
  11- 9:  ميعاد االمتحان من                      جامعة االسـكندرية

 الزمن : ساعتان         كمية اآلداب      
 وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتعام
 قدم الرهتيات والمدانيات

 رونى {} االختبار الكت

 الفرقة الرابعة )الئحة جديدة (

 انخًيس

05/0/0202 

 الخميس
4/3/0201 

 الخميس
11/3/0201 

 االثنين
15/3/0201 

 الخميس

11/3/0201 

 االثُيٍ

00/3/0202 

تكنهلهجيا الكالم 
 والمغة

الرهتيات 
 التجريبية

 

عمم عالج 
 امراض الكالم

عمم المغة 
 والحاسب االلى

عروض عربى 
 واوربى

 

 الرابعة / الئحة قديمة الفرقة

 انخًيس

05/0/0202 

 الخميس
4/3/0201 

 الخميس
11/3/0201 

 االثنين
15/3/0201 

 الخميس

11/3/0201 

 االثُيٍ

00/3/0202 

الدراسة الرهتية 
 والتكنهلهجيا

الرهتيات 
التجريبية 
 والتحميمية

عمم عالج 
 امراض التخاطب

المغهيات 
 والحاسب االلى

دراسات فى عمم 
 المغة

ات عربية لغهي
 حديثة
 

 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  

 4--0: ييعااد االيتحاٌ يٍ                 ادا ت اآلكهي       

 ساعتاٌ انزيٍ :      يتحاَاث اآلنيتوحدة اال

 

 

 جـدول

 0202/0202اندراسي االول نهعاو انجايعي  ايتحاٌ انفصم

 اَتسا  يوجه-اَتسا  عاادى-اَتظاو

 قسى انصوتياث وانهساَياث

 } االختبار انكتروَي {
 

 الئحت جديدة انفرقت انثانثت :

 األحد 

02/0/0202 

 األحد
01/0/0201 

 اإلربعاء

3/3/0202 

 األحد

7/3/0202 

 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 

02/0/0202 

 األحد
01/0/0201 

 اإلربعاء

3/3/0202 

 األحد

7/3/0202 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

عمم المغة 
 النفدى

صهتيات 
تجريبية 
 وتحميمية

عمم الرهتيات 
الهظائفى 
 والتراكيبى

المغهيات 
 والحاسب االلى

عمم عالج 
امراض 
 التخاطب

 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،،،       
  كميةقائم بعمل عميد ال            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



                                                                         
 جايعت االسـكُدريت 

 22- 9:   ييعااد االيتحاٌ يٍ              اآلادا كهيت        

 انزيٍ : ساعتاٌ                وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 اَتسا  يوجه-اَتسا  عاادى-اَتظاو

 قسى انصوتياث وانهساَياث

      } االختبار انكتروَي {
 

 الئحت جديدة  رقت انثاَيت :انف

 األحد 

02/0/0202 

 اإلربعاء
04/0/0201 

 األحد
01/0/0201 

 ألحدا

24/3/02024 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

 
 عمم المعنى

عمم الرهتيات 
 الفديهلهجى

 

 نرهص
 بمغة إنجميزية

 
 الفهنهلهجيا

 صهتيات
 المغة العربية

 الئحت قديًت انفرقت انثاَيت :

 األحد 

02/0/0202 

 ربعاءاإل 
04/0/0201 

 األحد
01/0/0201 

 األحد

24/3/02024 

 اإلر بعاء

27/3/0202 

 
 عمم المعنى

 

عمم الرهتيات 
 الفديهلهجى

االنجميزية 
العممية فى 

 المغهيات

عمم الرهتيات 
 الهظائفى

 رياضيات

                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    

  6332-4332 :   يٍ ييعااد االيتحاٌ       ادا كهيت اآل       

 انزيٍ : ساعتاٌ     حاَاث اآلنيتوحدة االيت

 

 

 

 

 

 جـدول

 0202/0202ايتحاٌ انفصم اندراسي االول نهعاو انجايعي 

 اَتسا  يوجه-اَتسا  عاادى-اَتظاو

 قسى انصوتياث وانهساَياث

 وَي {} االختبار انكتر

 

 

 االوني :انفرقت 
            

 االحد 

02/0/0202 

 األحد
01/0/0201 

 اإلربعاء
3/3/0201 

 األحد
7/3/0201 

عمم الرهتيات 
 الفديهلهجى

 عمم
 المغة العام

االنجميزية العممية 
 فى المدانيات

 

 ميارات
 بمغة عربية

 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                                                               

 

 


