جاهعح اإلسكٌذريح
كليح اآلداب
وحذج االهتحاًاخ اآلليح

هيعاد االهتحاى  11 – 9 :صثاحا
الزهي  :ساعتاى
جـذول
اهتحاى هىاد تخلف للفرق { الراتعح } دور سثتوثر 0201/0202
اًتظام-اًتساب عادي-اًتساب هىجه
لسن  /اللغاخ الشرليح واداتها
األحد

السبت

الثالثاء

االثنين

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

مدخل تاريخ شرق قديم 2/

نصهص عبرية حديثة 2/

لغة فارسية نحه 2/

---

 5انتظام

 5انتظام

 2عادى

لغة اوربية حديثة 2/
 2انتظام
شعبة اللغة الفارسية :
االدب الفراسً خارج ايراى 4/
 4اًتظام  1 +عادي
لغح اورتيح حذيثح 4/
 1اًتظام

الفٌىى االسالهيح فً ايراى 3/
 1اًتظام  1 +هىجه

اسالية فارسيح حذيثح 4/
 1اًتظام

الترجوح هي العرتيح الً الفارسيح
4/
 1اًتظام  1 +هىجه

الشعر الفارسً الحذيث 4/
 1اًتظام

اسالية فارسيح حذيثح 3/
 1هىجه

شعبة اللغة التركية -:
تاريخ الذولح العثواًيح 3/
 0اًتظام  1 +هىجه

تاريخ تركيا الحذيث والوعاصر 4/
 9اًتظام  1 +عادي  1 +هىجه
الىثائك والوصادر التركيح 4/
 1اًتظام

الفٌىى االسالهيح العثواًيح 3/
 1اًتظام

الشعر التركً الحذيث 4/
 1اًتظام  1 +هىجه

تاريخ الذولح العثواًيح 0/
 1اًتظام  1 +عادي 1 +
هىجه
وثائك وهصادر تركيح 3/
 1اًتظام

اللهجاخ التركيح الحذيثح 4/
 1اًتظام

المشرف االدارى للهحدة
أ /ابررررراايم ابررررراايم نا ررررر

قائم بعمل امين الكلية
أ /نبيررررل ابررررراايم احمررررد

االدب الومارى 4/
 1هىجه

فٌىى الٌثر التركً 4/
 1اًتظام  1 +هىجه
هحادثح وتعثير 4/
 3اًتظام
لغح اورتيح 4/
 1هىجه

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حمدينررررد عبررررد ال ررررادر العهضرررري

يعتمد،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أ.د /هانى خميس احمد

جاهعح اإلسكٌذريح
كليح اآلداب
وحذج االهتحاًاخ اآلليح

هيعاد االهتحاى  0 – 10 :ظهرا
الزهي  :ساعتاى

جـذول
اهتحاى هىاد تخلف للفرق { الراتعح } دور سثتوثر 0201/0202
اًتظام-اًتساب عادي-اًتساب هىجه
لسن  /اللغاخ الشرليح واداتها
شعثح اللغح العثريح واداتها
األحد

السبت

الثالثاء

االثنين

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

5252/9/52

اللغح السرياًيح 4/
 0اًتظام  1 +عادي 1 +
هىجه

الترجوح هي العرتيح الً العثريح 4/
 9اًتظام  1 +عادي  3 +هىجه

علن اللغح الومارى 4/
 4اًتظام

لغح اورتيح حذيثح 3/
 1اًتظام

لغح عثريح حذيثح تعثير 4/
 10اًتظام  1 +هىجه

االدب العثري الىسيط 4/
 0اًتظام

لغح عثريح حذيثح هحادثح 4/
 1هىجه

الٌثر العثري الحذيث 4/
 1اًتظام  1 +هىجه

تاريخ االدب العثري الىسيط 4/
 3اًتظام
تاريخ االدب السرياًً 4/
 1اًتظام

الترجوح هي العثريح الً العرتيح 4/
 1اًتظام
اتجاهاخ ًمذيح فً العهذ المذين 4/
 0اًتظام  0 +هىجه
الٌثر العثري الحذيث3/
 1هىجه

المشرف االدارى للهحدة

قائم بعمل امين الكلية

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

أ /ابررررراايم ابررررراايم نا ررررر

أ /نبيررررل ابررررراايم احمررررد

أ.د حمدينررررد عبررررد ال ررررادر العهضرررري

يعتمد،،،
قائم بعمل عميد الكلية

أ.د /هررررررانى خمرررررريس احمررررررد

