
  
      جامعة االسـكشجرية

 الزمن : ساعتان                                                                             كلية اآلداب     
        وحجة االمتحانات اآللية

 ججول
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 األوليرة الفت
 قدم التاريخ واآلثار السررية واإلسالمية

  الفرقة االولى :
 اسم السهاد   الهقت اليهم

 تاريخ اوربا فى العرهر الهسطى 22 - 9من  4/6/0202الجسعة 

 )وسيط( السكتبة التاريخية ومشاهج البحث 22 - 9من  7/6/0202االثشين

 ة اوربية حجيثةنرهص تاريخية بلغ 22 - 9من  22/6/0202الجسعة 
 )قجيم(

 جغرافية مرر اإلقليسية 22 - 9من  24/6/0202االثشين 

 وحزارة العرب القجيم تاريخ  22 - 9من  28/6/0202الجسعة 

 وحزارة اليهنان والرومان  تاريخ 22 - 9من  02/6/0202االثشين 

 )إسالمى( السكتبة التاريخية ومشاهج البحث 22 - 9من  05/6/0202الجسعة 

 مادة االنتداب 22 - 9من  08/6/0202االثشين
           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 
 
 



 
 

      جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب      

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 الفرقة الثانية : شعبة التاريخ 
 مهاد الالئحة القجيسه يجةجالالئحة الجمهاد  الهقت اليهم

  ) حديث( واثئق وخمطوطات 5الى  3من  6/6/0202األحج 

 جغرافية اقتصادية جغرافية اقتصادية 5الى   3من  9/6/0202اإلربعاء

 اتريخ الرومان وحضاراهتم اتريخ مصر ىف العصر البطلمى 5الى  3من  23/6/0202األحج

 اتريخ مصر البيزنطية وحضارهتا اتريخ مصر البيزنطية 5الى  3من   26/6/0202اإلربعاء 

اتريخ الدول االسالمية ىف ادلشرق االيراىن  5الى  3من   6/0202/ 02األحج 
 والرتكى

اتريخ الدوله االسالمية حىت بداية التاريخ 
 احلديث

  )وسيط ( نصوص اترخيية بلغة اوربية 5الى  3من   03/6/0202اإلربعاء 

 اتريخ الشعوب االسالمية احلديثة اتريخ الشعوب االسالمية احلديثة 5الى  3من  07/6/0202األحج 

 االنتساب مادة االنتساب مادة 5الى  3من  32/6/0202 اإلربعاء

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               راهيم ابراهيم ناصرأ/ اب    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 



 
 
      

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :                           كلية االداب    

 االمتحاانت اآلليةوحدة 

 جــجول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
  الفرقة الثالثة : شعبة التاريخ

 مهاد الالئحة القجيسه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

 جغرافية سياسية جغرافية سياسية 0الى  20من  6/6/0202األحج 

  حضارة الدولة البيزنطية 0  الى 20من  9/6/0202اإلربعاء
 اتريخ أوراب يف القرنني  02 – 91اتريخ أوراب يف القرنني 0الى  20من  23/6/0202األحج

91 – 02 
اتريخ مصر يف عصر األيوبيني  0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

 وادلماليك
حضارة اوراب ىف العصور الوسطى 

 ونظمها

 نصوص اترخيية بلغة اوربية صوص اترخيية  بلغة اوربية )اسالمى (ن 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 
 

الرحالة واجلغرافيون األوربيون يف  0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 
 العصور الوسطي

 اتريخ الدولة العباسية
 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

                     



        جامعة االسـكندرية  
 ساعتانالزمن :               كلية االداب    

 االمتحاانت اآلليةوحدة 
 جــدول

 0202/ 0202 للعام الجامعى تحان الفرل الجراسى الثانى ام

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
 : شعبة التاريخ الرابعةالفرقة 

 مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 اتريخ ادلغرب واالندلس التتاراورواب و  22الى  9من  6/6/0202األحج 

