
  11.00- 9.00:  ميعاد االمتحان من                      جامعة االسـكندرية

 الزمن : ساعتان         كمية اآلداب      
 وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام
 قسم الصوتيات والمسانيات

 رونى {} االختبار الكت

 الفرقة الرابعة )الئحة جديدة (

 الخميس
4/3/0202 

 الخميس
22/3/0202 

 الخميس
28/3/0202 

 اإلثنين

00/3/0202 

 انخًيس

05/3/0202 
 

تكنولوجيا الكالم 
 والمغة

الصوتيات 
 التجريبية

 

عمم عالج 
 امراض الكالم

عمم المغة 
 والحاسب االلى

عروض عربى 
 واوربى

 

 قديمةالفرقة الرابعة / الئحة 

 الخميس
4/3/0202 

 الخميس
22/3/0202 

 الخميس
28/3/0202 

 اإلثنين

00/3/0202 

 انخًيس

05/3/0202 

 اإلثُيٍ

09/3/0202 

الدراسة الصوتية 
 والتكنولوجيا

الصوتيات 
التجريبية 
 والتحميمية

عمم عالج 
 امراض التخاطب

المغويات 
 والحاسب االلى

دراسات فى عمم 
 المغة

لغويات عربية 
 حديثة
 

           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،،،       
  لكميةعمل عميد اقائم ب            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        

        
 



 

  
 جايعت االسـكُدريت  

  1.30—11.30 :ييعااد االيتحاٌ يٍ                 ادا ت اآلكهي       

 ساعتاٌ انزيٍ :      يتحاَاث اآلنيتوحدة اال

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 اَتسا  يوجه-اَتسا  عاادى-اَتظاو

 قسى انصوتياث وانهساَياث

 } االختبار انكتروَي {
 

 الئحت جديدة انفرقت انثانثت :

 األحد 

08/0/0202 

 األحد
7/3/0202 

 اإلربعاء

22/3/0202 

 األحد

24/3/0202 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

 عهى

 انهغت انُفسي

 صوتياث

 انهغت انعربيت
 نفوَونوجياا

 عهى

انهغت وانحاسب 

 اآلني

 

 عهى

عالج ايراض 

 انكالو

 الئحت قديًت انفرقت انثانثت :

 األحد 

08/0/0202 

 األحد
7/3/0202 

 اإلربعاء

22/3/0202 

 األحد

24/3/0202 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

عمم المغة 
 النفسى

صوتيات 
تجريبية 
 وتحميمية

عمم الصوتيات 
الوظائفى 
 والتراكيبى

المغويات 
 والحاسب االلى

عمم عالج 
امراض 
 التخاطب

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

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العوضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               اصرأ/ ابراهيم ابراهيم ن    

 
 

 يعتمد،،،       
  عمل عميد الكميةقائم ب            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        

        

                                                                      



 جايعت االسـكُدريت 

  11.00- 9.00:   ييعااد االيتحاٌ يٍ              اآلادا كهيت        

 انزيٍ : ساعتاٌ                وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 دولجـ

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 اَتسا  يوجه-اَتسا  عاادى-اَتظاو

 قسى انصوتياث وانهساَياث

      } االختبار انكتروَي {
 

 الئحت جديدة  انفرقت انثاَيت :

 األحد 

08/0/0202 

 اإلربعاء
3/3/0202 

 األحد
7/3/0202 

 االربعاء

22/3/02024 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

 
 عمم المعنى

عمم الصوتيات 
 الفسيولوجى

 

 نصوص
 بمغة إنجميزية

 

 صوتيات
 المغة العربية

 الفونولوجيا

 الئحت قديًت انفرقت انثاَيت :

 األحد 

08/0/0202 

 اإلربعاء
3/3/0202 

 األحد
7/3/0202 

 االربعاء

22/3/02024 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

 
 عمم المعنى

 

عمم الصوتيات 
 الفسيولوجى

ميزية االنج
العممية فى 

 المغويات

عمم الصوتيات 
 الوظائفى

 رياضيات

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

 

 در العوضي أ.د حمدينه عبد القا             أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 
 

 يعتمد،،،       
  عمل عميد الكميةقائم ب            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 

 

 


