
 

 

 
      ة االسـكندرية       جامع

 الزمن : ساعتان               كلية اآلداب       
 وحدة االمتحاانت اآللية

 
 جـجول

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفتخة 

 قدم / اللغة االنجليدية آدابيا
 نظام الداعات المعتمجة {  : } األوليالفخقة 

 ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 
 األحج

5/5/8109 

 0.11-00.11 الرهتيات والفهنهلهجيا
 اإلربعاء

8/5/8109 

 0.11-00.11 06االدب االنجليدى في القخن 
 األحج

08/5/8109 

 0.11-00.11 ميارات اللغة  العخبية
 اإلربعاء

05/5/8109 

 0.11-00.11 للدانياتمجخل الى علم ا
 األحج

09/5/8109 

 0.11-00.11 متطلب كلية ) اللغة الالتينية(
 اإلربعاء

88/5/8109 

 0.11-00.11 االدب الكالسيكى

 
 المذخف العام للحاسب                  رئيذ القدم     امين الكلية    

 

 د ىانى خميذ احمجأ.                 عدة دمحم حلمى الخهليأ.د أ/ دمحم خليل الدعجنى                       

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب           

                                                                             

 
 سامح سعج ابهالمجج االنرارى  1د1أ          
 يعتمج،،،       

 لكليةعميج ا              
 

 ىغادة عبجالمنعم مهسأ.د.         



 

 

                                                                                          جامعة االسـكندرية                        

                                          كلية اآلداب                     
                                                       الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن : ساعتان

                                                   وحدة االمتحاانت اآللية           
 جـجول

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفتخة 

 ية آدابياقدم / اللغة االنجليد 
 الفخقة الثانية : } نظام الداعات المعتمجة { 

 ميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

 ( 2الحضارة الغربية )
 

8- 4  

 الثالثاء
7/5/8109 

 { 2الترجمة } 
 

8-4 

 الدبت
00/5/8109 

 4-8 الشعر الرومانسى

 الثالثاء
04/5/8109 

االدب االنجليزى القرن 
81 

8-4 

 ب الفخق الثانية والثالثة والخابعةامتحان المقخرات االختيارية لطال

 الدبت 
08/5/8109 

 4-8 ادب الرحالت

 الثالثاء
80/5/8109 

 4-8 االدب األفروأمريكى 

ــــــام      امين الكلية                   ــــــيذ القدــــــم                 المذــــــخف الع رئ
 للحاسب 

 

د ىـــانى خمـــيذ  أ.                  عـــدة دمحم حلمـــى الخـــهلى أ.د       دمحم خليـــل الدـــعجنى                   أ/                     
 احمج



 

 

      جامعة االسـكندرية                      

                                       كلية اآلداب                   
                                                    الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــن : ساعتان

 وحدة االمتحاانت اآللية          
 

 جـجول
 8108/8109الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  امتحان 

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 األوليالفتخة 

 قدم / اللغة االنجليدية آدابيا
 : } نظام الداعات المعتمجة {  الثالثة الفخقة

 ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 
 األحج

5/5/8109 

 شكسبير
 

9-00 

 اإلربعاء
8/5/8109 

 سات المرأةدرا
 

9-00 

 األحج
08/5/8109 

 00-9 81االدب االمريكى قرن 

 اإلربعاء
05/5/8109 

----------------------- ----------------- 

 ب الفخق الثانية والثالثة والخابعة امتحان المقخرات االختيارية لطال
 األحج

09/5/8109 

 00-9 دراسات اعالمية 

 اإلربعاء
88/5/8109 

  –اللغة األوروبية 
 مستوى رفيع 

9-00 

 رئيذ القدم                 المذخف العام للحاسب      امين الكلية                

 

 د ىانى خميذ احمج أ.              عدة دمحم حلمى الخهلىأ/ دمحم خليل الدعجنى                     أ.د                  
 

 لذئهن التعليم والطالب وكيل الكلية           

                                                                             
 سامح سعج ابهالمجج االنرارى  1د1أ          
       جامعة االسـكندرية                            



 

 

 ن : ساعتانــــــــالزم                                         كلية اآلداب
 وحدة االمتحاانت اآللية

 ـجولــــــج

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 األولى  الفتخة

 قدم / اللغة االنجليدية آدابيا
 : } نظام الداعات المعتمجة {   الخابعة الفخقة

 ميعاد االمتحان   اسم المهاد   التاريخ 

 الدبت
4/5/8109 

 ن االدب المقار

 

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 التخجمة التخررية
 

 صباحا   00 – 9من 

 الدبت
00/5/8109 

 االدب االمخكى الحجيث
 

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
04/5/8109 

 المدخح الحجيث
 

 صباحا   00 – 9من 

 ب الفخق الثانية والثالثة والخابعةامتحان المقخرات االختيارية لطال

 الدبت
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  علم الجاللة 

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  األدب القهطى

المذــــــخف العــــــام             رئــــــيذ القدــــــم                   امين الكلية                 
 للحاسب 

 

 د ىانى خميذ احمجأ.                           هلى عدة دمحم حلمى الخأ.د         أ/ دمحم خليل الدعجنى                          
 

