
 

 

  
      جامعة االسـكشجرية

 الزمن : ساعتان                                                                             كلية اآلداب     
        وحجة االمتحانات اآللية

 ججول
 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 األوليرة الفت
 قدم التاريخ واآلثار السررية واإلسالمية

  الفرقة االولى :
 منميعاد االمتحان   اسم السهاد   التاريخ 

 األحج
5/5/8109 

 00-9 تاريخ اوربا فى العرهر الهسطى

 اإلربعاء
8/5/8109 

 00-9 )وسيط( السكتبة التاريخية ومشاهج البحث

 األحج
08/5/8109 

 ربية حجيثةنرهص تاريخية بلغة او 
 )قجيم(

9-00 

 اإلربعاء
05/5/8109 

 00-9 جغرافية مرر اإلقليسية

 األحج
09/5/8109 

 00-9 وحزارة العرب القجيم تاريخ 

 اإلربعاء
88/5/8109 

 00-9 وحزارة اليهنان والرومان  تاريخ

 األحج
86/5/8109 

 00-9 )إسالمى( السكتبة التاريخية ومشاهج البحث

 اإلربعاء
89/5/8109 

 00-9 مادة االنتداب

 السذرف العام للهحجة                      امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة            

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى   

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     



 

 

      جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان                 كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة فترة ال
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 الفرقة الثانية : شعبة التاريخ 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

  4 – 8  ) حديث( واثئق وخمطوطات

 الثالثاء
7/5/8109 

  4 – 8  جغرافية اقتصادية جغرافية اقتصادية

 الدبت
00/5/8109 

 4 – 8 اتريخ الرومان وحضاراهتم اتريخ مصر ىف العصر البطلمى

 الثالثاء
04/5/8109 

 4 – 8 اتريخ مصر البيزنطية وحضارهتا اتريخ مصر البيزنطية

 الدبت
08/5/8109 

اتريخ الدول االسالمية ىف ادلشرق 
 االيراىن والرتكى

اتريخ الدوله االسالمية حىت بداية 
 اريخ احلديثالت

8 – 4 

 الثالثاء
80/5/8109 

 4 - 8  )وسيط ( نصوص اترخيية بلغة اوربية

 4 -8 اتريخ الشعوب االسالمية احلديثة اتريخ الشعوب االسالمية احلديثة 85/5/8109الدبت
 الثالثاء

88/5/8109 

 4 - 8  االنتساب مادة االنتساب مادة

 السذرف العام للهحجة                      لكليةامين ا    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 لطالبوكيل الكلية لذئهن التعليم وا                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرار  
 يعتسج،،،                                    

  عسيج الكلية              
                                                                          

 جالسشعم مهسى أ.د. غادة عب                                                           



 

 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :                           كلية االداب    

 االمتحاانت اآلليةوحدة 

 
 جــجول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولى الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
  الفرقة الثالثة : شعبة التاريخ

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 صباحأ   00 – 9من  جغرافية سياسية جغرافية سياسية
 الثالثاء

7/5/8109 

 احا  صب 00- 9من   حضارة الدولة البيزنطية
 الدبت

00/5/8109 

 اتريخ أوراب يف القرنني  02 – 91اتريخ أوراب يف القرنني
91 – 02 

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
04/5/8109 

اتريخ مصر يف عصر األيوبيني 
 وادلماليك

حضارة اوراب ىف العصور 
 الوسطى ونظمها

 صباحا   00 – 9من 

 الدبت
08/5/8109 

سالمى نصوص اترخيية  بلغة اوربية )ا
) 

 نصوص اترخيية بلغة اوربية
 

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
80/5/8109 

الرحالة واجلغرافيون األوربيون يف 
 العصور الوسطي

 اتريخ الدولة العباسية
 

 صباحا   00 – 9من 

 الدبت
85/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب مادة االنتساب

 السذرف العام للهحجة                      ين الكليةام    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 م والطالبوكيل الكلية لذئهن التعلي                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى   

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
 أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                             



 

 

        السـكندريةجامعة ا
 ساعتانالزمن :               كلية االداب    

 االمتحاانت اآلليةوحدة 
 جــدول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
 

 اريخ: شعبة الت الرابعةالفرقة 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثشين
6/5/8109 

