
 
 جامعة االسـكندرية

        كلية االداب     
 ساعتانلزمن : ا          المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــدول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 قسم اللغة الفرنسية وآدابها

 الفرقة الثالثة  : 
 مهاد الالئحة القديمه يدةداد الالئحة الجمه  الهقت اليهم

 91الشعر يف القرن  91يف القرن  الشعر 5الى   3من  4/6/0202الجمعة 
 اللغة االوربية الثانية اللغة العربية 5الى   3من  7/6/0202االثنين
 نسيةاملسرح العرىب ابللغة الفر  املسرح العرىب ابللغة الفرنسية 5الى   3من  22/6/0202الجمعة 
 تعبري حتريري وشفوي تعبري حتريري وشفوي 5الى   3من  24/6/0202االثنين 
 نصوص نصوص 5الى   3من  28/6/0202الجمعة 

  حاسب آيل 5الى   3من  02/6/0202االثنين 
 91احلضارة ىف القرن  91املسرح ىف القرن  5الى   3من  05/6/0202الجمعة 
 مادة االنتساب ادة االنتسابم 5الى   3من  08/6/0202االثنين 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جامعة االسـكندرية

        كلية االداب    
 ساعتانلزمن : ا                       آلليةالمتحاانت اوحدة ا

 جــدول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

  األوليالفترة 
 قسم اللغة الفرنسية وآدابها

 : الرابعة الفرقة 
 مهاد الالئحة القديمه مهاد الالئحة الجديدة الهقت اليهم

 النقد التطبيقى 02احلضارة ىف القرن  22الى  9من  6/6/0202األحد 

 تعبري حتريرى وشفوى تعبري حتريرى وشفوى 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء
 املعاصر ابللغة الفكر العرىب  املعاصرلفكر العرىب ا 22الى  9من  23/6/0202األحد

 الفرنسية
  حاسب آىل 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 اللغوايت "علم الداللةاللغوايت 22الى  9من   6/0202/ 02حد األ
 02الرواية ىف القرن الرتمجة 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

 النصوص النصوص 22الى  9من  07/6/0202األحد 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 22الى  9من  32/6/0202اإلربعاء

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     م بعمل امين الكليةقائ   المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـدول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 قسم / اللغة الفرنسية وآدابها

 الفرقة الثانية : 
 مهاد الالئحة القديمه مهاد الالئحة الجديدة الهقت اليهم

 نصوص نصوص 22الى  9من  6/6/0202األحد 

 تعبري حتريرى وشفوى )تعبري( لغة الفرنسيةا 22الى   9 من 9/6/0202اإلربعاء
 اللغة االوربية الثانية اللغة االوربية الثانية 22الى  9من  23/6/0202األحد

 لغوايت معاىن ومعاجم() لغوايت 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

  )حمادثة ( اللغة الفرنسية 22الى  9من   6/0202/ 02األحد 

  الرتمجة 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 
 اللغة العربية اللغة العربية 22الى  9من  07/6/0202األحد 
 االنتساب مادة االنتساب مادة 22الى  9من  32/6/0202اإلربعاء

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               / ابراهيم ابراهيم ناصرأ    

 

 

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

 
 
 
 
 
 



 

 
  

      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان                                                                     بكلية اآلد     

       وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 0202/0202 امعىللعام الجامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قسم اللغة الفرنسية وآدابها

 الفرقة االولى :
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 اللغة العربية 5الى   3من  4/6/0202الجمعة 

 "محادثة اللغة الفرنسية 5الى   3من  7/6/0202االثنين
 27المسرح من العصهر الهسطى الى القرن  5الى   3من  22/6/0202الجمعة 

 اللغة الفرنسية "التعبير" 5الى   3من  24/6/0202االثنين 

 اللغة االوربية الثانية 5الى   3من  28/6/0202الجمعة 

 27الرواية من العصهر الهسطى الى القرن  5الى   3من  02/6/0202االثنين 

 الترجمة 5الى   3من  05/6/0202الجمعة 

 مادة االنتساب 5الى   3من  08/6/0202ثنين اال 

           وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمد               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              


