
 11:99 – 9099ميعاد االمتحان من :                              جامعة االسـكندرية

 الزمن : ساعتان                              كمية اآلداب      

 جدولوحدة االمتحانات اآللية                                

 0909/0901امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 ةانتساب موج-عادىانتساب -انتظام

  الصوتيات القضائية برنامج 

 الفرقة األولي

 السبت

07/0/0901 

 الثالثاء

0/3/0901 

 السبت

6/3/0901 

 الثالثاء

9/3/0901 

 السبت

13/3/0901 

 الثالثاء

16/3/0901 

 السبت

09/3/0901 

الصوتٌات 

النطقٌة 

 والفسٌولوجٌة
 (الكترونى )

علم 

 الفونولوجٌا 

 ) الكترونى (

اللغة 

 االنجلٌزٌة

  (1) 

) الكترونً + 

 ( مقالً

أساسٌات علم 

  اللغة العام

 ( الكترونى) 

 مهارات االتطال

 () تقميدى

 اللغة العربٌة

  (1) 

 ) تقلٌدى (

أساسٌات 

 القانون 

 (  الكترونى) 

           التعميم والطالب وكيل الكمية لشئون     عمل امين الكميةقائم ب   االدارى لموحدة        المشرف    

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 يعتمد،،،       

  عمل عميد الكميةقائم ب            

                                                                          

 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              



 0:99 – 10099ميعاد االمتحان من :                            جامعة االسـكندرية

 الزمن : ساعتان                              كمية اآلداب      

 جدول                               وحدة االمتحانات اآللية 

 0909/0901امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام

  الصوتيات القضائية برنامج 

 لثانية الفرقة ا

 السبت

07/0/0901 

 الثالثاء

0/3/0901 

 السبت

6/3/0901 

 الثالثاء

9/3/0901 

 السبت

13/3/0901 

 الثالثاء

16/3/0901 

 السبت

09/3/0901 

 عمم التركيب

 ) الكترونى (

عمم النفس 
 القضائى

 ) تقميدى (

صوتيات المغة 
العربية والكتابة 

 الصوتية

 ) الكترونى(

 االحصاء المتقدم

 ( تقلٌدي) 

 عمم المهجات

 ( الكتروني) 

 والتغذيةالصحة 

 (تقميدي)

 اللغة التشرٌعٌة

 ( الكترونى) 

           وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب     عمل امين الكميةقائم ب   االدارى لموحدة        المشرف    

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمد،،،       

  عمل عميد الكميةقائم ب            

                                                                          

 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              



 0:99 – 10099ميعاد االمتحان من :                                           االسـكندريةجامعة 

 الزمن : ساعتان                              كمية اآلداب      

 جدول                               وحدة االمتحانات اآللية 

 0909/0901امتحان الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام

  الصوتيات القضائية برنامج 

 لثالثة الفرقة ا

 االثنٌن

1/3/0901 

 الخميس

4/3/0901 

 الثنينا

8/3/0901 

 الخميس

11/3/0901 

 االثنين

15/3/0901 

 الخمٌس

18/3/0901 

 االثنٌن

00/3/0901 

تحميل الخطاب 
والتفاعل 
 االجتماعى

 ()الكترونى

 اوليةاسعاف 

 (  الكتروني) 

عمميات سمع 
 وادارك الكالم

 ) الكترونى( 

تدرٌب على 

 اللهجات

 (  الكترونى) 

مبادى الشريعة 
 االسالمية

 (  الكترونى) 

 لغات التحقيقات

 (الكترونى)

 المرافقة القضائٌة

 (الكترونى)

 
 

           وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب     عمل امين الكميةقائم ب   االدارى لموحدة        المشرف    
 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 يعتمد،،،       

   عمل عميد الكميةقائم ب            

 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              


