
      ة االسـكندرية       جامع

 الزمن : ساعتان               كلية اآلداب       
 وحدة االمتحاانت اآللية

 
 جـجول

 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
 األولىالفتخة 

 قدم / اللغة االنجليدية آدابها
 ام الداعات المعتمجة { : } نظ األوليالفخقة 

  اسم المهاد  الهقت اليهم
 24االدب االنجليدى في القخن  22الى  7من  4/4/0202األحج 
 مجخل الى علم اللدانيات 22الى   7من  7/4/0202اإلربعاء

 الرهتيات والفهنهلهجيا 22الى  7من  21/4/0202األحج

 لعخبيةمهارات اللغة  ا 22الى  7من   24/4/0202اإلربعاء 

 االدب الكالسيكى 22الى  7من   4/0202/ 02األحج 

 متطلب كلية ) اللغة الالتينية( 22الى  7من   01/4/0202اإلربعاء 

 
           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              

        



      جامعة االسـكندرية                      

 الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــن : ساعتان                                    كلية اآلداب
 وحدة االمتحاانت اآللية

 
 جـجول

 0202/0202الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  امتحان 

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
 الثالثةالفتخة 

 قدم / اللغة االنجليدية آدابها
 : } نظام الداعات المعتمجة { الثالثة الفخقة

 اسم المهاد الهقت اليهم
 شكسبير 3الى  1من  4/4/0202األحج 

 

 دراسات المرأة 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء
 

 91االدب االمريكى قرن  3الى  1من  21/4/0202األحج

 امتحان المقخرات االختيارية لطالب الفخق الثانية والثالثة والخابعة
 –اللغة األوروبية  3الى  1من  24/4/0202اإلربعاء

 مستوى رفيع

 األدب والسينما 3الى  1من  02/4/0202األحج 

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة        

 

أ.د حمجينه عبج القادر                أ/ نبيل ابخاهيم احمج                             أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ
 العهضي

 

 
 ،،،يعتمج

 قائم بعمل عميج الكلية
 
 أ.د/ هانى خميذ احمج

 
 



                                                                                          جامعة االسـكندرية                        

                                     كلية اآلداب
                                                                                        الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن : ساعتان                                         وحدة االمتحاانت اآللية           

 
 جـجول

 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفتخة 

 ية آدابهاقدم / اللغة االنجليد 
 الفخقة الثانية : } نظام الداعات المعتمجة { 

 اسم المهاد   الهقت اليهم

 ( 2الحضارة الغربية ) 3الى   1من  2/4/0202الجمعة 
 

 { 2الترجمة }  3الى   1من  5/4/0202االثنين
 

 الشعر الرومانسى 3الى   1من  22/4/0202الجمعة 

 91االدب االنجليزى القرن  3الى   1من  22/4/0202االثنين 

 ب الفخق الثانية والثالثة والخابعةامتحان المقخرات االختيارية لطال

الجمعة 
26/4/0202 

 ادب الرحالت 3الى  1من 

 االدب األفروأمريكى  3الى  1من  02/4/0202االثنين

ـــــــــــة      قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة                              ـــــــــــل الكلي وكي
           لذئهن التعليم والطالب

 

ــــج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ                            ــــخاهيم احم ــــل اب ــــج              أ/ نبي ــــه عب أ.د حمجين
 القادر العهضي 

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                           

 



       جامعة االسـكندرية                         

 : ساعتاننــــــــالزم                  كلية اآلداب                       
                                                                                وحدة االمتحاانت اآللية            

 ـجولــــــج

 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
   الفتخة

 قدم / اللغة االنجليدية آدابها
 : } نظام الداعات المعتمجة {   الخابعة الفخقة

 اسم المهاد   التهقيت اليهم 

الى  20من  4/4/0202األحج 
0 

 جيثاالدب االمخكى الح

 

الى   20من  7/4/0202اإلربعاء
0 

 التخجمة التخررية
 

الى  20من  21/4/0202األحج
0 

 االدب المقارن 
 

الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 
0 

 المدخح الحجيث
 

 ب الفخق الثانية والثالثة والخابعةامتحان المقخرات االختيارية لطال

الى  20من  02/4/0202األحج 
0 

 علم الجاللة 

الى  20من  01/4/0202اإلربعاء
0 

 األدب القهطى

ـــة لذـــئهن            قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة                       ـــل الكلي وكي
           التعليم والطالب

 

ــج                          أ/ نبيــل ابــخاهيم احمــج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ                ــه عب أ.د حمجين
 القادر العهضي 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              



