
 

 جايعح االسـكُدريح    

 عصرا   5 – 3:  ييعاد االيتحاٌ يٍ     دابكهيح اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ      يتحاَاخ اآلنيحوحدج اال

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انثانثح   انفترج

 قسى انهغح االَجهيزيح واداتها
 

 / الئحح جديدج انفرقح انثانثح شعثح االدب

 

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

الشقد األدبى في 
 22،  21القرن 

 السقال
 ) أ (
 

الحزارة 
االنجميزية في 

 21 -22القرن 

 السدرحية
 في القرن 

27 - 22 

ة األوربية المغ
 الثانية

الحركات االدبية 
 في القرن 

21 - 42 
 انفرقح انثانثح شعثح االدب    انالئحح انقديًح 

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

الشقد األدبى من 
 22-21القرن 

 

الحزارة 
االنجميزية في 

 21-22القرنين 

السدرحية في 
 القرنين

27-22 

المغة األوربية 
 الثانية

الشثر الفشى من 
 القرن 

21- 42 

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده              

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 عتسد،،،ي       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                             



 جايعح اإلسكُدريح 

 عصرا   5 – 3: ييعاد االيتحاٌ يٍ       كهيح اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ                                            وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 0222/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

  قسى انهغح االَجهيزيح واداتها                         انثانثح   انفترج 

 {انفرقح انثانثح  : } الئحح جديدج انساعاخ انًعتًدج 

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

الذعر الفيكتهرى 
 والحديث

 الشقد األدبى

الرواية في العرر 
 الفيكتهرى 

 الحزارة الغربية في المدانيات االجتساعية

رئييييس القديييم                السذيييرف العيييام لمهحيييدة            وكييييل الكميييية لذيييئهن             امين الكمية              
 التعميم والطالب    

                           
أ.د حسديشيو         أ.د/ ىانى خسيس احسد     ا.د مروة خسيس الزوكة          أ/ صفاء محسهد دمحم                  

 عبدالقادر العهضي

 قائم بعسل عسيد الكمية                                                 يعتسد،،،                      
 أ.د. ىانى خسيس احسد                                                                        

       
                                                                  

 



 ظيرا   4-24 : ميعاد االمتحان من            جامعة االسيكشدرية
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً   

انتداب مهجو-انتداب عادى-انتعام  
الثانية   الفترة  

 قدم المغة االنجميزية وآدابيا
شعبة عمم المغة والترجسة لفرقة الرابعة )الئحة جديدة (ا  

 األحد

02/0/0202  

 اإلربعاء
42/4/4242  

 األحد
42/4/4242  

 اإلربعاء
3/3/4242  

 األحد
7/3/4242  

 اإلرتعاء

22/3/0202  

 األحد

21/3/0202  

مذروع بحث  تحميل الخطاب
 في الترجسة

نعريات 
 الترجسة

 الترجسة
 –) انجميزى 
 عربى (

 الرواية
والقرة 
 القريرة

المغة 
 االنجميزية

 ) كتابة ( ) أ(

المغهيات 
 التقابمية

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديسة ( شعبة المغة
 األحد

02/0/0202  

 اإلربعاء
42/4/4242  

 األحد
42/4/4242  

 اإلربعاء
3/3/4242  

 األحد
7/3/4242  

 اإلرتعاء

22/3/0202  

 األحد

21/3/0202  

مختارات من 
 ----- ---- االدب االنجميزى 

 الترجسة
-)انجميزى 
 عربى(

 عمم الداللة
 )السعانى(

 

----- 
المغهيات 
 التقابمية

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده           

 

أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر   أ.د/ ىانى خسيس احسيد            أ/ صفاء محسهد دمحم                          
   
        

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                       

 
أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                         

 
 يعتسد،،،       
  د الكميةقائم بعسل عسي            
                                                                          

أ.د/ ىييييانى خسيييييس احسييييد                                                          
     
             



  
      

 جايعح االسـكُدريح    

 عصرا   5 – 3:ييعاد االيتحاٌ يٍ        دابكهيح اآل       

 انزيٍ :  ساعتاٌ      تحاَاخ اآلنيحوحدج االي

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انثانثحانفترج 

 قسى انهغح االَجهيزيح واداتها 
 

 وانترجًح انهغح عهى شعثحالئحح جديدج              انفرقح انثانثح 

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

مقدمة في 
الحاسب اآللي 
 بالمغة اإلنجميزية

 

المغة االنجميزية 
 ) كتابة (

 ) أ (

 
المدانيات 

 الجتساعيةا

الرواية والقرة 
 القريرة

المغة األوربية 
 الثانية

 الترجسو
 عربى –انجميزى 

 انالئحح انقديًح     وانترجًحانهغح انفرقح انثانثح شعثح

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

مذروع بحث  (األبشية والتراكيب
 في الترجسة

مختارات من 
األدب االنجميزى 

رواية  –) شعر 
 مدرحية ( –

 المغة االنجميزية
) ميارات 

 مرجعية
 الترجسة 

 عربى –انجميزى 

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده              

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  يم ناصرأ/ ابراهيم ابراه  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 العهضي  أ.د حسديشو عبد القادر                                                      