 حضارة الشرق االدىن القدًن حضارة الشرق االدىن القدًن وااثرها
 

8-4 

 الخسيس
9/5/8109 

 4-8 مصر واالمرباطورية الرومانية الرومانية مصر واالمرباطورية
 االثشين

01/5/8109 

 4-8  يخ افريقيا احلديثاتر 
 الخسيس

06/5/8109 

 نصوص اترخيية بلغة اوربية حديثة
 )حديث(

نصوص اترخيية بلغة اوربية 
 حديثة )اتريخ حديث(

8-4 

 االثشين
81/5/8109 

 4-8  احلضارة االسالمية
 الخسيس

81/5/8109 

 4-8 اتريخ مصر احلديث وادلعاصر اتريخ مصر احلديث وادلعاصر
 االثشين

87/5/8109 

 اتريخ ادلغرب واالندلس اورواب والتتار
 

8-4 

 الخسيس
11/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب
 السذرف العام للهحجة                      امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة              

 

 أ. د/ هانى خسيس احسج                          أ/ دمحم خليل الدعجنى                 أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى   

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
 أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     



 

 

     

      جامعة االسـكندرية        

 الزمن :  ساعتان      كلية اآلداب       
 وحدة االمتحاانت اآللية

 جـجول
 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 شعبة اآلثار السررية  لفرقة الثانية :ا
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

 اللغة ادلصرية القدمية اللغة ادلصرية القدمية)هريوغليفى(
 )هريوغليفى(

8 – 4 
 الثالثاء

7/5/8109 

 4 – 8  اتريخ مصر ىف العصر البيزنطى
 الدبت

00/5/8109 

 4 -8 جغرافية مصر التارخيية اثرية مواقع
 الثالثاء

04/5/8109 

 حضارة مصرية قدمية )داينه ( حضارة مصر الفرعونية
 )داينه (

8 -4 
 الدبت

08/5/8109 

 4 – 8  تدريب عملى
 الثالثاء

80/5/8109 

 اتريخ وااثر الشرق االدىن القدًن
 اسيا الصغرى-ايران-العراق

 اتريخ  الشرق االدىن القدًن
 لعراق وايران""ا

8 – 4 
 اتريخ وآاثر مصر اتريخ مصر االسالمى واحلديث 85/5/8109الدبت

 اليواننية والرومانية
8 - 4 

 الثالثاء
88/5/8109 

 4 - 8 مادة االنتساب مادة االنتساب
 السذرف العام للهحجة                      امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  براهيم ابراهيم ناصرأ/ ا    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى   

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     

 



 

 

  
. 

       جامعة االسـكندرية       
 الزمن : ساعتان      كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 جـجول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قدم التاريخ واآلثار السررية واالسالمية

 الفرقة الثانية : شعبة اآلثار االسالمية 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالدب
4/5/8109 

الفنون الزخرفية حىت هناية العصر 
 الفاطمى

الفشهن الزخرفية حتى 
 نهاية العرر الفاطسى

8-4 

 الثالثاء
7/5/8109 

 4-8 تاريخ عام الفشهن  )مشرق اسالمى( عمارة اسالمية
 الدبت

00/5/8109 

 4-8 آثار مررية آاثر مصرية قدمية
 الثالثاء

04/5/8109 

 4-8 فشهن سلجهقية تصوير اسالمي
 الدبت

08/5/8109 
 4-8 لغة فارسية لغة فارسية

 الثالثاء
80/5/8109 

 4-8  تدريب عملى
 4-8 مادة االنتداب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت

            السذرف العام للهحجة           امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة           

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 رارى أ.د سامح سعج ابهالسجج االن  

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     

 



 

 

 
 
 

       جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :                 ة االدابكلي    

 جــدول                                               المتحاانت اآلليةوحدة ا
 8108/8109للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولى الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
   قة الثالثة شعبة االثار السرريةلفر ا

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

اتريخ وآاثر الشرق األدين القدًن ) 
 سوراي واجلزيرة العربية(

 اتريخ الشرق االدىن القدًن
 "سوراي واجلزيرة العربية"

 صباحأ   00 – 9من 
 الثالثاء

7/5/8109 

 قدمية يةمصر  حضارة
 (نظم سياسية واجتماعية واقتصادية )

 ية قدميةحضارةمصر 
 "نظم سياسية واجتماعية "

 صباحا   00 – 9من 

 الدبت
00/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  نصوص اترخيية بلغة اوربية حديثة الرتميم األثري والرسم ادلعماري
 الثالثاء

04/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  ااثر اسالمية لغة قبطية
 الدبت

08/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  نصوص هريوغليفية نصوص هريوغليفية
 الثالثاء