           جامعة االسـكندرية      
   

 الزمن : ساعتان                  كلية اآلداب     
 وحدة االمتحاانت اآللية

 جـجول
 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
الثالثة الفتخة   

 / اللغة االنجليدية آدابهاقدم 
 بة االدبشع الفخقة الثانية :
 الهقت اليهم 

 
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج

 ادب ونقد ادىب ادب ونقد ادىب)اغريقى وروماىن( 3الى   1من  2/4/0202الجمعة 
 )اغريقى وروماىن(

 اللغة االجنليزية 3الى   1من  5/4/0202االثنين
 (2)مسع وقراءة وفهم()

 اللغة االجنليزية
 )مسع وقراءة وفهم(

 املسرحية من البداية وحىت شكسبري املسرحية من البداية وحىت شكسبري 3الى   1من  22/4/0202الجمعة 

 )كتابة ( اللغة االجنليزية (2) )كتابة( اللغة االجنليزية 3الى   1من  22/4/0202االثنين 

 اللغة االوربية الثانية اللغة األوربية الثانية 3الى   1من  26/4/0202الجمعة 

 81الرواية ىف القرن  81الرواية ىف القرن  3الى   1من  02/4/0202االثنين 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 3الى   1من  03/4/0202الجمعة 

     
           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة             

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج               يم ابخاهيم ناصخأ/ ابخاه    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              

        



 
 
 
 

        سـكندريةجامعة اال
 ساعتان الزمن :             كلية االداب      

 جــجول   المتحاانت اآلليةوحدة ا
 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه –انتداب عادى  –انتظام 
 لثالثة ا الفتخة 

 وآدابها اإلنجليديةقدم اللغة 
 األدب ( شعبة ) الفخقة الثالثة 
 مهاد الالئحة القجيمه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

 التذوق االدىب التحوق االدبى 3الى  1من  4/4/0202األحج 

 المقال المقال )ب( 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء
 81االدب االمريكى ىف القرن  27-25ب االمخيكى من القخن االد 3الى  1من  21/4/0202األحج

 الرتمجة التخجمة 3الى  1من   24/4/0202اإلربعاء 

 81الرواية يف القرن  27الخواية في القخن  3الى  1من   4/0202/ 02األحج 
 81-81الشعر يف القرن  26-25القخنين  الذعخفي 3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 81-81لقرن الشعر يف ا
 مادة االنتساب مادة االنتداب 3الى  1من  05/4/0202األحج 

 قراءة واستيعاب  3الى  1من  12/4/0202اإلربعاء
 النقد االدىب والتطبيقى

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة             

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              

       



                                       جامعة االسـكندرية   
 ساعتان  الزمن :                  كلية االداب      

 جــجول   المتحاانت اآلليةوحدة ا
 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه –انتداب عادى  –انتظام 
 الثانية  الفتخة 

 وآدابها اإلنجليديةقدم اللغة 
 األدب ( شعبة  الخابعة )الفخقة         

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج التهقيت اليهم 
 عرىب-ليزىاالدب املقارن اجن عرىب-االدب املقارانجنليزى 0الى  20من  4/4/0202األحج 

 النقد االدىب والتطبيقى

 املقال املقال )ب( 0الى   20من  7/4/0202اإلربعاء
 املقال

 22االدب االمريكى ىف القرن  22ادب امريكى ىف القرن  0الى  20من  21/4/0202األحج
 أدب امريكى

 املسرح العاملى احلديث املسرح العاملى احلديث 0الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 
 املسرح احلديث

 الشعر الفيكتورى واحلديث الشعر الفيكتورى واحلديث 0الى  20من   4/0202/ 02األحج 
 الشعر الفيكتورى واحلديث

 22الرواية ىف القرن  22الرواية ىف القرن  0الى  20من   01/4/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  05/4/0202األحج 
 احملادثة تدريب على

 مشروع حبث ----- 0الى  20من  12/4/0202اإلربعاء

 القراءة واالستيعاب ------ 0الى  20من  2/5/0202األحج 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 نى خميذ احمج      أ.د/ ها                                                        

        



                      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفتخة 

 / اللغة االنجليدية آدابهاقدم 
 والتخجمة  علم اللغة ية :الفخقة الثان

 مهاد الالئحة القجيمه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

 مدخل ايل احلضارة األوربية مدخل ايل احلضارة األوربية 3الى   1من  2/4/0202الجمعة 

 اللغة االجنليزية 3الى   1من  5/4/0202االثنين
 (2) مسع وقراءة وفهم ( )