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              



 
  اإلسكُدريحجايعح 

 عصرا   5 – 3 :  ييعاد االيتحاٌ يٍ              كهيح اآلداب       

 ساعتاٌانزيٍ :                 وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انثانثح   انفترج

  َجهيزيح واداتهاقسى انهغح اال
 

  

 / الئحح جديدج  االدب انفرقح انثاَيح : شعثح

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجسعة
41/4/4242 

 االثشين
2/3/4242 

الجسعة 
5/3/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 انجًعح

20/3/0202 

 االثُيٍ

25/3/0202 

التراث االغريقى 
 والرومانى

المغة االنجميزية 
-قراءة-)سسع

 (2فيم()

فية دراسة ثقا
 مقارنة

 المغة االنجميزية
 )كتابة(

(2) 

الحزارة 
االنجميزية من 

البداية حتى اوائل 
 27القرن 

 
 الترجسة

الذعر من 
وحتى  21القرن 

 27اوائل القرن 

 انفرقح انثاَيح : شعثح االدب  انالئحح انقديًح

 االثُيٍ

22/2/0202 

 الجسعة
25/2/4242 

 االثشين
22/2/4242 

الجسعة 
44/2/4242 

 ناالثشي
45/2/4242 

 انجًعح

02/2/0202 

 االثشين
25/3/4242 

التراث االغريقى 
 والرومانى

 
ميارات تحريرية 

 عربية
 

الحزارة 
االنجميزية حتى 

نياية القرن 
27 

 الترجسة

الذعر في 
وبداية  21القرن 

 27القرن 

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              



        
 

  اإلسكُدريحجايعح    

 عصرا   5 – 3 : ييعاد االيتحاٌ يٍ               كهيح اآلداب       

 ساعتاٌانزيٍ :                 وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انثانثح  انفترج 

  ح االَجهيزيح واداتهاقسى انهغ
 

 

  

 وانترجًح انهغح عهى شعثح الئحح جديدج               انفرقح انثاَيح :

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجسعة
41/4/4242 

 االثشين
2/3/4242 

الجسعة 
5/3/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 انجًعح

20/3/0202 

 االثُيٍ

25/3/0202 

 الرواية
 والقرةالقريرة

 

 المغة اإلنجميزية
سسع وقراءة ) 

 وفيم (
 (2 ) 

دراسات ثقافية 
 مقارنة

 المغة االنجميزية
 ) كتابة (

 (2 ) 
 

الشحه االنجميزي 
 ) مدارسو (

ميارات تحريرية 
 بالمغة العربية

 الترجسة
  -) إنجميزي 
 عربي(

 انالئحح انقديًحانهغح وانترجًح    انفرقح انثاَيح : شعثح

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجسعة
41/4/4242 

 ثشيناال 
2/3/4242 

الجسعة 
5/3/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 انجًعح

20/3/0202 

 االثُيٍ

25/3/0202 

مدخل الى 
  الحزارةالعربية

مختارات من 
   االدب االنجميزى 

ميارات تحريرية 
 بالمغة العربية

 الترجسة
 انجميزى -عربى

 رف العام لمهحدة                   السذ             امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                               



 

 

 

 

 جايعح اإلسكُدريح    

 يساءا  0332-5332 ييعاد االيتحاٌ يٍ  :               كهيح اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ                وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 ساب يىجهاَت-اَتساب عادي-اَتظاو

 انراتعح انفترج  

 قسى انهغح االَجهيزيح واداتها 
 

 

  

 انفرقح االوني:

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجسعة
41/4/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 الجسعة 
5/3/4242 

 

انًدخم انً 

 انًسرحيح

  

 

انهغح األورتيح 

 انثاَيح 

 

انُحى انعرتً 

واصرف 

 وانتراكية 

 

يقديح في عهى 

 انهساَياخ

 

 

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       سذرف االدارى لمهحده        ال   

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                               

 



    

 

 

 جايعح االسـكُدريح 

 يساءا   0332 – 5332 :ييعاد االيتحاٌ يٍ      كهيح اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ     وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

 

 

 

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انراتعح  انفترج

 زيح وآداتهاقسى انهغح االَجهي

  

 

 انساعاخ انًعتًدج { االئحح انجديدج }       انفرقح االونً :
            

