
 

 

      ـسكنشررةةجامعة اال
 الزمن : ـساعتان                                                  كلية اآلداب     

        وحرة االمتحانات اآللية

 جرول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 قدم االجتساع
     االولى : الفرقة

   
 منميعاد االمتحان    اـسم السهاد  التارةخ 
 االثشين

6/5/8109 

 00-9 تارةخ الفنر االجتساعى

 الخسيس
9/5/8109 

 00-9 قزايا الفلدفة والسجتسع

 االثشين
01/5/8109 

 00-9 الدكان والسجتسع

 الخسيس
06/5/8109 

 00-9 علم االجتساع االقترادى

 االثشين
81/5/8109 

 (8ةب عسلى)ترر 
 تررةب عسلى

9-00 

 الخسيس
81/5/8109 

 00-9 مادة االنتداب

 السذرف العام للهحرة                      امين النلية    السذرف االدارى للهحرة         

 

 ر      أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خسيس احس            أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 

 يعتسر،،،       
  عسير النلية              

                                                                          



 

 

     أ.د. غادة عبرالسشعم مهـسى                                                                     
 

 جامعة االسـكندرية
               كلية االداب     

 ساعتان الزمن :              المتحاانت االليةوحدة ا
 

 جككرول
 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة

 قدم / االجتساع
  ثانية :الفرقة ال
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريسو يرةرمهاد الالئحة الج التارةخ 

 االثشين
6/5/8109 

 4-8 علم االجتماع  القانوين علم االجتساع القانهني

 الخسيس
9/5/8109 

 4-8 علم االجتماع احلضرى الحزرى  علم االجتساع

 االثشين
01/5/8109 

 4-8 نصوص اجتماعية بلغة اوربية نرهص اجتساعية بلغة اوربية

 الخسيس
06/5/8109 

 4-8 علم االجتماع الرتبوي علم االجتساع التربهي 

 االثشين
81/5/8109 

 4-8 التدريب العملي ( 8التررةب العسلى ) 

 الخسيس
81/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب نتداباال  مادة

 السذرف العام للهحرة                      امين النلية    السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خسيس احسر                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 

 يعتسر،،،       
  عسير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالسشعم مهـسى                                                                     

 
 
 



 

 

 
 
 

 جامعة االسـكندرية
       كلية االداب    

 :ساعتان الزمن      المتحاانت االليةوحدة ا
 جككرول 

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 ثانيةال الفترة

 قدم / االجتساع
 شعبة االجتساع   الفرقة الثالثة :       

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريسو يرةرمهاد الالئحة الج التارةخ 
 االثشين

6/5/8109 

 0.11-00.11 علم اجتماع سياسي علم االجتماع السياسي  

 الخسيس
9/5/8109 

 0.11-00.11 اجملتمعات اجلديدةعلم اجتماع  علم اجتماع اجملتمعات اجلديدة

 االثشين
01/5/8109 

 سوسيولوجية املعرفة والعلم  سوسيولوجية املعرفة والعلم
 فكر فلسفى

00.11-0.11 

 الخسيس
06/5/8109 

 االحصاء االجتماعى مبادئ االحصاء
 مبادئ احصاء

00.11-0.11 

 االثشين
81/5/8109 

 0.11-00.11 يتدريب عمل ( 2تدريب عملي) 

 سيسالخ
81/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب مادة االنتساب

 االثشين

87/5/8109 

 0.11-00.11 رعاية اجتماعية 

 السذرف العام للهحرة                      امين النلية    السذرف االدارى للهحرة           

 

 أ. د/ ىانى خسيس احسر                        أ/ دمحم خليل الدعرنى                   أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 

 يعتسر،،،       
  عسير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالسشعم مهـسى                                                                     



 

 

