
 

 جايعة االسـكُدرية    

 عصرا   5 – 3 :  يٍ ييعااد االيتحاٌ                 ادا كهية اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ               حاَات اآلنيةوحدة االيت

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتسا  يىجه-اَتسا  عاادي-اَتظاو

 انثانثة   انفترة 

 انهغة انفرَسية وآادابهاقسى 

  

 االونً :انفرقة 
            

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجطعة
62/6/6262 

 االثظين
2/3/6262 

 5/3/6262الجطعة 

الحضارة من 
العصهر الهسطى 

 21الى القرن 
 

 نصهص
 
 

 لغهيات
 )التراكيب(

 

الفكر العربى قبل 
 العصهر الهسطى

 الطشرف العام لمهحدة                                امين الكمية       الطشرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محطهد دمحم                      أ.د/ ىانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حطديظو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خطيس احطد                                                              



 صباحا   22 – 3 :ميعاد  االمتحان من     جامعة االسـكظدرية
 الزمن : ساعتان      كمية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
   األولي  الفترة

 قسم المغة الفرنسية وآدابيا
 

 الرابعة )الئحة جديدة ( الفرقة
 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
62/6/6262 

 األحد
62/6/6262 

 اإلربعاء
3/3/6262 

 األحد
1/3/6262 

الشعر فى 
 62القرن 

 االدب العالطى
 الرواية
 الظقد التطبيقى 62فى القرن 

الطسرح فى القرن 
62 

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديطة (
 األحد

02/0/0202 

 اإلربعاء
62/6/6262 

 األحد
62/6/6262 

 اإلربعاء
3/3/6262 

 األحد
1/3/6262 

 الشعر فى
 62القرن 

 الحضارة االدب العالطى
 62فى القرن 

 الترجطة
 الطسرح
 62فى القرن 

 الطشرف العام لمهحدة                                امين الكمية       الطشرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محطهد دمحم                      أ.د/ ىانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                     

 
 حطديظو عبد القادر العهضي  أ.د                                                      

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خطيس احطد                                                              

 



 
 جامعة االسـكظدرية    

 عصرا   5 – 3  :ميعاد االمتحان من             دابكمية اآل       
 الزمن : ساعتان                    المتحانات اآلليةوحدة ا

 جـدول
 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة 

 ة الفرنسية وآدابياقسم المغ
 الئحة جديدة :لثة الفرقة الثا
 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجطعة
62/6/6262 

 االثظين
2/3/6262 

 5/3/6262الجطعة 
 االثظين

2/3/6262 

 الحضارة
 23فى القرن 

المغة األوربية 
 الثانية

 

 الرواية
 23فى القرن 

 الترجطة

 لغهيات
) التداولية 

 والسطيهطيقا (

 الئحة قديًة   انفرقة انثانثة :

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجطعة
62/6/6262 

 االثظين
2/3/6262 

 5/3/6262الجطعة 
 االثظين

2/3/6262 

الطسرح فى 
 23القرن 

 الرواية فى المغة العربية
 23القرن 

 الترجطة
 لغهيات

               الطشرف العام لمهحدة                  امين الكمية       الطشرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محطهد دمحم                      أ.د/ ىانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حطديظو عبد القادر العهضي                                                        

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خطيس احطد                                                              



 جامعة االسـكظدرية   
 مساءا   1.32-5.32: ميعاد االمتحان من               كمية اآلداب       

 ساعتان الزمن :              وحدة االمتحانات اآللية
 

 جـدول
 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتساب مهجو-انتساب عادى-انتظام
 الرابعة   الفترة 

 الفرنسية وآدابياقسم المغة 
 الئحة جديدة الفرقة الثانية :
 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجطعة
62/6/6262 

 االثظين
2/3/6262 

 5/3/6262الجطعة 
 االثظين

2/3/6262 

الرواية فى 
 22القرن 

الطسرح فى 
 22القرن 

الحضارة فى 
 22القرن 

الفكر العربى 
 الحديث

 
 

 
 :  الئحة قديًة  َيةانفرقة انثا

 االثُيٍ

00/0/0202 

 الجطعة
62/6/6262 

 االثظين
2/3/6262 

 5/3/6262الجطعة 
 االثظين

2/3/6262 

الرواية فى 
 22القرن 

الطسرح فى 
 22القرن 

الحضارة فى القرن 
22 

الفكر العربى 
 الترجطة الحديث

     الطشرف العام لمهحدة                            امين الكمية       الطشرف االدارى لمهحده           

 

 أ/ صفاء محطهد دمحم                      أ.د/ ىانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر  

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                     

 
 أ.د حطديظو عبد القادر العهضي                                                        

 
 يعتطد،،،       
  قائم بعطل عطيد الكمية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خطيس احطد                                                              


