
 

 
 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المممكة العربية السعودية
 

 

 الفترة  اليوم
 كود

 المقرر
  سم المقررا

 

 ودك
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
8/7/7107 

 صباحاً  01
  (7المغة اإلنجميزية ) 770  (0المغة االنجميزية ) 000
     نصوص متخصصة تاللغة االنجليزية 100

 األحد
9/7/7107 

 صباحاً  01
070 
100 

 المغة العربية
 شبكة األنترنت

  نصوص متخصصة بالمغة العربية 170 

 اإلثنين
01/7/7107 

 ظهراً  0
  مصادر الحضارة اإلسالمية ومراجعها 170  المغة العربية 700
      

 الثالثاء
00/7/7107 

 صباحاً  01
007 

107 

 مقدمة فى عمم االرشيف
 األرشيفات التاريخية

  الوصف األرشيفى والميتاداتا 777 

 األربعاء
07/7/7107 

 صباحاً  01
077 
107 

 مدخل إلى األحصاء
 رشيفمعايير األ 

  البحث عمى الخط المباشر 177 

 الخميس
01/7/7107 

 ظهراً  0

  تشريعات األرشيف 177   نظرية االتصال الوثائقى 707 

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات 01/7/7107

 السبت
01/7/7107 

 صباحاً  01
001 

101 

 طرق البحث فى عمم االرشيف
 الحفظ الرقمى لممواد األرشيفية

 إدارة السجالت 771 
 

 األحد
01/7/7107 

 ظهراً  0

 
  نظم المعمومات اإلدارية 171  مقدمة فى تكنولوجيا المعمومات 071
     خدمات الوثائق واألرشيف 101

 اإلثنين
07/7/7107 

دارة المجموعات األرشيفية 701 صباحاً  01  حفظ وا 
 

 التحويل الرقمى لممواد األرشيفية 171
 

  
 الثالثاء

08/7/7107 
 001 صباحاً  01

414 

 االدارة العامة
 أرشيف االنترنت

  تكشيف الوثائق فى األرشيف 771  

 األربعاء
09/7/7107 

 ظهراً  0
071 

101 

 تاريخ األرشيف
 نصوص متخصصة بالمغة اإلنجميزية

  خدمات الوثائق في الحكومة األلكترونية 171  

 الخميس
71/7/7107 

  المجموعات األرشيفية المصرية 171   ترتية الوثائق فى األرشيف 414 صباحاً  01

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 70/7/7107

 السبت
77/7/7107 

 حاً صبا01
001 

101 
 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

دارة مواقع األرشيفات عمى االنترنت  تصميم وا 
  تحميل وتصميم النظم 771  

 األحد
 يوليو 71أجازة ثورة   يوليو 71أجازة ثورة  42/7/4217

 اإلثنين
71/7/7107 

 صباحاً 01
071 
101 

 عمم النفس اإلدارى
 األرشيفات النوعية والمتخصصة

  ترميم وصيانة المجموعات في األرشيف 171  

 الثالثاء
71/7/7107 

دارة قواعد البيانات األرشيفية 701 ظهراً 0  رونيةالوثائق االلكت 171   تصميم وا 
 

 

 

 (األرشيف االلكتروني  )كلية اآلداب   4217يوليو  جذول امتحان دور

 


