
 

 

                                  جامعة اإلسكظدرية
 الزمن : ساعتان                                                             كمية االداب     

       وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 هجهانتساب م-انتساب عادى-انتظام

 األولي   الفترة
 اليهنانية والرومانية قسم اآلثار والدراسات

           الفرقة األولى :

 منميعاد االمتحان    اسم الطهاد  التاريخ 
 تالسب

4/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  لغة يهنانية

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحا   00 – 9من   لغة التيظية

 السبت
00/5/8109 

 عمم الطتاحف
 ب عطمى فى الطهاقع االثريةتدري

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
04/5/8109 

 اثار بحر ايجه وايطاليا قبل التاريخ
 مدخل األاثر اليواننية والرومانية

 صباحا   00 – 9من 

 السبت
08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  اساطير يهنانية ورومانية

 الثالثاء
80/5/8109 

 باحا  ص 00- 9من  تاريخ مصر الفرعهنية

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب 85/5/8109السبت

 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
    أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     



 

 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـدول

 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-ب عادىانتسا-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قسم / االثار والدراسات اليهنانية والرومانية
  الفرقة الثانية : شعبة االثار اليهنانية والرومانية

    
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 لغة يواننية لغة يواننية
 دميولغو يواننية ق

8-4 

 الثالثاء
7/5/8109 

 4-8 لغة التينية لغة التينية
 السبت

00/5/8109 

 4-8 عملة يواننية عملة يواننية وىللينيستيو
 الثالثاء

04/5/8109 

 4-8 ااثر فرعونية ااثر فرعونية
 السبت

08/5/8109 

 4-8 الفن اهلللينيسىت)عمارةوحنت( )عمارة وحنت( الفن اهلللينيسىت
 الثالثاء

80/5/8109 

 4-8 اتريخ مصر والعامل اهلللينسىت اتريخ مصر والعامل اهلللينيسىت
 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109السبت

 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة        

 

 يل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد      أ/ دمحم خم            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     

 
 
 



 

 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـدول

 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قسم / االثار والدراسات اليهنانية والرومانية
 بية القديطةالفرقة الثانية : شعبة الدراسات االور 

     
 من اد االمتحانميع مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

 4-8 لغة يواننيو )تطبيقات( لغة يواننيو
 الثالثاء

7/5/8109 

 4-8 لغة التينية لغة التينية )تطبيقات(
 السبت

00/5/8109 

 4-8 ادب التيين )عصر ذىىب( )عصر ذىىب( ادب التيىن
 الثالثاء

04/5/8109 

 4-8 عماره()حنت و  ااثر يواننية )عمارة وحنت( ااثر يواننية
 السبت

08/5/8109 

 4-8  ادب سكندرى
 الثالثاء

80/5/8109 

 4-8 لغة ايطالية او يواننية حديثة لغة ايطالية او يواننية حديثة
 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109السبت

     الطشرف العام لمهحدة                  امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     



 

 

 
 
 

       جامعة االسـكندرية

 ساعتان الزمن :                             دابكلية اآل       
  المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جــدول
 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية الفترة 
 اليهنانية والرومانيةقسم اآلثار والدراسات 

    ة والرومانية اليهناني الفرقة الثالثة : شعبة االثار
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 0.11-00.11 نقوش يواننية والتينية نقوش يواننية والتينية
 اإلربعاء

8/5/8109 

 0.11-00.11 اتريخ مصر واالمرباطوريةالرومانية اتريخ مصر حتت حكم الرومان
 األحد

08/5/8109 

 0.11-00.11 رسم وفسيفساء رسم وفسيفساء
 اإلربعاء

05/5/8109 

 0.11-00.11 فن الوالايت الرومانية فن الوالايت الرومانية
 األحد

09/5/8109 

 0.11-00.11 عملو رومانية وبيزنطية عملة رومانية وبيزنطية
 اإلربعاء

88/5/8109 

 0.11-00.11 ااثر اسالمية ااثر مصر االسالمية
 ألحدا

86/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب مادة االنتساب

 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     



 