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب           

                                                                             
 سامح سعج ابهالمجج االنرارى  1د1أ          
        

              جامعة االسـكندرية



 

 

 الزمن : ساعتان                  كلية اآلداب     
 وحدة االمتحاانت اآللية

 جـجول
 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
الثالثة الفتخة   

 / اللغة االنجليدية آدابياقدم 
 بة االدبشع الفخقة الثانية :

 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 
 ادب ونقد ادىب ادب ونقد ادىب)اغريقى وروماىن(

 )اغريقى وروماىن(
8-4 

 الثالثاء
7/5/8109 

 اللغة االجنليزية
 (2)مسع وقراءة وفهم()

 اللغة االجنليزية
 )مسع وقراءة وفهم(

8-4 

 بتالد
00/5/8109 

املسرحية من البداية وحىت  املسرحية من البداية وحىت شكسبري
 شكسبري

8-4 

 الثالثاء
04/5/8109 

 4-8 )كتابة ( اللغة االجنليزية (2) )كتابة( اللغة االجنليزية

 الدبت
08/5/8109 

 4-8 اللغة االوربية الثانية اللغة األوربية الثانية

 الثالثاء
80/5/8109 

 4-8 81الرواية ىف القرن  81 القرن الرواية ىف

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت
     

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ. د/ ىانى خميذ احمج             أ/ دمحم خليل الدعجنى                              أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكلية              



 

 

        سـكندريةجامعة اال
 ساعتان الزمن :             كلية االداب      

 جــجول   المتحاانت اآلليةوحدة ا
 8107/8108لثاني للعام الجامعى  امتحان الفرل الجراسى ا

 انتداب مهجو –انتداب عادى  –انتظام 
 األولي الفتخة 

 وآدابيا اإلنجليديةقدم اللغة 
 األدب ( شعبة ) الفخقة الثالثة 
 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 األحج
5/5/8109 

 00-9 التذوق االدىب التحوق االدبى
 اإلربعاء

8/5/8109 

 00-9 المقال المقال )ب(
 األحج

08/5/8109 

 00-9 81االدب االمريكى ىف القرن  09-07االدب االمخيكى من القخن 
 اإلربعاء

05/5/8109 

 00-9 الرتمجة التخجمة
 األحج

09/5/8109 

 00-9 81الرواية يف القرن  09الخواية في القخن 
 اإلربعاء

88/5/8109 

 81-81الشعر يف القرن  08-07نين القخ  الذعخفي
 81-81الشعر يف القرن 

9-00 

 األحج
86/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب مادة االنتداب
 اإلربعاء

89/5/8109 

 قراءة واستيعاب 
 النقد االدىب والتطبيقى

9-00 

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    المذخف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميذ احمج                  أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكلية              



 

 

                                       جامعة االسـكندرية
 ساعتان  الزمن :                  كلية االداب      

 جــجول   المتحاانت اآلليةوحدة ا
 8107/8108امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 تداب مهجوان –انتداب عادى  –انتظام 
  األولىالفتخة 

 وآدابيا اإلنجليديةقدم اللغة 
 األدب ( شعبة  الخابعة )الفخقة         

 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 
 عرىب-اجنليزى االدب املقارن عرىب-االدب املقارانجنليزى

 النقد االدىب والتطبيقى
 صباحا   11 – 9من

 الثالثاء
7/5/8109 

 املقال املقال )ب(
 املقال

 صباحا   11 – 9من

 الدبت
00/5/8109 

 22ىف القرن  االدب االمريكى 22ادب امريكى ىف القرن 
 أدب امريكى

 صباحا   11 – 9من

 الثالثاء
04/5/8109 

 احلديث العاملى املسرح املسرح العاملى احلديث
 املسرح احلديث

 ا  صباح 11 – 9من

 الدبت
08/5/8109 

 الشعر الفيكتورى واحلديث الشعر الفيكتورى واحلديث
 الشعر الفيكتورى واحلديث

 صباحا   11 – 9من

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   11 – 9من 22الرواية ىف القرن  22الرواية ىف القرن 

 مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت
 تدريب على احملادثة

 صباحا   11 – 9من

 الثالثاء
88/5/8109 

 صباحا   11 – 9من مشروع حبث 

 الدبت
0/6/8109 

 صباحا   11 – 9من القراءة واالستيعاب 

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ. د/ ىانى خميذ احمج                               أ/ دمحم خليل الدعجنى            أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        



 

 

                      جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفتخة 

 / اللغة االنجليدية آدابياقدم 
 والتخجمة  علم اللغة ية :الفخقة الثان

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

  4 – 8 مدخل ايل احلضارة األوربية مدخل ايل احلضارة األوربية
 الثالثاء

7/5/8109 

 اللغة االجنليزية
 (2) مسع وقراءة وفهم ( )

