22+أ1يىجه
ــــــــــــــــــــــــــــــ
انتشزيؼبد االجتًبػيخ
وااليٍ االجتًبػً3/
 1اَتظبو

ػهى االجتًبع انطجً 3/
 0انتظام  3+أ.موجه

ػهى اجتًبع انتُظيى 3/

 1انتظام 3+أ1يىجه

 9انتظام 0+أ1يىجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 02انتظام 4+أ1ػبدي
 92+أ1يىجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سوسيولوجية التنظيمات
2/
( الئحة قديمة )
 9أ2عادى

ػهى اجتًبع انسجىك االَحزافً 2 3/
انتظام 0+أ1ػبدي

طزق انجحج االجتًبػً2/
 1انتظام

 92+أ1يىجه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انحراف ومجتمع 2/
( الئحة قديمة )
 9أ2عادى 9 +أ2موجه

انُظزيخ االجتًبػيخ 3/
 1انتظام 3+أ1يىجه

نظرية علم االجتماع3/
الئحة قديمة
 9انتظام

ػهى اجتًبع االسزح1/
 1اَتظبو

تدريت ػًهً"3/ "0
 2انتظام  3+أ.موجه

االحصبء االجتًبػً 3/
 02انتظام 4+أ1ػبدي
 32+أ1يىجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االحصاء اجتماعى 2/
( الئحة قديمة )
 0أ2عادى

يشكالد انًجتًغ
انًصزي 3/
 1اَتظبو 4 +يىجه

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم نحصر

المشررررف ال رررحد للهحررردة

امين الكلية

أ.د  /ىحنى خميس احمد

أ /صفحء محمهد دمحم

وكيل الكلية لشئهن الت ليم والطالب
أ.د .حمدينو عبد القحدر ال هضى
ي تمد ،،،،

قحئم ب مل عميد الكلية
أ0د /ىحنى خميس احمد

جامعة اإلسكندرية
ميعاد االمتحان  3 – 9 :ظهرا

كلية اآلداب

الزمن  :ساعتان

وحدة االمتحانات اآللية

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور سبتمبر 0202/0291
انتظام-انتساب عادى-انتساب موجه
قسم  /االجتماع
السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

0202/92/02

0202/92/02

0202/92/02

2020/10/27

قضايا سياسة ومجتمع9/

ػهى اجتًبع ػبو0/
 0انتظام

تصميم البحوث االجتماعية 2/

تدريب عملى"0/"9

تحهيم سىسيىنىجً1/

 0انتظام

 3انتظام

 0انتظام0+موجه

علم االجتماع الدينى3/

 2انتظام 92+أ1يىجه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصًيى وتُفيذ انجحىث االجتًبػيخ 3/
( الئحخ قديًخ )
 9انتظام 0+أ1ػبدي
 0+أ1يىجه

يبدح االَتسبة 3/

 0انتظام3+موجه

5أ1ػبدي  11+أ1يىجه

92انتظام 4+أ1ػبدي
 02+أ1يىجه

سيبسبد اجتًبػيخ 3/
( الئحخ قديًخ )
 0أ1ػبدي

علم اجتماع التنمية 2/

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم نحصر

سوسيولوجية الثقافة0/
 0انتظام

استراتيجية السياسة االجتماعية 2/
 7انتظام 2+أ1ػبدي
 92+أ1يىجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استزاتيجيبد انسيبسخ االجتًبػيخ 3/
( الئحخ قديًخ )
 2انتظام 1+أ1ػبدي
 9+أ1يىجه

تدريب عملى ( 2/ ) 0
 92انتظام 92+أ1يىجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تدريت ػًهً3/
( الئحخ قديًخ )
0اَتظبو  2+أ1يىجه

المشرف ال حد للهحدة

امين الكلية

أ.د  /ىحنى خميس احمد

أ /صفحء محمهد دمحم

وكيل الكلية لشئهن الت ليم والطالب
أ.د .حمدينو عبد القحدر ال هضى

ي تمد،،،
قائم بعمل عميد الكلية
أ2د /هانى خميس احمد

جامعة اإلسكندرية
ميعاد االمتحان  90- 92 :ظهرا

كلية اآلداب

الزمن  :ساعتان

وحدة االمتحانات اآللية

جـدول
امتحان مواد تخلف للفرق { الرابعة } دور سبتمبر0202/0291
انتظـــــــــــــام
قسم  /االجتماع – شعبة االعالم

السبت
8009/9/82

نظريات االتصال 3/
 9انتظام

المشرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم نحصر

امين الكلية
أ /صرررررررررفحء محمرررررررررهد دمحم

المشرف ال حد للهحدة
أ.د  /ىررررررررررحنى خمررررررررريس احمررررررررررد
وكيل الكلية لشئهن الت ليم والطالب
أ.د .حمدينو عبد القحدر ال هضى

ي تمد،،،
قحئم ب مل عميد الكلية
أ0د /ىحنى خميس احمد

