
 
 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :        كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 9105/9191 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 األولي الفترة

 قسم التاريخ واالثار المصرية واالسالمية
  االسالمية الفرقة الرابعة : شعبة االثار

عدد  مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 الطالب

 نصوص ااثر اسالمية  09الى 01من  01/3/9191االربعاء
 )بلغة اوربية (

 054 لغة فارسية

 054 فن املتاحف واحلفائر فن املتاحف واحلفائر 09الى 01من  05/3/9191األحد
  العمارة االسالمية 09 الى01من  99/3/9191اإلربعاء

 )مغرب واندلس(
 العمارة االسالمية

 ىف املغرب واالندلس
054 

 054 تدريب عملى تدريب عملى 09الى 01من  92/3/9191األحد
 054 اتريخ املغرب واالندلس اتريخ املغرب واالندلس 09الى 01من  95/3/9191اإلربعاء

 054 مادة االنتساب مادة االنتساب 09الى  01من  1/4/9191اإلربعاء 
 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                                                                     
 
 



        جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :        كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 9105/9191 للعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 ولياأل  الفترة

 قسم التاريخ واالاثر املصرية واالسالمية
   الفرقة الرابعة : شعبة االثار المصرية

 عدد الطالب مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 030 نصوص هريوغليفية نصوص هريوغليفية 09الى 01من  01/3/9191االربعاء
)االداب  حضارة مصرية قدمية  09الى 01من  05/3/9191األحد

 والعلوم(
حضارة مصر القدمية 

 "ادب
030 

نصوص اترخيية بلغة  نصوص دميوطيقية 09الى 01من  99/3/9191اإلربعاء
 اوربيةحديثة

030 

اتريخ وااثر الشرق االدىن  09الى 01من  92/3/9191األحد
 القدمي

 ()املغرب وافريقيا

اثر املغرب اتريخ وا
 وافريقيا القدمي

030 

 030 تدريب عملى تدريب عملى 09الى 01من  95/3/9191اإلربعاء
 030  لغة قبطية 09الى  01من  1/4/9191اإلربعاء 
موضوع خاص ىف االاثر  09الى  01من  5/4/9191األحد 

 واحلضارة املصرية
 موضوع خاص 
 "جمتمع مصرى قدمي"

030 

 030 مادة االنتساب مادة االنتساب 09الى 01من  09/4/9191اإلربعاء
 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                                                                     


