
 جايعت االسـكُدريت 

 عصرا   5 – 3:   ييعااد االيتحاٌ يٍ                ادا كهيت اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 

 

 جـدول

 ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 انثانثت  انفترة 

 انهغاث انشرقيت وآادابها قسى

  

 : االونًانفرقت 
           

   

 االثُيٍ

22/2/2222 

 الجمعة
62/6/6262 

 االثنين
2/3/6262 

الجمعة 
5/3/6262 

 االثنين
8/3/6262 

 انجًعت

22/3/2222 

المغة العبرية 
 القديمة 
 ) نحه (

 نحه وصرف 
 ) عربى (

المغة 
 الفارسية
 )نحه(

 عمم 
 المغة العام

 المغة التركية 
 ) نحه (

 المدخل الى
تاريخ الذرق 

 القديم
 

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده              

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 



 جايعت االسـكُدريت    

 يساءا   0332 -5332 : ييعااد االيتحاٌ يٍ      كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 انرابعت انفترة 

 بهاقسى انهغاث انشرقيت وآادا

  

 

 

 { شعبت انهغت انفارسيت وآادابها  }انفرقت انثانثت : 
            

 االثُيٍ

22/2/2222 

 الجمعة
62/6/6262 

 االثنين
2/3/6262 

الجمعة 
5/3/6262 

 االثنين
8/3/6262 

 انجًعت

22/3/2222 

الذعر في 
العررين 
التيمهري 
 والمغهلي

أساليب فارسية 
 حديثة

النثر في 
العررين 
التيمهري 

 لمغهليوا

الفنهن 
االسالمية في 

ايران مع 
 النرهص

تاريح ايران من 
العرر الرفهى 

حتى العرر 
 الحديث

األدب العربي 
الحديث 
 روالمعاص

 
 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

            

 

 

 

 



 
 

 جايعت االسـكُدريت  

 يساءا   0332 – 5332: يعااد االيتحاٌ يٍ ي                 كهيت اآلادا       

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 انرابعت انفترة  

 قسى انهغاث انشرقيت وآادابها

 

 

 { عبت انهغت انتركيت  وآادابها ش }:  تانثانفرقت انث
            

 االثُيٍ

22/2/2222 

 الجمعة
62/6/6262 

 االثنين
2/3/6262 

الجمعة 
5/3/6262 

 االثنين
8/3/6262 

 انجًعت

22/3/2222 

تاريخ الدول العثمانية 
من التنظيمات وحتى 

الحرب العالمية 
 االولى مع النرهص

وثائق ومرادر 
 تركية
 

أساليب تركية 
 حديثة

الفنهن 
االسالمية 

العثمانية مع 
 النرهص

 لغة فارسية
) اعالم االدب 

 الفارسى (
 

األدب العربي 
 الحديث والمعاصر

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                      

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 

 

 

 



  جايعت االسـكُدريت

 يساءا   0332 -5332 :يعااد االيتحاٌ يٍ ي     كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 انرابعت انفترة 

 قسى انهغاث انشرقيت وآادابها

  

 { شعبت انهغت انعبريت وآادابها  }  :انفرقت انثانثت
            

 االثُيٍ

22/2/2222 

 الجمعة
62/6/6262 

 االثنين
2/3/6262 

الجمعة 
5/3/6262 

 االثنين
8/3/6262 

 انجًعت

22/3/2222 

مدخل إلي العيد 
 القديم

تاريخ األدب العبري 
الحديث ) المرحمة 

 الفمدطينية (

المغة العبرية 
 الحديثة

 ) تعبير (
 

مغة الدريانية ال
 أو الحبذية

المغة األوربية 
 الحديثة

) نرهص 
 متخررة (

عمم الداللة 
والتراكيب لمغات 

 الدامية

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

                       أ.د/ ىانى خميس احمد      أ/ صفاء محمهد دمحم            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

        



 

 جايعت االسـكُدريت    

 صباحا   22 – 9: يعااد االيتحاٌ يٍ ي      كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 األوني   ترةانف

 اقسى انهغاث انشرقيت وآادابه

  

 {  آادابها وشعبت انهغت انفارسيت  : }  انفرقت انثاَيت
            

 األحد

22/2/2222 

 اإلربعاء
62/6/6262 

 األحد
68/6/6262 

 اإلربعاء
3/3/6262 

 األحد
7/3/6262 

 اإلربعاء

22/3/2222 

تاريخ إيران منذ 
الفتح اإلسالمي 

حتى العرر 
 الدمجهقي

 عمهم
 المغة الفارسية

 اساليب
 حديثةفارسية 

األدب العربي 
في العرر 

 العباسي
 

المكتبة 
 الفارسية

 

المغة الذرقية 
 الثانية

 تركى /أوردي

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

 أ.د/ ىانى خميس احمد                    أ/ صفاء محمهد دمحم                    أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  مل عميد الكميةقائم بع            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 
        

 
 



 

 

 

 

 جايعت االسـكُدريت  

 صباحا   22 -  9 : يعااد االيتحاٌ يٍ ي      كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 األوني  انفترة

