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 سسانت انكهيت :
فً سىق انعًم يحهيًا و إقهيًيا استُادًا إنً يعاييش انجىدة وانعهىو اإلَساَيت تقذو انكهيت خذيت تعهيًيت وبحثيت يتًيزة تشقً إنً يستىي انتًيز واإلبذاع في يجال اآلداب 

انعهًيت و انبحثيت ألساتزتها و طالبها ، انتعهيًيت و انبحثيت ، و يىاكبت انتطىساث انعهًيت و انفكشيت و انتكُىنىجيت ، و رنك بانتطىيش انًستًش نهبشايج انتعهيًيت و انقذساث 
، و تهبيت احتياجاث انًجتًع ،وانًساهًت في  عهيًيت حذيثت ،و يتابعت انخشيجيٍ، و إتاحت انفشصت نها نًتابعت انجذيذ يٍ انعهىو و انًعاسف و انخبشاثو استخذاو وسائم ت

 قىيى انزاتي وانًستًش .حم يشكالته ، و بُاء انشخصيت انًصشيت و تًُيت قيى االَتًاء و انًىاطُيٍ يٍ خالل إجشاءاث تتسى باالستقالنيت و انتعاوٌ و انت
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 رؤية الكلية :

وبحثية معتمدة تحتم تتطهع انكهية إنً أن تكىن مؤسسة تعهيمية 

 بأساتذتها وخزيجيها إنً وتصم مكاوة مزمىقة بيه وظائزها

مستىي انمىافسة محهيأ و اقهيمًيا مه خالل بزامج دراسية متميزة 

فً مزحهتً انهيساوس واندراسات انعهيا تسهم فً انزقً و انتىمية 

 . انمستدامة نهمجتمع

 

 جدول هحاضراث الفرقت األولى "قسن اآلثار"

 9191/ 9102العام الجاهعي  -الفصل الدراسي الثاني
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، و تهبيت احتياجاث انًجتًع ،وانًساهًت في  عهيًيت حذيثت ،و يتابعت انخشيجيٍ، و إتاحت انفشصت نها نًتابعت انجذيذ يٍ انعهىو و انًعاسف و انخبشاثو استخذاو وسائم ت

 قىيى انزاتي وانًستًش .حم يشكالته ، و بُاء انشخصيت انًصشيت و تًُيت قيى االَتًاء و انًىاطُيٍ يٍ خالل إجشاءاث تتسى باالستقالنيت و انتعاوٌ و انت
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 هادة اإلنتساب 

(5نصىص هيراطيقيت )

(9نصىص ديوىطيقيت )

 (4نصىص قبطيت )
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هبادئ اللغت التركيت
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