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجسعة
41/4/4242 

 االثشين
2/3/4242 

 5/3/4242الجسعة 
 االثشين

2/3/4242 

 2الترجسو  الحزارة الغربية
الحزارة  مدخل الى األدب 

 الكتابة الكالسيكية

 السذرف العام لمهحدة          رئيس القدم                     يةين الكمام             
 

    أ.د ىانى خسيس احسد             ا.د مروة خسيس الزوكة            صفاء محسهد دمحم أ/   
                     

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                                

 
 حسديشو عبد القادر العهضيأ.د                                                           

 
 يعتسد،،،       
  عسيد الكميةقائم بعسل          

                                                                          

               ىانى خسيس احسد أ.د.                                                              



ظيرا   4 – 24 :ميعاد االمتحان من      جامعة االسيكشدرية  
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 دولييييييييييج                            وحدة االمتحانات اآللية
 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتعام
  الثانيةالفترة 

 قدم المغة االنجميزية وآدابيا
 شعبة االدب الفرقة الرابعة )الئحة جديدة (

 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

الحزارة 
االنجميزية في 

 42القرن 

 
 االدب العالسى

 السقال
 ) أ (

الشقد االدبى في 
 نالقرني

21- 42 

الذعر 
 الروماندى

 
 شكدبير

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديسة ( شعبة االدب
 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
42/4/4242 

 األحد
42/4/4242 

 اإلربعاء
3/3/4242 

 األحد
7/3/4242 

 اإلرتعاء

22/3/0202 

الحزارة 
االنجميزية فى 

 42القرن 

 
  

الشقد االدبى فى 
 القرنين

21-42 

الذعر 
 الروماندى

 
 شكدبير

 الفرقة الرابعة الئحة قديسة 

 
 لغهيات

 
الرواية فى نياية 

 القرن 
21-42 

 الترجسة 
الذعر 

 شكدبير الروماندى

 السذرف العام لمهحدة                                امين الكمية       السذرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محسهد دمحم                      أ.د/ ىانى خسيس احسد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حسديشو عبد القادر العهضي                                                       

 يعتسد،،،       
  قائم بعسل عسيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خسيس احسد                                                              

 جايعح اإلسكُدريح 



 عصراص 5 – 3 :  ييعاد االيتحاٌ يٍ             كهيح اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ                  وحدج االيتحاَاخ اآلنيح

0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً   

اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو  

 قسى انهغح االَجهيزيح واداتها                     انثانثح انفترج      

 انفرقح انثاَيح : } الئحح جديدج انساعاخ انًعتًدج {

 االثُيٍ

00/0/0202  

 الجسعة
41/4/

4242 

 االثشين
2/3/4242  

الجسعة 
5/3/4242  

 االثشين
2/3/4242  

 انجًعح

20/3/0202  

 االثُيٍ

25/3/0202  

األدب االنجميزى 
27القرن في   

األدب العربى 
 الحديث

)مقدمو بالمغة 
 االنجميزية (

 أدب الديره الذاتية الحركات األدبية لغة أوربية ثانية الكتابة البحثية

 
 األبشية والتراكيب

وكييييل الكميييية لذيييئهن              السذيييرف العيييام لمهحيييدة       رئييييس القديييم                    امين الكمية                        
 التعميم والطالب    

                                    
حسديشيييو أ.د       أ.د/ ىيييانى خسييييس احسيييد        ا.د ميييروة خسييييس الزوكييية  أ/ صيييفاء محسيييهد دمحم                 

 عبدالقادر العهضي
   عسيد الكمية قائم بعسل                                                  يعتسد،،،                    

                   

                خسيس احسد  يىانأ.د.                                                                    



 

 

 جايعح اإلسكُدريح                      

 ظهرا   0 – 20: ييعاد االيتحاٌ يٍ    كهيح اآلداب                           

 انزيٍ : ساعتاٌ   وحدج االيتحاَاخ اآلنيح                    

0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً جـدول                 

اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو  

 قسى انهغح االَجهيزيح واداتها                   ح انثاَي انفترج

 انفرقح انراتعح   : } الئحح جديدج انساعاخ انًعتًدج {

 األحد

02/0/0202  

 اإلربعاء
42/4/4242  

 األحد
42/4/4242  

 اإلربعاء
3/3/4242  

 
 تحميل الخطاب

 

 مختارات من األدب العالسى
 

 
 نعريات الترجسة

ورواية مابعد ة ثالرواية الحدي
 الحداثة

وكييييل الكميييية            السذيييرف العيييام لمهحيييدة         رئييييس القديييم                   امين الكمية                   
 لذئهن التعميم والطالب    

                                    
أ.د          أ.د/ ىييانى خسيييس احسييد        ا.د مييروة خسيييس الزوكيية        أ/ صييفاء محسييهد دمحم               

 حسديشو عبدالقادر العهضي
   عسيد الكميةقائم بعسل                                     يعتسد،،،          

                                                                        
                ىانى خسيس احسد أ.د.                                                

 