80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  تدريب عملي تدريب عملي
 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت

 ف العام للهحجة                   السذر    امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 سامح سعج ابهالسجج االنرارى أ.د   

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     

 



 

 

 
 

        جامعة االسـكندرية
 ساعتان الزمن :         كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 األولى الفترة

  قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
 ثار اإلسالمية ( الفرقة الثالثة : ) شعبة اآل

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 تالدب

4/5/8109 

 عمارة إسالمية
 عثماين( -جراكسة–) مملوكي 

 عمارة إسالمية
 عثماين( -جراكسة–) مملوكي 

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
7/5/8109 

 صباحأ 00 – 9من   سكوكاتاخلط العريب وادل اخلط العريب ومسكوكات

 الدبت
00/5/8109 

الفنون الزخرفية يف العصرين األيويب 
 وادلملوكي

الفنون الزخرفية يف العصرين 
 األيويب وادلملوكي

 صباحا   00 – 9من 

 الثالثاء
04/5/8109 

 اتريخ عام الفنون اتريخ عام الفنون
 "بيزنطى وساساىن"

 صباحا   00- 9من  

 الدبت
08/5/8109 

 صباحا   00 -9من   تدريب عملي يب عمليتدر 

 الثالثاء
80/5/8109 

 صباحا   00 – 9من  اتريخ مصر احلديث وادلعاصر اتريخ مصر احلديث وادلعاصر

 صباحا   00 – 9من  مادة االنتساب مادة االنتساب 85/5/8109الدبت
 ة                   السذرف العام للهحج   امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة            

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 لسجج االنرارى أ.د سامح سعج ابها  

 ،،يعتسج،                           
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     



 

 

 
 

       ة االسـكندريةجامع
 ساعتانالزمن :        كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة

 قدم التاريخ واالثار السررية واالسالمية
  سالميةاالالفرقة الرابعة : شعبة االثار 

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 االثشين

6/5/8109 

 4-8 لغة فارسية نصوص ااثر اسالمية )بلغة اوربية (
 الخسيس

9/5/8109 

 4-8 فن ادلتاحف واحلفائر فن ادلتاحف واحلفائر
 االثشين

01/5/8109 

 لعمارة االسالميةا )مغرب واندلس( العمارة االسالمية
 ىف ادلغرب واالندلس

8-4 

 الخسيس
06/5/8109 

 4-8 تدريب عملى تدريب عملى
 االثشين

81/5/8109 

 4-8 اتريخ ادلغرب واالندلس اتريخ ادلغرب واالندلس
 الخسيس

81/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب
 العام للهحجة                   السذرف    امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ/ دمحم خليل الدعجنى                         أ. د/ هانى خسيس احسج                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 مح سعج ابهالسجج االنرارى أ.د سا  

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     

 
 
 



 

 

 
 

        سـكندريةجامعة اال
 ساعتانالزمن :        كلية االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــجول

 8108/8109 للعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة  الفترة

 قسم التاريخ واالاثر ادلصرية واالسالمية
   ةالفرقة الرابعة : شعبة االثار السرري

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القجيسه يجةجمهاد الالئحة الج التاريخ 
 االثشين

6/5/8109 

 4-8 نصوص هريوغليفية نصوص هريوغليفية
 الخسيس

9/5/8109 

 4-8 حضارة مصر القدمية "ادب )االداب والعلوم( حضارة مصرية قدمية 
 االثشين

01/5/8109 

غة نصوص اترخيية بل نصوص دميوطيقية
 اوربيةحديثة

8-4 

 الخسيس
06/5/8109 

 اتريخ وااثر الشرق االدىن القدًن
 ()ادلغرب وافريقيا

اتريخ وااثر ادلغرب وافريقيا 
 القدًن

8-4 

 االثشين
81/5/8109 

 4-8 تدريب عملى تدريب عملى
 الخسيس

81/5/8109 

 4-8  لغة قبطية
 االثشين

87/5/8109 

موضوع خاص ىف االاثر واحلضارة 
 ريةادلص

 موضوع خاص 
 "جمتمع مصرى قدًن"

8-4 

 الخسيس
11/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتساب
 السذرف العام للهحجة                      امين الكلية    السذرف االدارى للهحجة        

 

 أ. د/ هانى خسيس احسج         أ/ دمحم خليل الدعجنى                                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعج ابهالسجج االنرارى   

 

 يعتسج،،،       
  عسيج الكلية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبجالسشعم مهسى                                                                     


