
 

 جايعت االسـكُدريت    

 يساءا 5::0- 5::0:  ييعاد االيتحاٌ يٍ                  ابكهيت اآلد       

 انزيٍ : ساعتاٌ       وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 

 

 جـدول

 0505/0502ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

 انرابعت انفترة 

 يت وآدابهاقسى انهغت انعرب
 

 الئحت جديدة  :انفرقت انثاَيت 

 االثُيٍ 

8/:/0502 

 الجمعة
21/3/1212 

 االثنين
21/3/1212 

 انبالغت انعربيت

 "بديع"
 عهىو انقرآٌ

 عهى انهغت

 ) عهى انصرف (

 

 

 انفرقت انثاَيت : انالئحت انقديًت 

 االثُيٍ 

8/:/0502 

 الجمعة
21/3/1212 

 االثنين
21/3/1212 

 عربيةالبالغة ال
 "بديع"

 لغة اوربية حديثة عهىو انقرآٌ

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              



 مداءا   3.32 -1.32 : ميعاد االمتحان من    جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب      

 وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 0505/0502ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتعام
 الرابعة الفترة 

 قدم اللغة العربية وأدابيا

 الرابعة )الئحة جديدة ( الفرقة
 االثُيٍ

00/0/0502 

 الجمعة
12/1/1212 

 االثنين
2/3/1212 

 الجمعة
 1/3/1212 

 االدب العربى الحديث
 )شعر(

 علم اللغة
 نرهص اوربية وترجمة نقد ادبى حديث ) الداللة والمعجم (

 الفرقة الرابعة ) الئحة قديمة (

 االثُيٍ

00/0/0502 

 الجمعة
12/1/1212 

 ناالثني
2/3/1212 

 الجمعة
 1/3/1212 

االدب العربى فى القرنين 
 الخامس والدادس ىـ

 نرهص اوربية وترجمة ------ الذعر العربى الحديث

االدب العربى فى القرن 
 الرابع اليجرى 

 نرهص اوربية وترجمة نقد حديث الذعر العربى الحديث

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

                   



  اإلسكندريةجامعة 
 ظيرا   1 – 21:  منميعاد االمتحان       دابكلية اآل       

 الزمن : ساعتان                  حانات اآلليةوحدة االمت
 

 جـدول
 0505/0502ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 انتداب مهجو-انتداب عادى-انتعام
 الثانية  الفترة

 آدابيااللغة العربية و  قدم
 الئحة جديدة : األولىالفرقة 

            
 االثُيٍ

00/0/0502 

 االثنين
2/3/1212 

 االثنين
4/3/1212 

 االثنين
21/3/1212 

األدب العربي في 
 الجاىلي العرر

تاريخ العرب قبل 
اإلسالم وجغرافية 

 الجزيرة العربية

 نعرية األدب
 مكتبة عربية
 وقاعة بحث

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية               المذرف االدارى للهحده   

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

 



 

 جايعت االسـكُدريت    

 عصرأ   0 -: : ييعاد االيتحاٌ يٍ                   كهيت اآلداب       

 انزيٍ : ساعتاٌ                  وحدة االيتحاَاث اآلنيت

 

 جـدول

 0505/0502ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 

 اَتساب يىجه-اَتساب عادي-اَتظاو

  انثانثت  انفترة 

 انهغت انعربيت وآدابها قسى
 

 ه / الئحت جديدةانفرقت انثانث

 

 االثُيٍ

00/0/0502 

 الجمعة
12/1/1212 

 االثنين
2/3/1212 

 
 ادب المغرب واالندلس

 

 
 علهم الحديث

 ونرهصو

النقد االدبى فى القرن الخامس 
 ومابعده

 انفرقت انثانثت  انالئحت انقديًت

 االثُيٍ

00/0/0502 

 الجمعة
12/1/1212 

 ثنيناال 
2/3/1212 

 علهم الحديث ونرهص منو ادب المغرب واالندلس
النقد العربى فى القرنين الخامس 

 والدادس ىـ

 المذرف العام للهحدة                                امين الكلية       المذرف االدارى للهحده           

 

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

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 حمدينو عبد القادر العهضي  أ.د                                                      

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ ىانى خميس احمد                                                              

     
 


