
 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 اليوم
 الفترة 

 كود  

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود

 المقرر  
  اسم المقرر 

 2021/ 8/ 15االحد       

     للغة االنجليزية  111 صباحا 10

     عربيه اللغة ال 211 مساء 2

     شبكه اإلنترنت  311 ظهرا  12

     نصوص متخصصة باللغة االنجليزية  411 مساء   6

     نصوص متخصصة باللغة العربية  421 ظهرا  12     16/8/2021االثنين   

      17/8/2021الثالثاء   
     اللغة العربية  121 مساء 2

  مصادر الحضارة اإلسالمية ومراجعها  321  (2) اللغه اإلنجليزيه 221 مساء 4

 

 8/2021/ 18االربعاء 

     مقدمة فى علم االرشيف  112 صباحا   10

     معايير األرشيف 312 مساء 2

      األرشيفات التاريخية  412 مساء   4

     نظرية االتصال الوثائقى  212 مساء 6

     البحث على الخط المباشر  422 مساء 2 8/2021/ 19الخميس 

 2021/ 21/8السبت    

     ف األرشيفي والميتاداتا الوص  222 صباحا 10

  تشريعات األرشيف  322  مدخل إلى االحصاء  122 ظهرا  12

 22/8/2021االحد 

     طرق البحث فى علم االرشيف 113 صباحا   10

     حفظ و إدارة المجموعات األرشيفية 213 ظهرا  12

     خدمات الوثائق واألرشيف  313 مساء 2

     لرقمي للمواد األرشيفية  الحفظ ا 413 مساء   4

 23/8/2021االثنين   

 
     نظم المعلومات اإلدارية   423 مساء 2

الثالثاء          

24/8 /2021 

     إدارة السجالت  223 مساء 2

  مقدمة فى تكنولوجيا المعلومات  123 ظهرا  12

 

   

     التحويل الرقمي للمواد األرشيفية  323 مساء 4

 

 2021/ 25/8االربعاء   

     اإلدارة العامة  114 صباحا 10

  أرشيف اإلنترنت 414  نصوص متخصصه باللغه اإلنجليزيه  314 مساء 4

     ترتيب الوثائق فى األرشيف 214 مساء   6

     خدمات الوثائق في الحكومة األلكترونية  424 مساء 2 8/2021/ 26الخميس 

 2021/ 8/ 28السبت     
     تكشيف الوثائق في األرشيف 224 ساءم 2

  المجموعات األرشيفيه المصريه  324  تاريخ األرشيف 124 مساء 1

 2021/ 8/ 29االحد   

 

      تاريخ مصر الحديث و المعاصر  115 صباحا 10

     تصميم و إدارة قواعد البيانات األرشيفية  215 ظهرا  12

  تصميم وإدارة مواقع األرشيفات على اإلنترنت   415  متخصصه األرشيفات النوعيه وال 315 مساء 4

     ترميم وصيانة المجموعات في األرشيف 425 صباحا 10 2021/ 8/ 30االثنين  

 2021/ 8/ 31الثالثاء  
     تحليل وتصميم النظم  225 صباحا 10

  الوثائق األلكترونية  325  علم النفس اإلدارى 125 ظهرا  12

 

 

 

 

 ( األرشيف االلكتروني   )كلية اآلداب  2021 يوليو  جدول امتحان دور

 