 
 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        كلية االداب    

 ساعتان الزمن :                 المتحاانت االليةوحدة ا
 

 جككرول
 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانيةالفترة 

 قدم االجتساع 
 ثالثة  : شعبة االعالمالفرقة ال

 منميعاد االمتحان    اـسم السهاد  التارةخ 
 االثشين

6/5/8109 
 0.11-00.11 مبادئ االحراء

 الخسيس
9/5/8109 

 0.11-00.11 رهالخبر ومراد
 االثشين

01/5/8109 
 0.11-00.11 التذرةعات االعالمية

 الخسيس
06/5/8109 

 0.11-00.11 العالقات العامة
 االثشين

81/5/8109 
 0.11-00.11 (8تررةب عسلى)

 الخسيس
81/5/8109 

 0.11-00.11 النتابة االذاعية
 االثشين

87/5/8109 
 0.11-00.11 مادة االنتداب

 السذرف العام للهحرة                      امين النلية    دارى للهحرة        السذرف اال   

 

 د ىانى خسيس احسرأ/ دمحم خليل الدعرنى                                    أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 ية لذئهن التعليم والطالبوكيل النل                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 
 يعتسر،،،       
  عسير النلية              

                                                                          
              عم مهـسى غادة عبرالسشأ.د.                                                              



 

 

 
 
 

 جامعة االسـكندرية
        كلية االداب    

 ساعتانالزمن :      المتحاانت االليةوحدة ا
 جككرول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

 قدم / االجتساع
 ساع االجتشعبة  الفرقة الرابعة :

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريسو يرةرمهاد الالئحة الج التارةخ 
 تالدب

4/5/8109 

 اسرتاتيجيات السياسةاالجتماعية اسرتاجيية السياسة االجتماعية
 السياسات االجتماعية والتشريع

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 علم االجتماع الطىب علم االجتماع الطىب
 جتماع الطىبعلم اال

 0.11-00.11من 

 الدبت
00/5/8109 

 علم اجتماع التنظيم علم اجتماع التنظيم
 سوسيولوجيات التنظيمات

 0.11-00.11من

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  النطرية املعاصرة ىف علم االجتماع النظرية االجتماعية احلديثة

 الدبت
08/5/8109 

 االحنرايف لم اجتماع السلوكع علم اجتماع السلوك االحنرايف
 االحنراف واجملتمع

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
80/5/8109 

 التدريب العملي (2) التدريب العملي
 التدريب العملي

 0.11-00.11من 

 مادةاالنتساب االنتساب مادة 85/5/8109الدبت
 مادة االنتساب

 0.11-00.11من 

 السذرف العام للهحرة                      يةامين النل    السذرف االدارى للهحرة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خسيس احسر                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 بوكيل النلية لذئهن التعليم والطال                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 

 يعتسر،،،       
  عسير النلية              



 

 

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالسشعم مهـسى                                                                     

 
 جامعة األسكندرية  

 كلية االداب      
 ساعتان الزمن :                 المتحاانت االليةوحدة ا

 جككرول
 8108/8109للعام الجامعى امتحان الفرل الرراـسى الثانى 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

 قدم االجتساع 
 رابعة  : شعبة االعالمالفرقة ال

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القريسو يرةرالئحة الجمهاد ال التارةخ 
 تالدب

4/5/8109 

 0.11-00.11من   االخراج

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  االعالم الرولى االعالم الدولى

 الدبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  ادارة السؤـسدات االعالمية تنظيم المؤسسات االعالمية

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  الرأى العام والرعاية الرأى العام

 الدبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  تررةب عسلى (2تدريب عملى)

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  االحراء التطبيقى الدراما والمجتمع

  السذرف العام للهحرة                     امين النلية    السذرف االدارى للهحرة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعرنى                         أ. د/ ىانى خسيس احسر                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر    

        

 وكيل النلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د ـسامح ـسعر ابهالسجر االنرارى   

 

 يعتسر،،،       
  عسير النلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبرالسشعم مهـسى                                                                     



 

 

 
 
 
 
 