 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :       كلية اآلداب     

  المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-ىانتساب عاد-انتظام

 الثالثة الفترة 
  اليهنانية والرومانية قسم اآلثار والدراسات
  الفرقة الثالثة : شعبة الدراسات األوربية القديطة 

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 
 األحد

5/5/8109 

 0.11-00.11 نية حديثةلغة إيطاليةاو يوان نقد ادىب يوانىن والتيىن مقارن
 اإلربعاء

8/5/8109 

 0.11-00.11 )شعر ونثر( نصوص التينية ()شعر نصوص التينية
 األحد

08/5/8109 

 0.11-00.11 نصوص يواننية )شعر ونثر( نصوص يواننية )شعر(
 اإلربعاء

05/5/8109 

 ترمجة إيل اللغة اليواننية ترمجة إيل اللغتني اليواننية والالتينية
 اىل اللغتني اليواننية والالتينيةترمجو 

00.11-0.11 

 األحد
09/5/8109 

 0.11-00.11 ) حنت وعمارة ( آاثر رومانيو )عمارة وحنت(  آاثر رومانية
 اإلربعاء

88/5/8109 

 0.11-00.11 نقد أديب يوانين والتيين مقارن لغة إيطالية أو يواننية حديثة
 األحد

86/5/8109 

 0.11-00.11 نتسابمادة اال مادة االنتساب
 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     

 
 



 

 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :      كلية اآلداب     

  المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

 اليواننية والرومانيةاثر والدراسات قسم اآل
     الفرقة الرابعة : شعبة االثار

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالسب

4/5/8109 

 آثار اسكظدرية  والدلتا اثار اسكظدرية والدلتا
 حضارة اسكظدرية

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.11-00.11من  لغة مصرية قديطة قديطة لغة مصرية

 السبت
00/5/8109 

االثار اليهنانية والرومانية فى العالم 
 العربى

االثار اليهنانية والرومانية فى 
 العالم االسالمى

 مهاقع اثرية

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
04/5/8109 

فظهن صغرى فى العصرين  فظهن صغرى فى العصرين
 اليهنانى والرومانى

 يب عطمىتدر 

 0.11-00.11من 

 السبت
08/5/8109 

 اثار بيزنطية اثار بيزنطية
 اثار بيزنطية وقبطية

 0.11-00.11من 

 الثالثاء
80/5/8109 

  ترميم االثار
 عطمه يهنانية ورومانية

 0.11-00.11من 

 0.11-00.11من  مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109السبت
 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية        الطشرف االدارى لمهحدة       

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 ئهن التعميم والطالبوكيل الكمية لش                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 يعتطد،،،    
  عطيد الكمية              

                                                                          
           أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                               

 



 

 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتانالزمن :       كلية اآلداب    

  المتحاانت االليةوحدة ا
 جــدول

 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

  اليهنانية والرومانية قسم اآلثار والدراسات
  ابعة شعبة الدراساتالفرقة الر 

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديطه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالسب

4/5/8109 

 0.11-00.11من  املدارس الفلسفية املتأخرة املدارس الفلسفية املتأخرة

 الثالثاء
7/5/8109 

علم الرتاكيب اللغوية ىف اللغتني 
 اليواننية والالتينية

 فقو لغة 
 نية والتينيةيوان

 0.11-00.11من 

 السبت
00/5/8109 

 0.11-00.11من  )شعر ونثر(نصوص يواننية )شعر ( يواننية نصوص

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.11-00.11من نقوش يواننية والتينية نقوش يواننية والتينية

 السبت
08/5/8109 

 0.11-00.11من  )) شعر ونثرنصوص التينية )) شعر نصوص التينية

 ثالثاءال
80/5/8109 

 0.11-00.11من اللغة االيطالية او اليواننية احلديثة مسكوكات يواننية ورومانية

 0.11-00.11من  مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109السبت
 الطشرف العام لمهحدة                      امين الكمية    الطشرف االدارى لمهحدة           

 

 أ/ دمحم خميل السعدنى                         أ. د/ هانى خطيس احطد                  ابراهيم ناصرأ/ ابراهيم     

        

 وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالطجد االنصارى   

 

 يعتطد،،،       
  عطيد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالطظعم مهسى                                                                     


