
 

 

 
       ـسكندريةةجامعة اال

 الزمن : ـساعتان      كلية اآلداب     
       وحرة االمتحانات اآللية

 
 جرول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الرياـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 األولي الفترة
 قدم االنثروبهلهجيا

 
 الفرقة األولى :

 مند االمتحان  ميعا  اـسم المهاد  التايةخ 
 االثدين

6/5/8109 

 00-9 مقرمات فلدفية
 الخميس

9/5/8109 

 االنثروبهلهجيا االجتماعية
 انثروبهلهجية ـسياـسية

9-00 

 االثدين
01/5/8109 

 المرخل الى
 علم الدفس 

9-00 

 الخميس
06/5/8109 

 نرهص انثروبهلهجية بلغة اجدبية
 

9-00 

 االثدين
81/5/8109 

 00-9 (8تريةب ميرانى)
 الخميس

81/5/8109 

 00-9 مادة االنتداب

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خميس احمر                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     



 

 

    
                     جامعة االسـكندرية

 الزمن : ساعتان         كلية  االداب      
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 
 جكرول 

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرياـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفتره 

 / االنثروبهلهجياقدم 
   الفرقة الثانية :
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريمو يرةرمهاد الالئحة الج التايةخ 

 االثدين
6/5/8109 

 0.11-00.11 االنثروبهلهجيا االقترادية االنثروبهلهجيا االقترادية
 الخميس

9/5/8109 
 0.11-00.11 االنثروبهلهجيا الفيزةقية لهجيا الفيزةقيةاالنثروبه 

 االثدين
01/5/8109 

 0.11-00.11 االنثروبهلهجيا الثقافية االنثروبهلهجيا الثقافية
 الخميس

06/5/8109 
 0.11-00.11 االنثروبهلهجيا اللغهةة االنثروبهلهجيا اللغهةة

 االثدين
81/5/8109 

 0.11-00.11 تريةب عملى (8تريةب ميرانى )
 الخميس

81/5/8109 
 0.11-00.11 االنتداب مادة االنتداب مادة

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة           

 

 حمر      أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خميس ا            أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     

 
 
 
 



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

      كلية االداب      
 ساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا

 
 جككرول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرياـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة 

 قدم / االنثروبهلهجيا
      

  ) شعبة األنثروبهلهجيا (  الفرقة الثالثة :
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريمو يرةرمهاد الالئحة الج التايةخ 

 تالدب
4/5/8109 

 0.11-00.11من  وثقافاته جمتمعات البحراملتوسط جمتمعات البحر املتوسط وثقافاته

 الثالثاء
7/5/8109 

الثقافة والشخصية يف الدراسات 
 األنثروبولوجية

 0.11-00.11من  نظرايت القيم

 الدبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  الفكر االجتماعي يف اإلسالم الفكر االجتماعي يف اإلسالم

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  لعامل العريبأثنوجرافيا ا أثنوجرافيا العامل العريب

 الدبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  تدريب عملى ( 2)  تدريب ميداين

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  االنتداب مادة االنتداب مادة

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خميس احمر                  ابراىيم ناصرأ/ ابراىيم     

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     



 

 

 جامعة االسـكندرية 
        كلية االداب     

 ساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا
 
 

 جككرول
 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرياـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة 
 قدم / االنثروبهلهجيا

 الثالثة ) شعبة التراث والمتاحف الذعبية (  الفرقة 
 منميعاد االمتحان    اـسم المهاد  التايةخ 

 تالدب
4/5/8109 

 0.11-00.11من  األثنوجرافيا البناء االجتماعي

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  البيئة والرتاث الشعيب

 الدبت
00/5/8109 

 احلاسب اآليل 
 يف البحوث األثنوجرافية 

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  نصوص ختصصية بلغة أجنبية

 الدبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  ( 2)  تدريب ميداين

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  االنتداب مادة

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة        

 

 أ. د/ ىانى خميس احمر       أ/ دمحم خليل الدعرنى                                    أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     

 



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

        كلية االداب     
 ساعتانالزمن :     المتحاانت اآلليةوحدة ا

 
 جككرول

 8108/8109 معى للعام الجاامتحان الفرل الرياـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 األولي الفترة 
      قدم / االنثروبهلهجيا

 الرابعة : شعبة االنثروبهلهجيا   الفرقة 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريمو يرةرمهاد الالئحة الج التايةخ 

 تالدب
4/5/8109 

  00 – 9من  مررى دياـست في المجتمع ال دراسات ىف اجملتمع املصرى

 الثالثاء
7/5/8109 

 00-9من  انثربهلهجيا المجتمعات المتقرمة انثروبولوجيا اجملتمعات املتقدمة

 الدبت
00/5/8109 

 00-9من  اثدهجرافيا المجتماعات االفرةقية اثنوجرافيا اجملتمعات االفريقية

 الثالثاء
04/5/8109 

 00-9من  ةاالنثروبهلهجيا الطبي االنثروبولوجيا الطبيه

 الدبت
08/5/8109 

 00-9من  تريةب عملى (2تدريب ميداىن )

 الثالثاء
80/5/8109 

 00-9من  االنتداب مادة االنتداب مادة

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة           

 

 خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خميس احمر       أ/ دمحم            أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

        كلية االداب     
 ساعتانالزمن :     المتحاانت اآلليةوحدة ا

 
 جككرول

 8108/8109 للعام الجامعى تحان الفرل الرياـسى الثانى ام

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 قدم / االنثروبهلهجيا

           
 الرابعة : شعبة التراث والمتاحف الذعبيةالفرقة 

 منميعاد االمتحان    اـسم المهاد  التايةخ 
 تالدب

4/5/8109 

 00-9ن م التشريعات واالمن السياحى

 الثالثاء
7/5/8109 

  00 – 9من  االنثروبولوجيا التطبيقية وادارة املتاحف

 الدبت
00/5/8109 

 00-9من   احلاسب االىل ىف ادارة املتاحف

 الثالثاء
04/5/8109 

 00-9من  نصوص ختصصية بلغة اجنبية

 الدبت
08/5/8109 

 00-9من  (2تدريب ميداىن)

 الثالثاء
80/5/8109 

 00-9من  داباالنت مادة

 المذرف العام للهحرة                      امين النلية    المذرف االدايى للهحرة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خميس احمر                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالمجر االنرايى   

 

 يعتمر،،،       
  عمير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالمدعم مهـسى                                                                     

 


