
 

 

        جامعة االسـكندرية
 كمية اآلداب     

 الزمن : ساعتان      وحدة االمتحانات اآللية

 جدول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 

 قدم الرهتيات والمدانيات
   الفرقة االولى :

 ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 
 االثنين 

6/5/8109 

 4-8 عمم التراكيب

 الخميس
9/5/8109 

 4-8 نرهص عربية

 االثنين
01/5/809 

 4-8 عمم المهرفهلهجيا

 الخميس
06/5/8109 

 4-8 الكتابة الرهتية

 االثنين
81/5/8109 

 4-8 عمم الرهتيات الفيزيائى

 الخميس
81/5/8109 

 1-0  مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية         المذرف االدارى لمهحدة      

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 ذئهن التعميم والطالبوكيل الكمية ل                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     ى          أ.د. غادة عبدالمنعم مهس                                                           

 



 

 

      جامعة االسـكندرية        
 الزمن : ساعتان       كلية اآلداب       

 وحدة االمتحاانت اآللية
 

 جـدول
 8108/8109لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 قدم / الرهتيات والمدانيات

 الفرقة الثانية :  
 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةداد الالئحة الجمه  التاريخ 
 الدبت

4/5/8109 

علم الصوتيات الفيزايئى  علم الصوتيات الفيزايئى
 والسمعى

9-00 

 الثالثاء
7/5/8109 

 00-9  اكتساب اللغة

 الدبت
00/5/8109 

علم الصوتيات السمعى 
 واالدراكى

 00-9 صوتيات اللغة العربية

 الثالثاء
04/5/8109 

 00-9 النحو العرىب والصرف النحو العرىب والصرف

 الدبت
08/5/8109 

 )صوت وكهرابء( طبيعة االحصاء
 

9-00 

 الثالثاء
80/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب مادة االنتساب

 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  ابراهيم ناصر أ/ ابراهيم    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 جامعة اإلسكندرية
        كلية اآلداب    

 ساعتان الزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا
 جــدول

 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الرهتيات والمدانيات قدم 

  الفرقة الثالثة :
 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 الدبت
4/5/8109 

 0.05-00.05  الظواهر الربوزودية

 الثالثاء
7/5/8109 

 0.05-00.05 االجنليزية العلمية ىف اللغوايت علم اللغة اإلكلينيكي

 الدبت
00/5/8109 

 0.05-00.05 االحصاء وعلم اللغة الرايضى الصوتيات التجريبية

 الثالثاء
04/5/8109 

 0.05-00.05 علم اللغة االجتماعي علم اللغة االجتماعي

 الدبت
08/5/8109 

 0.05-00.05 علم اللغة املقارن علم اللغة الرايضي

 الثالثاء
80/5/8109 

 0.05-00.05 الرتاث الصويت العريب الرتاث الصويت العريب

 الدبت
85/5/8109 

 0.05-00.05 مادة االنتساب مادة االنتساب

          المذرف العام لمهحدة             امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة           

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 رى أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرا  

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 
 



 

 

 جامعة اإلسكندرية
        كلية اآلداب    

 ساعتانالزمن :      المتحاانت اآلليةوحدة ا
 

 جــدول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 
 هتيات والمدانياتقدم الدراسات الر

   الرابعةالفرقة 
 ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 الدبت
4/5/8109 

 1.11-0.11 علم اللغة التصنيفى والفصائلى لسانيات اللغة العربية

 الثالثاء
7/5/8109 

 1.11-0.11 اتريخ العلوم اللغوية التحليل اللغوى
 الدبت

00/5/8109 

 1.11-0.11 دراسة اللهجات ىف النحو العرىب تدريب عملى ىف عالج امراض الكالم
 الثالثاء

04/5/8109 

 1.11-0.11 علم اللغة التطبيقى للغة التطبيقىعلم ا
 الدبت

08/5/8109 

 1.11-0.11 علم اجلمال الصوتى علم اجلمال الصوتى

 الثالثاء
80/5/8109 

 1.11-0.11 مشروع حبث ميداىن مشروع حبث ميداىن
 الدبت

85/5/8109 

 1.11-0.11 مادة االنتساب مادة االنتساب

 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية      المذرف االدارى لمهحدة         

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 ن التعميم والطالبوكيل الكمية لذئه                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
             أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                             

 