 
 مصر واالمرباطورية الرومانية الرومانية مصر واالمرباطورية 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 اتريخ مصر احلديث وادلعاصر اتريخ مصر احلديث وادلعاصر 22الى  9من  23/6/0202األحج

 حضارة الشرق االدىن القدًن وااثرهاحضارة الشرق االدىن القدًن  22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

  اتريخ افريقيا احلديث 22الى  9من   6/0202/ 02األحج 

  احلضارة االسالمية 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

نصوص اترخيية بلغة اوربية  )حديث(نصوص اترخيية بلغة اوربية حديثة 22الى  9من  07/6/0202األحج 
 حديثة )اتريخ حديث(

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

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 لعهضي أ.د حسجيشه عبج القادر ا             أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        



 

      جامعة االسـكندرية        

 الزمن :  ساعتان      كلية اآلداب       
 وحدة االمتحاانت اآللية

 جـجول
 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

  الثالثة الفترة 
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 شعبة اآلثار السررية  لفرقة الثانية :ا
 مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 اللغة ادلصرية القدمية اللغة ادلصرية القدمية)هريوغليفى( 5الى  3من  6/6/0202األحج 
 )هريوغليفى(

  اتريخ مصر ىف العصر البيزنطى 5الى   3من  9/6/0202اإلربعاء
 جغرافية مصر التارخيية مواقع اثرية 5الى  3من  23/6/0202األحج

 حضارة مصرية قدمية )داينه ( حضارة مصر الفرعونية 5الى  3من   26/6/0202اإلربعاء 
 )داينه (

  تدريب عملى 5الى  3من   6/0202/ 02األحج 
 اتريخ وااثر الشرق االدىن القدًن 5الى  3من   03/6/0202اإلربعاء 

 اسيا الصغرى-ايران-العراق
 يخ  الشرق االدىن القدًناتر 

 "العراق وايران"

 اتريخ وآاثر مصر اتريخ مصر االسالمى واحلديث 5الى  3من  07/6/0202األحج 
 اليواننية والرومانية

 مادة االنتساب مادة االنتساب 5الى  3من  32/6/0202اإلربعاء 

           الكلية لذئهن التعليم والطالب وكيل     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 



 
 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 0202/0202 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 الفرقة الثانية : شعبة اآلثار االسالمية 
 مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

الفنون الزخرفية حىت هناية العصر  5الى  3من  6/6/0202األحج 
 الفاطمى

فشهن الزخرفية حتى نهاية ال
 العرر الفاطسى

 فشهن سلجهقية تصوير اسالمي 22.32الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 آثار مررية آاثر مصرية قدمية 5الى  3من  23/6/0202األحج
 تاريخ عام الفشهن  )مشرق اسالمى( عمارة اسالمية 5الى  3من   26/6/0202اإلربعاء 
 لغة فارسية لغة فارسية 5ى ال 3من   6/0202/ 02األحج 

  تدريب عملى 5الى  3من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتداب مادة االنتساب 5الى  3من  07/6/0202األحج 
           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               اصرأ/ ابراهيم ابراهيم ن    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 
 
 
 



 
 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :                 كلية االداب    

 جــدول                                               المتحاانت اآلليةوحدة ا
 0202/0202للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-تداب عادىان-انتظام
 الثانية  الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
   لفرقة الثالثة شعبة االثار السرريةا

 مهاد الالئحة القجيسه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

اتريخ وآاثر الشرق األدين القدًن ) سوراي  0الى  20من  6/6/0202األحج 
 واجلزيرة العربية(

 ريخ الشرق االدىن القدًنات
 "سوراي واجلزيرة العربية"

 قدمية يةمصر  حضارة 0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء
 (نظم سياسية واجتماعية واقتصادية )

 ية قدميةحضارةمصر 
 "نظم سياسية واجتماعية "

