
 جامعة االسـكندرية 

                   ادا كهية اآل       

                    وحدة االمتحانات اآلنية

 جـدول
 9102/9191امتحان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 

 انتظام
 صينية وآدابياال م اللغةقس

  االونىانفرقة 
 مكان موعد االمتحان اسم المادة التاريخ

 االثنين
34/23/3122  

 تخلف لغويات
 (2)قواعد اللغة الصينية 

21-23  قسم اللغة الصينية 

 االربعاء

36/23/3122  
2من الساعة  حقوق االنسان   

 السبت
32/23/3122 5-3 القانون الدولى  (اللغات الشرقية3قاعة )   

 الثالثاء
42/23/3122  

صوتيات اللغة الصينية 
 ))الشفوي

2بدء من الساعة   قسم اللغة الصينية 

 الخميس
3/2/3131 5-3 اللغة  العربية  (اللغات الشرقية3قاعة )   

 األحد
6/2/3131  

5-3 اللغة االنجليزية (اللغات الشرقية3قاعة )   

 الخميس
2/2/3131  

كترونيةلاال التجارة  
 

3-5  
(اللغات الشرقية3قاعة )  

 

 األحد
23/2/3131  

صوتيات اللغة 
 الصينية)تحريرى(

2-2 مل الصوتياتامع   

داألح  
22/2/3131  

النصوص و كتابة الرموز 
 الصينية

3-6  
(اللغات الشرقية3قاعة )  

 

 الخميس
33/2/3131  

5-3 قواعد اللغة الصينية (اللغات الشرقية3قاعة )   

            

 المشرف العام للهحدة                      قائم بعمل امين الكلية    المشرف االدارى للهحده           

 أ/ صفاء محمهد دمحم                      أ.د/ ىانى خميس احمد                  ىيم ابراىيم ناصرأ/ ابرا  

                                                     
 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب  

 ر العهضي أ.د حمدينو عبد القاد                                                      
 يعتمد،،،       
       ليةعميد الك              

 أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                   
 



 جامعة االسـكندرية 

       كهية اآلادا        

                وحدة االمتحانات اآلنية

 جـدول
 9102/9191امتحان انفصم اندراسى االول نهعاو انجامعى 

 انتظام
 م اللغة الصينية وآدابياقس

  انثانية انفرقة 
 مكان موعد االمتحان اسم المادة التاريخ

 السبت
32/23/3122 5-3 القانون الدولى   

(اللغات 3قاعة )

 الشرقية

 الثالثاء
42/23/3122  

2بدء من الساعة  )المحادثة )الشفوي م اللغة الصينيةقس   

 الخميس
3/2/3131 5-3 اللغة  العربية   

(اللغات 3قاعة )

 الشرقية

 األحد
6/2/3131  

5-3 اللغة االنجليزية  
(اللغات 3قاعة )

 الشرقية

 الخميس
2/2/3131  

كترونيةلاال التجارة  
 

3-5  
(اللغات 3قاعة )

 الشرقية
 

 األحد
23/2/3131  

2-2 االستماع )تحريرى(  معمل الصوتيات 

لخميسا  
27/2/3131  

مدخل الى الترجمة بين 
 العربية و الصينية

3-6  
(اللغات 3قاعة )

 الشرقية

 األحد
22/2/3131  

الصينية النصوص  3-5  
(اللغات 3قاعة )

 الشرقية
 

 الخميس
33/2/3131  

5-3 قواعد اللغة الصينية  
(اللغات 3قاعة )

 الشرقية

            

 المشرف العام للهحدة                      قائم بعمل امين الكلية    المشرف االدارى للهحده           
أ/ صـــفاء محمـــهد دمحم                      أ.د/ ىـــانى خمـــيس احمـــد                  أ/ ابراىيم ابراىيم ناصر  

        

 البوكيل الكلية لشئهن التعليم والط                                                     

 أ.د حمدينو عبد القادر العهضي                                                       
 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
           أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     


