جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  02 : 01 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ
جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انراتعح } دور سثتًثر 2121/2019
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
قسى  /انهغاخ انشرقيح واداتها

السبت
2020/10/24

االثنين

االحد
2020/10/25

6161/01/62

مدخل تاريخ شرق قديم 1/
انتظام 1
شعبة اللغة الفارسية :
علىم اللغح الفارسيح 2/
 1انتظام
االسالية الفارسيح المعاصرج 4/
 6انتظام  1 +أ0عادي  2 +أ 0مىجه
لغح اورتيح 4/
 1انتظام
االدب المقارن 4/
 1انتظام
شعبة اللغة التركية -:

لهجاخ تركيح حديثح 4/
 1انتظام
الىثائق والمصادر التركيح 4/
 7انتظام  3 +أ 0مىجه
لغح اورتيح حديثح 4/
 1أ 0مىجه

فنىن اسالميح فً ايران 3/
 1انتظام  1 +أ 0مىجه
الشعر الفارسً الحديث 4/
 1انتظام

نقد ادتً عرتً حديث 4/
 1انتظام
تاريخ ايران الحديث والمعاصر 4/
 1انتظام

فنىن اسالميح عثمانيح 3/
 1انتظام

محادثح وتعثير 4/
 4انتظام

تاريخ الدولح العثمانيح 2/
 2أ 0مىجه

تاريخ الدولح العثمانيح 3/
 5انتظام

تاريخ تركيا الحديث المعاصر 4/
 14انتظام  1 +أ 0مىجه

ادب شعثً تركً 4/
 1انتظام
النقد االدتً الحديث 4/
 1انتظام

محادثح تعثير 4/
 1انتظام
اسالية تركيح حديثح 4/
 1انتظام

المشرف االدارى للهحده

امين الكلية

أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

أ /صفاء محمهد دمحم

المشرف العام للهحدة
أ.د  /ىانى خميس احمد
وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب

يعتمد،،،

أ.د .حمدينو عبد القادر العهضى
قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .ىانى خميس احمد

جايعح اإلسكُذريح
كهيح اآلداب
وحذج االيتحاَاخ اآلنيح

ييعاد االيتحاٌ  12 : 10 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـذول
ايتحاٌ يىاد تخهف نهفرق { انراتعح } دور سثتًثر 2021/2019
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
قسى  /انهغاخ انشرقيح واداتها
شعثح انهغح انعثريح واداتها
السبت
2020/10/24

االحد

6161/01/62

6161/01/62

نعح اورتيح حذيثح 3/
 0اَتظاو

اتجاهاخ َقذيح فً انعهذ انقذيى 4/
 4اَتظاو  3 +أ 1يىجه

عهى انذالنح وانتراكية 3/
 0اَتظاو

يذخم انً انعهذ انقذيى 3/
 0اَتظاو

ترجًح يٍ انعرتيح انً انعثريح 4/
 2اَتظاو

نغح سرياَيح او حثشيح 3/
 0اَتظاو  0 +أ 1يىجه

ترجًح يٍ انعثريح انً انعرتيح 4/
 0اَتظاو

نغح عثريح حذيثح ( تعثير ) 4/
 6اَتظاو  0 +أ 1يىجه

عهى انهغح انًقارٌ 4/
 7اَتظاو  0 +أ 1يىجه

االثنين

نغح سرياَيح او حثشيح 4/
 0اَتظاو
نغح عثريح حذيثح يحادثح 4/
2ا اَتظاو

المشرف االدارى للهحده
أ /اب ارىيم ابراىيم ناصر

تاريخ االدب انعثري انىسيط 4/
 2اَتظاو

المشرف العام للهحدة

امين الكلية

أ.د  /ىانى خميس احمد

أ /صفاء محمهد دمحم

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د.حمدينو عبد القادر العهضى
يعتمد،،،

قائم بعمل عميد الكلية
أ.د .ىانى خميس احمد