 حديثة نصوص اترخيية بلغة اوربية الرتميم األثري والرسم ادلعماري 0الى  20من  23/6/0202األحج

 ااثر اسالمية لغة قبطية 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 

 نصوص هريوغليفية نصوص هريوغليفية 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 

 تدريب عملي تدريب عملي 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   للهحجة        السذرف االدارى    

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 
 
 



 
 
 

        جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :         كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثانية  الفترة

  قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
 الفرقة الثالثة : ) شعبة اآلثار اإلسالمية ( 

 مهاد الالئحة القجيسه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم
 عمارة إسالمية 0الى  20من  6/6/0202األحج 

 عثماين( -جراكسة–) مملوكي 
 عمارة إسالمية

 عثماين( -جراكسة–) مملوكي 
 اخلط العريب وادلسكوكات اخلط العريب ومسكوكات 0الى   20من  9/6/0202اإلربعاء

العصرين الفنون الزخرفية يف  الفنون الزخرفية يف العصرين األيويب وادلملوكي 0الى  20من  23/6/0202األحج
 األيويب وادلملوكي

 اتريخ عام الفنون اتريخ عام الفنون 0الى  20من   26/6/0202اإلربعاء 
 "بيزنطى وساساىن"

 تدريب عملي تدريب عملي 0الى  20من   6/0202/ 02األحج 

 اتريخ مصر احلديث وادلعاصر اتريخ مصر احلديث وادلعاصر 0الى  20من   03/6/0202اإلربعاء 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 0الى  20من  07/6/0202األحج 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 ضي أ.د حسجيشه عبج القادر العه              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 
 



 
       جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :        االداب كلية    
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 0202/0202 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
  االسالميةالفرقة الرابعة : شعبة االثار 

 مهاد الالئحة القجيسه يجةجئحة الجمهاد الال  الهقت اليهم
 نصوص ااثر اسالمية  22الى  9من  6/6/0202األحج 

 )بلغة اوربية (
 لغة فارسية

 فن ادلتاحف واحلفائر فن ادلتاحف واحلفائر 22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

  العمارة االسالمية 22الى  9من  23/6/0202األحج
 )مغرب واندلس(

 العمارة االسالمية
 ىف ادلغرب واالندلس

 تدريب عملى تدريب عملى 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 

 اتريخ ادلغرب واالندلس اتريخ ادلغرب واالندلس 22الى  9من   6/0202/ 02األحج 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     مين الكليةقائم بعسل ا   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
 
 
 
 
 



 
        جامعة االسـكندرية

 ساعتانالزمن :        كلية االداب    
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــجول
 0202/0202 الجامعى  للعامامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 قسم التاريخ واالاثر ادلصرية واالسالمية
   الفرقة الرابعة : شعبة االثار السررية

 مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 نصوص هريوغليفية نصوص هريوغليفية 22الى  9من  6/6/0202األحج 

 حضارة مصر القدمية "ادب )االداب والعلوم( حضارة مصرية قدمية  22الى   9من  9/6/0202اإلربعاء

 نصوص اترخيية بلغة اوربيةحديثة نصوص دميوطيقية 22الى  9من  23/6/0202األحج

 اتريخ وااثر الشرق االدىن القدًن 22الى  9من   26/6/0202اإلربعاء 
 ()ادلغرب وافريقيا

 ر ادلغرب وافريقيا القدًناتريخ وااث

 تدريب عملى تدريب عملى 22الى  9من   6/0202/ 02األحج 

  لغة قبطية 22الى  9من   03/6/0202اإلربعاء 

موضوع خاص ىف االاثر واحلضارة  22الى  9من  07/6/0202األحج 
 ادلصرية

 موضوع خاص 
 "جمتمع مصرى قدًن"

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

           وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب     قائم بعسل امين الكلية   السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ.د حسجيشه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احسج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 
 يعتسج،،،       
  قائم بعسل عسيج الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خسيس احسج                                                              

        
             

 