 قسى انهغاث انشرقيت وآادابها

  

 {  آادابها و  شعبت انهغت انتركيت}  :انفرقت انثاَيت 
            

 األحد

22/2/2222 

 اإلربعاء
62/6/6262 

 األحد
68/6/6262 

 اإلربعاء
3/3/6262 

 األحد
7/3/6262 

 اإلربعاء

22/3/2222 

تاريخ الدول 
العثمانية حتى 
التنظيمات مع 

 النرهص

عمهم المغة 
 التركية

التراث العربي 
في تركيا 
والمكتبة 
 الذرقية

 
 نرهص فارسية

 
تاريخ الدالجقة 

 مع النرهص

 
األدب العربي 
في العرر 

 العباسي

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 

        
 



 

 

 

 جايعت االسـكُدريت  

 صباحا   22 – 9: يعااد االيتحاٌ يٍ ي      كهيت اآلادا        

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 جـدول

 2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 األوني انفترة

 قسى انهغاث انشرقيت وآادابها

  

 { آادابها و شعبت انهغت انعبريت : }  نفرقت انثاَيتا
            

 األحد

22/2/2222 

 اإلربعاء
62/6/6262 

 األحد
68/6/6262 

 اإلربعاء
3/3/6262 

 األحد
7/3/6262 

 اإلربعاء

22/3/2222 

 األحد

24/3/2222 

المغة العبرية 
 القديمة

 نرهص -تعبير

المغة العبرية 
 الحديثة

 ) تعبير (

المغة الدريانية 
 أو الحبذية

تاريخ األدب 
 العبري الحديث

 التاريخ الييهدي
) من خالل 

 النرهص العبرية(

 الديانة الييهدية
 

 المغة العربية
 ه / صرفنح

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                      

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

        
 

 



 عررا   5- 3 : ميعاد االمتحان من     جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً   

انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام  
الثالثة  الفترة   

 قدم المغات الذرقية وآدابيا
 

{ شعبة المغة الفارسية} لرابعة الفرقة ا  
 األحد

22/2/2222  

 اإلربعاء
62/6/6262  

 األحد
68/6/6262  

 اإلربعاء
3/3/6262  

 األحد
7/3/6262  

 اإلربعاء

22/3/2222  

االساليب 
الفارسية 
 المعاصرة

المغة الذرقية 
 الثانية

 )تركى/اردى(

الترجمة من 
العربية الى 

 الفارسية

المغة االوربية 
 الحديثة

-يزى )انجم
 فرندى(

تاريخ ايران 
الحديث 

والمعاصر مع 
 النرهص

النقد االدبي 
 العربي الحديث

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر   أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمـد                
   
        

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                       

 
حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                        

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            
                                                                          

أ.د/ ىــــانى خمــــيس احمــــد                                                          
     
        



 عررا   5 – 3:  ميعاد االمتحان من       جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً   

انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام  
الثالثة  الفترة   

 قدم المغات الذرقية وآدابيا
 

{  المغة التركية شعبة : } ة الرابعة الفرق  
 األحد

22/2/2222  

 اإلربعاء
62/6/6262  

 األحد
68/6/6262  

 اإلربعاء
3/3/6262  

 األحد
7/3/6262  

 اإلربعاء

22/3/2222  

تاريخ تركيا 
الحديث 

والمعاصر مع 
 النرهص

االساليب 
 التركية الحديثة

الميجات التركية 
 الحديثة

تاريخ االدب 
 الفارسى

ية لغة اورب
 حديثة
-)انجميزى 
 فرندى(

النقد االدبي 
 العربى الحديث

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده           

 

أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر   أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمـد                
   
        

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                       

 
حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                        

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            
                                                                          

أ.د/ ىــــانى خمــــيس احمــــد                                                          
     

 

 



 عررا   5 – 3 :  ميعاد االمتحان من    جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
2222/2222ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً   

انتداب مهجو-انتداب عادى-انتظام  
الثالثة  الفترة   

 قدم المغات الذرقية وآدابيا
 
 

وآدابيا {   المغة العبرية شعبة  : } الرابعة  الفرقة  
 األحد

22/2/2222  

 اإلربعاء
62/6/6262  

 األحد
68/6/6262  

 اإلربعاء
3/3/6262  

 األحد
7/3/6262  

 اإلربعاء

22/3/2222  

 األحد

24/3/2222  

اتجاىات نقدية 
 فى العيد القديم

النثر العبرى 
 الحديث

" الرواية 
 والمدرح

المغة العبرية 
 الحديثة

تعبير""  

المغة 
الدريانية او 

 الحبذية "

تاريخ االدب 
 العبرى الهسيط

 المغة العربية
 "ادب حديث

المغة االوربية 
 الحديثة

"نرهص 
 متخررة

 المذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       المذرف االدارى لمهحده              

 

أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر   أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمـد                
   
        

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                       

 
حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                        

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكمية            
                                                                          

أ.د/ ىــــانى خمــــيس احمــــد                                                          
     

 


