
 

 

      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب     

            وحدة االمتحانات اآللية
 

 جدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 األوليالفترة 

 قسم اللغات الشرقية وآدابها

   الفرقة االولى :
 منميعاد االمتحان   المهاد  اسم  التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 00-9 وتعبير نصهص فارسية

 اإلربعاء
8/5/8109 

 00-9 نصهص تركية وتعبير

 األحد
08/5/8109 

 00-9 نصهص عبرية حديثة وتعبير

 اإلربعاء
05/5/8109 

 00-9 المهروفهلهجى والتركيب

 األحد
09/5/8109 

 00-9 اللغة االوربية الحديثة

 ءاإلربعا
88/5/8109 

ادب عربى منذ صدور االسالم وحتى 
 الدولة االمهية

9-00 

 األحد
86/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ. د/ هانى خميس احمد                     أ/ دمحم خليل السعدنى                      أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 



 

 

 
 

     
 
 
 

 اإلسكندريةجامعة 
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :                اآلليةالمتحاانت وحدة ا 

 8108/8109 للعام الجامعىلفصل الدراسى الثانى امتحان ا

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية  الفترة
 وآدابهاغات الشرقية اللقسم / 

  -شعبة اللغة الفارسية وآدابها :الفرقة الثانية : 
 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

ري واملغويل العصرين التيمو ايران يف   اتريخ
 مع النصوص

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  الشعر الفارسي حىت العصر الغزنوي

 السبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  حمادثة وتعبري ابللغة الفارسية

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  النثر الفارسي حىت العصر الغزنوي

 السبت
08/5/8109 

 بية احلديثةاللغة األور 
 فرنسي ( –) إجنليزي  

 0.11-00.11م 

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  البالغة العربية

 01.11-00.11من  مادة االنتساب 85/5/8109السبت

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 أ/ دمحم خليل السعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  اصرأ/ ابراهيم ابراهيم ن    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          



 

 

     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     
 
 
 
 

      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب     

            المتحانات اآلليةوحدة ا
 

 جدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة  
 قسم اللغات الشرقية وآدابها

       -الفرقة الثانية : شعبة اللغة التركية وآدابها :
 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تلسبا
4/5/8109 

 0.11-00.11من  لتركية الى العربيةترجمة من ا

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  أساليب تركية حديثة

 السبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  فرنسى-)اجنليزى اللغة االوربية احلديثة

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  البالغة العربية

 السبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  اين حىت التنظيماتالشعر العثم

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  النثر العثماين حىت التنظيمات

 0.11-00.11من  مادة االنتساب 85/5/8109السبت

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 أ/ دمحم خليل السعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  رأ/ ابراهيم ابراهيم ناص    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 



 

 

 يعتمد،،،       
  يد الكليةعم              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 

      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب     

            حانات اآلليةوحدة االمت
 

 جدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانيةالفترة  
 قسم اللغات الشرقية وآدابها

   -الفرقة الثانية : شعبة اللغة العبرية وآدابها :
 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 0.11-00.11من  اللغة العربية احلديثة )تعبري ( ) ب (

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  أدب عربي حديث

 السبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  اللغة احلبشية أو السراينية

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من  اللغة األوربية

 السبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  احلضارة السامية القدمية

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.11-00.11من  علم األصوات

 0.11-00.11من  مادة االنتساب 85/5/8109السبت

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ. د/ هانى خميس احمد                      أ/ دمحم خليل السعدنى                     أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 



 

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 
 

      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب     

            وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 8108/8109 للعام الجامعىالدراسى الثانى  امتحان الفصل

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

  الثانيةالفترة  
 قسم اللغات الشرقية وآدابها

   -شعبة اللغة الفارسية وآدابها :الفرقة الثالثة : 
 

 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 0.11-00.11 الفرق واملذاهب اإلسالمية

 اإلربعاء
8/5/8109 

 0.11-00.11 الشعر يف العصر الصفوي

 األحد
08/5/8109 

 0.11-00.11 اللغة الشرقية الثانية ) تركي / أوردي (

 اإلربعاء
05/5/8109 

 0.11-00.11 التصوف اإلسالمي مع النصوص

 األحد
09/5/8109 

 0.11-00.11 (اللغة األوربية احلديثة ) إجنليزي فرنسي

 اإلربعاء
88/5/8109 

 0.11-00.11 احملادثة واإلنشاء

 األحد
86/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 أ. د/ هانى خميس احمد       أ/ دمحم خليل السعدنى                                    أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             



 

 

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
      جامعة االسـكندرية 

 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب     
            وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 8108/8109للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