 اللغة االجنليزية
 ءة وفهم () مسع وقرا

8- 4  

 الدبت
00/5/8109 

 حنو اجنليزى )مدارسو( ابنية وتراكيب
 )الئحو قدميو( مدخل اىل الروايو

8- 4 

 الثالثاء
04/5/8109 

  4 – 8 اللغة االجنليزية )كتابة ( (2)كتابة () اللغة االجنليزية
 الدبت

08/5/8109 

  4 – 8 اللغة االوربية الثانية اللغة االوربية الثانية
 الثالثاء

80/5/8109 

 4 – 8 عرىب-اجنليزى الرتمجة إجنليزي (  –) عريب  الرتمجة

  4 – 8 ( اللغة االجنليزية )نطق وحديث الشعر واملسرحية 85/5/8109الدبت
 الثالثاء

88/5/8109 

 4 -8 مادة االنتساب مادة االنتساب

 م للهحجة                   المذخف العا   امين الكلية    المذخف االدارى للهحجه        

 

 أ.د/ ىانى خميذ احمج                   أ/ دمحم خليل الدعجنى                       أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ  

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                     

 
 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى                                                       

 يعتمج،،،   
  عميج الكلية              

                                                                             



 

 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو -انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفتخة

 آداهبا قسم / اللغة االجنليزية
 الفخقة االولى : 

  منميعاد االمتحان   اسم المهاد  التاريخ 
 األحج

5/5/8109 

 0.11-00.11 مدخل اىل النثر القصصى
 اإلربعاء

8/5/8109 

 0.11-00.11 لغةاجنليزية ) قراءه وفهم(
 األحج

08/5/8109 

 0.11-00.11 الصوتيات والفونولوجيا
 اإلربعاء

05/5/8109 

 0.11-00.11 ع وحديث ومهارات(لغةاجنليزية )مس
 األحج

09/5/8109 

 0.11-00.11 لغة اجنليزية )كتابة (
 اإلربعاء

88/5/8109 

 0.11-00.11 الرتمجة
 األحج

86/5/8109 

 0.11-00.11 مدخل اىل الشعر
 اإلربعاء

89/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميذ احمج                  أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكلية              

                                                                          
 أ.د. غادة عبجالمنعم مهسى                                                                     

 



 

 

 سـكندريةجامعة اال  
        كلية االداب     

 ساعتان الزمن :                المتحاانت اآلليةوحدة ا
 

 جــجول
 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 انتداب مهجو-انتداب عادى–انتظام 
  األولي الفتخة 

 قسم اللغة االجنليزية واداهبا 
 ( والتخجمة الفخقة الثالثة ) شعبة اللغة

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 األحج

5/5/8109 

 00-9 عرىب-اجنليزىتذوق ادىب  التحوق االدبى
 اإلربعاء

8/5/8109 

 اللغة االنجليدية ) كتابة ( )ب(
 )كتابة(لغة انجليزية

9-00 
 األحج

08/5/8109 

 00-9 اثنية لغة اوربية الذعخ والمدخحية
 اإلربعاء

05/5/8109 

 لغة اجنليزية لغة انجليدية تنهعات لغهية
 قراءة وتنوعات لغوية 

9-00 

 األحج
09/5/8109 

 00-9 االجتماعية اللسانيات علم الجاللة )المعانى (
 اإلربعاء

88/5/8109 

 00-9 اجنليزى(-الرتمجة )عرىب انجليدى -التخجمة عخبى
 األحج

86/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب نتدابمادة اال 

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    المذخف االدارى للهحجة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميذ احمج                  أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   

 

 يعتمج،،،       
  عميج الكلية              

                                                                                       



 

 

 جامعة االسـكندرية
        كلية االداب     

 ساعتان الزمن :                 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 8108/8109امتحان الفرل الجراسى الثاني للعام الجامعى  

 وانتداب مهج-انتداب عادى–انتظام 
 األوليالفتخة 

 قدم اللغة االنجليدية وادابيا 
 ( والتخجمة ) شعبة اللغة خابعةالفخقة ال

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيمو يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 لغة اجنليزية الشعر واملسرحية
 قراءة تنوعات لغوية

 صباحا   11 – 9من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   11 – 9من   كتابو لغة اجنليزية لغة االجنليزية)كتابة ()ب(ال

 الدبت
00/5/8109 

 التذوق االدىب التداولية
 عرىب"-"اجنليزى

 صباحا   11 – 9من 

 الثالثاء
04/5/8109 

 صباحا   11 – 9من  اجنليزى-عرىب الرتمجة اجنليزى(-)عرىب الرتمجة

 الدبت
08/5/8109 

 صباحا   11 – 9من  مشروع حبث ىف الرتمجة للغويةاحلاسب االىل والعلوم ا

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   11 – 9من  عرىب"-املعاجم"اجنليزى عرىب(-)اجنليزى املعجمية

 صباحا   11 – 9من  مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت
 الثالثاء

88/5/8109 

 صباحا   11 – 9من  نظرايت الرتمجة واملصطلح 

 المذخف العام للهحجة                      امين الكلية    خف االدارى للهحجة        المذ

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ ىانى خميذ احمج                  أ/ ابخاىيم ابخاىيم ناصخ    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د سامح سعج ابهالمجج االنرارى   


