جامعة االسـكندرية
الزمن  :ساعتان

كلية اآلداب

وحدة االمتحاانت اآللية

جــدول

امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 9191/9105
انتظام-انتساب عادى-انتساب مهجه
الفترة األولي

قسم اآلاثر والدراسات اليواننية والرومانية

الفرقة الرابعة  :شعبة االثار
اليهم

الهقت

مهاد الالئحة الجديدة

مهاد الالئحة القديطه

عدد الطالب

االربعاء9191/3/01

من 01الى 09

اثار اسكظدرية والدلتا

آثار اسكظدرية والدلتا

551

حضارة اسكظدرية

األحد9191/3/05

من 01الى 09

لغة مصرية قديطة

لغة مصرية قديطة

551

اإلربعاء9191/3/99

من 01الى 09

االثار اليهنانية والرومانية فى

االثار اليهنانية والرومانية

551

األحد9191/3/92

من 01الى 09

فظهن صغرى فى العصرين

اإلربعاء9191/3/95

من 01الى 09

اثار بيزنطية

اإلربعاء 9191/4/1

من  01الى 09

ترميم االثار

األحد 9191/4/5

من  01الى 09

مادة االنتساب

العالم العربى

فى العالم االسالمى
مهاقع اثرية

فظهن صغرى فى العصرين

551

اليهنانى والرومانى
تدريب عطلى

الطشرف االدارى للهحدة
أ /ابراهيم ابراهيم ناصر

اثار بيزنطية

551

اثار بيزنطية وقبطية
551
عطله يهنانية ورومانية
مادة االنتساب

امين الكلية

551

الطشرف العام للهحدة
أ .د /هانى خطيس احطد

أ /صفاء محطهد دمحم

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حطديظه عبد القادر العهضى

يعتطد،،،

عطيد الكلية

أ.د .غادة عبدالطظعم مهسى

جامعة االسـكندرية
الزمن  :ساعتان

كلية اآلداب

وحدة االمتحاانت االلية

جــدول

امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 9191/9105
انتظام-انتساب عادى-انتساب مهجه
الفترة األولي

قسم اآلثار والدراسات اليهنانية والرومانية

الفرقة الرابعة شعبة الدراسات
اليهم

الهقت

مهاد الالئحة الجديدة

مهاد الالئحة القديطه

عدد الطالب

االربعاء9191/3/01

من 01الى 09

املدارس الفلسفية املتأخرة

املدارس الفلسفية

05

األحد9191/3/05

من 01الى 09

علم الرتاكيب اللغوية ىف اللغتني

فقه لغة

05

اإلربعاء9191/3/99

من 01الى 09

نصوص التينية ( شعر(

نصوص التينية( شعر
ونثر(

05

األحد9191/3/92

من 01الى 09

نقوش يواننية والتينية

نقوش يواننية والتينية

05

اإلربعاء9191/3/95

من 01الى 09

نصوص يواننية (شعر )

نصوص يواننية(شعر

05

اإلربعاء 9191/4/1

من  01الى 09

مسكوكات يواننية ورومانية

اللغة االيطالية او اليواننية

05

األحد 9191/4/5

من  01الى 09

مادة االنتساب

مادة االنتساب

05

الطشرف االدارى للهحدة
أ /ابراهيم ابراهيم ناصر

اليواننية والالتينية

املتأخرة

يواننية والتينية

ونثر)

امين الكلية

احلديثة

الطشرف العام للهحدة
أ .د /هانى خطيس احطد

أ /صفاء محطهد دمحم

وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب
أ.د حطديظه عبد القادر العهضى

يعتطد،،،

عطيد الكلية

أ.د .غادة عبدالطظعم مهسى

