
 

قسم علم االجتماع   2202/ 1202للعام الدراسي للدور الثاني  الحضورية جدول االمتحانات   

 الخميس  

8/9/2022  

 االربعاء  

7/9/2022  

 الثالثاء 

6/9/2022  

 االثنين  

5/9/2022   

 االحد

 4/9/2022  

 السبت  

3/9/2022  

 المرحلة 

ــ  2طرائق بحث / ك ــــ مشكالت اجتماعية     2حضري / ك 
2ك/  

1مناهج بحث /ك   1تربوي / ك  ثاني  اجتماع 

ــ  2طرائق بحث / ك ــــــ ــ   مشكالت اجتماعية   ـــــــ
2ك/  

ــ   ثاني  خدمة    1خدمة فرد /ك ــــــ

ــ  ــ  ــــــــــ ــ  ـــــــــــــ طرائق بحث   ـــــــ
   2انثرو/ك

ــ  1مناهج بحث انثرو /ك ــــــــ  

1انثرو طبيعية / ك  
 ثاني  انثرو 

ــ  ــ  ــــــــــ ــ  ــــــ ع المعرفة  اعلم اجتم ـــــ

   2ك/

   1نظريات /ك   1تخطيط وتنمية / ك

1سياسي / ك  

 رابع   اجتماع 

ــ  ــ  ــــــــــ ــ  ــــــــــ 2تنمية اجتماعية /ك ــــــــ تخطيط مجتمع محلي /   

1ك  

 رابع   خدمة    1نظريات / ك

ــ  ــ  ــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــ 1انثرو دينية /ك ـــــــــــــــ  

انثرو التغير  

1االجتماعي / ك  

1مدارس انثرو / ك  رابع  انثرو  

مدخل اجتماع /  

2ك  

2مدخل انثرو / ك مدخل خدمة   

2ك/  

اسس علم االجتماع  

1ك /  

1اسس انثرو /ك 1اسس خدمة / ك   اول   اجتماع 



مدخل اجتماع /  

2ك  

2مدخل انثرو / ك  مدخل خدمة   

2ك/  

اسس علم االجتماع  

1ك /  

1اسس انثرو /ك  1اسس خدمة / ك   اول    خدمة  

مدخل اجتماع /  

2ك  

2مدخل انثرو / ك  مدخل خدمة   

2ك/  

اسس علم االجتماع  

1ك /  

1اسس انثرو /ك  1اسس خدمة / ك   اول   انثرو  

اصالح مجرمين  

2ك  

2تقنيات بحث/  ك تغير اجتماعي   

2ك   

1فكر اجتماعي / ك 1اجرام /ك  1تصميم بحث / ك   ثالث  اجتماع 

اصالح مجرمين  

2ك  

2تقنيات بحث/  ك تغير اجتماعي   

2ك   

1ك/ميادين خدمة   1اجرام /ك  1تصميم بحث / ك   ثالث  خدمة  

ــ  ــ  ــــــــ 1ك  / ثقافية  ـــــــ 1انثرو حضرية /ك  1انثرو االتصال / ك  2انثرو بنيوية / ك  انثرو ثالث     

 

 مالحظة :   - يبدأ االمتحان الساعة 9.00 صباحا لمدة ثالث ساعات  

ارتداء الكمامة .  -ابراز هوية الطالب اثناء اداء االمتحان .   -   على الطالب االلتزام بأرتداء الزي الرسمي .  -  