 اللغة االجنليزية
 اءة وفهم () مسع وقر 

 حنو اجنليزى )مدارسو( ابنية وتراكيب 3الى   1من  22/4/0202الجمعة 
 )الئحو قدميو( مدخل اىل الروايو

 اللغة االجنليزية )كتابة ( (2)كتابة () اللغة االجنليزية 3الى   1من  22/4/0202االثنين 

 ربية الثانيةاللغة االو  اللغة االوربية الثانية 3الى   1من  26/4/0202الجمعة 

 عرىب-اجنليزى الرتمجة إجنليزي (  –) عريب  الرتمجة 3الى   1من  02/4/0202االثنين 

 ( اللغة االجنليزية )نطق وحديث الشعر واملسرحية 3الى   1من  03/4/0202الجمعة 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 3الى   1من  06/4/0202االثنين 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية       المذخف االدارى للهحجة       

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              

        
 
 
 



 
 
 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 ولجـج

 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه -انتداب عادى-انتظام
 األولي الفتخة

 قسم / اللغة االجنليزية آداهبا
 الفخقة االولى : 
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 مدخل اىل النثر القصصى 22الى  7من  4/4/0202األحج 
 غةاجنليزية ) قراءه وفهم(ل 22الى   7من  7/4/0202اإلربعاء

 الصوتيات والفونولوجيا 22الى  7من  21/4/0202األحج
 لغةاجنليزية )مسع وحديث ومهارات( 22الى  7من   24/4/0202اإلربعاء 

 لغة اجنليزية )كتابة ( 22الى  7من   4/0202/ 02األحج 
 الرتمجة 22الى  7من   01/4/0202اإلربعاء 
 مدخل اىل الشعر 22الى  7من  05/4/0202األحج 
 مادة االنتساب 22الى  7من  12/4/0202اإلربعاء

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة           

 

 نه عبج القادر العهضي أ.د حمجي             أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              

        
 



 
 
 

     
 

 السـكندريةجامعة ا
        كلية االداب     

 ساعتان الزمن :                المتحاانت اآلليةوحدة ا
 

 جــجول
 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه-انتداب عادى–انتظام 
 الثالثة   الفتخة 

 قسم اللغة االجنليزية واداهبا 
 ( والتخجمة الفخقة الثالثة ) شعبة اللغة

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 عرىب-اجنليزىتذوق ادىب  التحوق االدبى 3الى  1من  4/4/0202األحج 

 اللغة االنجليدية ) كتابة ( )ب( 3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء
 )كتابة(لغة انجليزية

 اوربية اثنية لغة الذعخ والمدخحية 3الى  1من  21/4/0202األحج

 لغة اجنليزية لغة انجليدية تنهعات لغهية 3الى  1من   24/4/0202اإلربعاء 
 قراءة وتنوعات لغوية 

 االجتماعية اللسانيات علم الجاللة )المعانى ( 3الى  1من   4/0202/ 02األحج 

 اجنليزى(-الرتمجة )عرىب انجليدى -التخجمة عخبى 3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتداب 3الى  1من  05/4/0202األحج 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة           

 

 در العهضي أ.د حمجينه عبج القا             أ/ نبيل ابخاهيم احمج               أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميذ احمج                                                              



 جامعة االسـكندرية
        االداب كلية     

 ساعتان الزمن :                 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 

 جــجول
 0202/0202امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجه-انتداب عادى–انتظام 
 الثانية الفتخة 

 قدم اللغة االنجليدية وادابها 
 ( والتخجمة ) شعبة اللغة خابعةالفخقة ال

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج تالهق اليهم
 لغة اجنليزية الشعر واملسرحية 0الى  20من  4/4/0202األحج 

 قراءة تنوعات لغوية

 كتابو لغة اجنليزية اللغة االجنليزية)كتابة ()ب( 0الى   20من  7/4/0202اإلربعاء

 التذوق االدىب التداولية 0الى  20من  21/4/0202األحج
 عرىب"-زى"اجنلي

 اجنليزى-عرىب الرتمجة اجنليزى(-)عرىب الرتمجة 0الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 

 مشروع حبث ىف الرتمجة احلاسب االىل والعلوم اللغوية 0الى  20من   4/0202/ 02األحج 

 عرىب"-املعاجم"اجنليزى عرىب(-املعجمية )اجنليزى 0الى  20من   01/4/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  05/4/0202األحج 

 نظرايت الرتمجة واملصطلح ------ 0الى  20من  12/4/0202اإلربعاء

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابخاهيم احمج                أ/ ابخاهيم ابخاهيم ناصخ    

 

 
 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكلية            

                                                                          
 خميذ احمج       أ.د/ هانى                                                        

        
 
 