  الثانية  الفترة  
 قسم اللغات الشرقية وآدابها

   -الفرقة الثالثة : شعبة اللغة التركية وآدابها :

 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 0.11-00.11 يةالفرق واملذاهب اإلسالم

 اإلربعاء
8/5/8109 

 اللغة االوربية احلديثة
 فرنسى(-)اجنليزى

00.11-0.11 

 األحد
08/5/8109 

 0.11-00.11 التصوف اإلسالمي مع النصوص

 اإلربعاء
05/5/8109 

الشعر العثماين من التنظيمات حيت احلرب 
 العاملية األويل

00.11-0.11 

 األحد
09/5/8109 

التنظيمات حىت احلرب  النثر العثماين من
 العاملية األويل

00.11-0.11 

 اإلربعاء
88/5/8109 

 0.11-00.11 احملادثة واإلنشاء

 األحد
86/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 



 

 

 أ/ دمحم خليل السعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  رأ/ ابراهيم ابراهيم ناص    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  يد الكليةعم              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 
 
 
 
 

 اإلسكندريةجامعة      
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       ليةالمتحاانت اآلوحدة ا 

 جــدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 وآدابهاقسم / اللغات الشرقية 

   -شعبة اللغة العبرية وآدابها :الفرقة الثالثة : 
 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 0.11-00.11 ) حمادثة ( اللغة العربية احلديثة

 اإلربعاء
8/5/8109 

 0.11-00.11 النثر العربي احلديث ) املقال والقصة (

 األحد
08/5/8109 

 0.11-00.11 احلركة الصهيونية

 اإلربعاء
05/5/8109 

 0.11-00.11 أو حبشي أدب سرايين

 األحد
09/5/8109 

 0.11-00.11 دايانت مقارنة

 اإلربعاء
88/5/8109 

 0.11-00.11 حنو وصرف () اللغة العربية 

 األحد
86/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب



 

 

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 أ. د/ هانى خميس احمد                            أ/ دمحم خليل السعدنى               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 
 
  
 اإلسكندريةجامعة   
        اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 جــدول
 8108/8109 للعام الجامعىالفصل الدراسى الثانى امتحان 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األولىالفترة 
 وآدابهاقسم / اللغات الشرقية 

  -شعبة اللغة الفارسية وآدابها :الفرقة الرابعة : 
  

 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  الشعر الفارسى احلديث واملعاصر

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  النقد االدىب ىف ايران

 السبت
00/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  احملادثة والتعبري

 الثالثاء
04/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  فنون الثنر الفارسى احلديث واملعاصر

 صباحا   00 – 9من  االدب املقارن السبت



 

 

08/5/8109 

 ءالثالثا
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  االدب الفارسى خارج ايران

 السبت
85/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ. د/ هانى خميس احمد                        أ/ دمحم خليل السعدنى                   أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
     
 

 اإلسكندريةجامعة 
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 جــدول
 8108/8109 للعام الجامعىالدراسى الثانى  امتحان الفصل

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 قسم / اللغات الشرقية وآدابها

 -الفرقة الرابعة : شعبة اللغة التركية وآدابها :
 منميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 حا  صبا 00 – 9من  الواثئق واملصادر الًتكية

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  احملادثة والتعبري

 السبت
00/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  فنون النثر الًتكى احلديث واملعاصر

 صباحا   00 – 9من  االدب الشعىب الًتكى الثالثاء



 

 

04/5/8109 

 السبت
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  الشعر الًتكى احلديث واملعاصر

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  االدب املقارن

 السبت
85/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 أ. د/ هانى خميس احمد              أ/ دمحم خليل السعدنى                             أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 

    
 اإلسكندريةجامعة  
       اآلدابكلية         
 ساعتان الزمن :       المتحاانت اآلليةوحدة ا 

 
 جــدول

 8108/8109 للعام الجامعىالثانى امتحان الفصل الدراسى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

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

  منميعاد االمتحان  اسم المهاد   التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  علم اللغة املقارن

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  ترمجة من العربية اىل العربية

 صباحا   00 – 9من  االدب العربى الوسيط السبت



 

 

00/5/8109 

 الثالثاء
04/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  الشعر العربى احلديث

 السبت
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  اتريخ االدب السرايىن او اتريخ احلبشة

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  )حمادثة ( العربية احلديثة اللغة

 السبت
85/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  ترمجة من العربية اىل العربية

 الثالثاء
88/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

 أ/ دمحم خليل السعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  اهيم ابراهيم ناصرأ/ ابر     

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
 د. غادة عبدالمنعم مهسى     أ.                                                           


