
        جامعة االسـكندرية
 كلية اآلداب     

 الزمن : ساعتان      وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 2020/2021 للعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام
 

 قسم الصوتيات واللسانيات
   الفرقة االولى :

    اسم المواد  ميعاد االمتحان التاريخ 
 علم التراكيب 11الى  9من  10/6/2021الخميس
 نصوص عربية 11الى   9من  14/6/2021االثنين
 علم المورفولوجيا 11الى  9من  17/6/2021الخميس
 الكتابة الصوتية 11الى  9من   21/6/2021االثنين
 علم الصوتيات الفيزيائى 11الى  9من   24/6/2021الخميس
  مادة االنتساب 11ى ال 9من   28/6/2021االثنين

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة          

 

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

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 
 
 
 
 

 
 



 

      جامعة االسـكندرية        
 لزمن : ساعتانا       كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 

 جـدول
 2020/2021للعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام
 قسم / الصوتيات واللسانيات

 الفرقة الثانية :  
 مواد الالئحة القديمه يدةدمواد الالئحة الج ميعاد المتحان التاريخ 

 علم الصوتيات الفيزيائى والسمعى علم الصوتيات الفيزيائى 2الى  12 نم 10/6/2021الخميس
  اكتساب اللغة 2الى  12 من 14/6/2021االثنين
 صوتيات اللغة العربية علم الصوتيات السمعى واالدراكى 2الى  12 من 17/6/2021الخميس
 فالنحو العربى والصر  النحو العربى والصرف 2الى  12 من 21/6/2021االثنين
 طبيعة )صوت وكهرباء( االحصاء 2الى  12 من 24/6/2021الخميس

 
 مادة االنتساب مادة االنتساب 2الى  12 من 28/6/2021االثنين

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة        

 

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

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 د/ هانى خميس احمد      أ.                                                        

        
 
 
 
 

 
 



 جامعة اإلسكندرية
        كلية اآلداب    

 ساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 2020/2021 للعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام
  

 الصوتيات واللسانيات قسم 
  الفرقة الثالثة :

 مواد الالئحة القديمه يدةدمواد الالئحة الج ميعاد االمتحان التاريخ 
  الظواهر البروزودية 11الى  9من  8/6/2021الثالثاء
 االنجليزية العلمية فى اللغويات علم اللغة اإلكلينيكي 11الى   9من  12/6/2021السبت
 علم اللغة الرياضىاالحصاء و  الصوتيات التجريبية 11الى  9من  15/6/2021الثالثاء
 علم اللغة االجتماعي علم اللغة االجتماعي 11الى  9من   19/6/2021السبت
 علم اللغة المقارن  علم اللغة الرياضي 11الى  9من   22/6/2021الثالثاء
 التراث الصوتي العربي التراث الصوتي العربي 11الى  9من   26/6/2021السبت
 مادة االنتساب مادة االنتساب 11الى  9من  29/6/2021الثالثاء
 ----- االبتكار وريادة االعمال 11الى   9من  3/7/2021السبت

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة        

 

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

 

 
 يعتمد،،،       
  قائم بعمل عميد الكلية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

        
 
 
 

 
 
 



 
 جامعة اإلسكندرية

        كلية اآلداب    
 ساعتانالزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا

 
 

 جــدول
 2020/2021 للعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب موجه-انتساب عادى-انتظام
 
 وتيات واللسانياتقسم الدراسات الص

   الرابعةالفرقة 
 مواد الالئحة القديمه يدةدئحة الجمواد الال  الوقت التاريخ 

علم اللغة التصنيفى  لسانيات اللغة العربية 2الى  12 من 8/6/2021الثالثاء
 والفصائلى

 تاريخ العلوم اللغوية التحليل اللغوى  2الى  12 من 12/6/2021السبت
تدريب عملى فى عالج  2الى  12 من 15/6/2021الثالثاء

 امراض الكالم
فى النحو دراسة اللهجات 
 العربى

 علم اللغة التطبيقى علم اللغة التطبيقى 2الى  12 من 19/6/2021السبت
 علم الجمال الصوتى علم الجمال الصوتى 2الى  12 من 22/6/2021الثالثاء
 مشروع بحث ميدانى مشروع بحث ميدانى 2الى  12ن م 26/6/2021السبت
 مادة االنتساب مادة االنتساب 2الى  12ن م 29/6/2021الثالثاء

           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     قائم بعمل امين الكلية   المشرف االدارى للوحدة        

 

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

 

 
 يعتمد،،،       
  م بعمل عميد الكليةقائ            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمد                                                              

 
 


