
 
 

 اإلسكندريةجامعة    
        اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 جــدول
 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة 
 وآدابهاقسم / اللغات الشرقية 

  -لفارسية وآدابها :شعبة اللغة االفرقة الرابعة : 
  

 عدد الطالب اسم المهاد   الهقت اليهم

 001 الشعر الفارسى احلديث واملعاصر 4الى 9من  01/7/9191االربعاء

 111 النقد االدىب ىف ايران 4الى 9من  09/7/9191األحد

 111 احملادثة والتعبري 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 111 لثنر الفارسى احلديث واملعاصرفنون ا 4الى 9من  91/7/9191األحد

 111 االدب املقارن 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 111 االدب الفارسى خارج ايران 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 

 111 مادة االنتساب 4الى 9من  9/8/9191األحد 

 هحدة                   المشرف العام لل             امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة         

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمد                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 د حمدينه عبد القادر العهضى أ.  

 

 يعتمد،،،       

  عميد الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 
 

           
 



     
 

 اإلسكندريةجامعة     
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 جــدول
 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة 
 قسم / اللغات الشرقية وآدابها

 -للغة التركية وآدابها :الفرقة الرابعة : شعبة ا
 عدد الطالب اسم المهاد   الهقت اليهم

 322 الواثئق واملصادر الرتكية 4الى 9من  01/7/9191االربعاء

 322 احملادثة والتعبري 4الى 9من  09/7/9191األحد

 322 فنون النثر الرتكى احلديث واملعاصر 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 322 االدب الشعىب الرتكى 4 الى9من  91/7/9191األحد

 322 الشعر الرتكى احلديث واملعاصر 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 322 االدب املقارن 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 

 322 مادة االنتساب 4الى 9من  9/8/9191األحد 

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ صفاء محمهد دمحم                                    أ. د/ هانى خميس احمد                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضى   

 

 يعتمد،،،       

  عميد الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 اإلسكندريةجامعة  
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 
 جــدول

 9109/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية ةالفتر 
 وآدابهاقسم / اللغات الشرقية 
   -الفرقة الرابعة : شعبة اللغة العبرية وآدابها :

 عدد الطالب اسم المهاد   الهقت اليهم

 111 علم اللغة املقارن 4الى 9من  01/7/9191االربعاء

 111 ترمجة من العربية اىل العربية 4الى 9من  09/7/9191األحد

 111 االدب العربى الوسيط 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 111 الشعر العربى احلديث 4الى 9من  91/7/9191األحد

 111 اتريخ االدب السرايىن او اتريخ احلبشة 4الى 9من  99/7/9191اإلربعاء

 111 )حمادثة ( اللغة العربية احلديثة 4الى 9من  1/8/9191اإلربعاء 

 111 ية اىل العربيةترمجة من العرب  4الى 9من  9/8/9191األحد 

 111 مادة االنتساب 4الى 9من  09/8/9191اإلربعاء

 المشرف العام للهحدة                                امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ. د/ هانى خميس احمد          أ/ صفاء محمهد دمحم                                               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د حمدينه عبد القادر العهضى   

 

 يعتمد،،،       

  عميد الكلية              
                                                                          

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 


