
 

 

 ةجامعة االسـكندري
      كلية االداب   

 الزمن : ساعتان                      وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 األوليالفترة 
 قسم المسرح

 ) الئحة جديدة ( الفرقة االولى :
 منميعاد االمتحان    لمهاد اسم ا التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 00-9 نصهص المسرح القديم"تحليل"
 اإلربعاء

8/5/8109 

 00-9 جماليات المسرح
 األحد

08/5/8109 

 00-9 مدخل الى اإلخراج المسرحى
 اإلربعاء

05/5/8109 

 00-9 لغة اوربية حديثة
 األحد

09/5/8109 

 00-9 المسرح المدرسى
 اإلربعاء

88/5/8109 

 00-9 تدريب عملى"تدريب ممثل"
 األحد

86/5/8109 

 00-9 علم نفس المسرح
 اإلربعاء

89/5/8109 

 00-9 مادة االنتساب

 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة           

 

 د/ هانى خميس احمد      أ. ى                         أ/ دمحم خليل السعدن            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 
 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
              غادة عبدالمنعم مهسى أ.د.                                                            



 

 

 
               جامعة االسـكندرية

 ناتساع الزمن :             كلية  االداب    
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جـدول 
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة  الفترة 
 قسم المسرح

  الفرقة الثانية :
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 تالسب
4/5/8109 

نصوص مسرحية من العصور 
 )حتليل(الوسطى وعصر النهضة 

حتليل مسرحيات عصور وسطى 
 وعصر النهضة

8-4 

 الثالثاء
7/5/8109 

 4-8 مذاهب دتثيل نقد فىن ومسرحى)مفاهيم(

 السبت
00/5/8109 

 4-8 املسرح واجملتمع تدريبات اخراج مسرحى

 الثالثاء
04/5/8109 

 4-8 اسس االخراج املسرحى تذوق فىن

 السبت
08/5/8109 

 4-8 مسرحى ابللغة الفصحىاداء  تدريبات ممثل فصحى

 الثالثاء
80/5/8109 

 4-8  مكياج ومالبس

 4-8 اللغة االوربية احلديثة اللغة االوربية احلديثة 85/5/8109السبت
 الثالثاء

88/5/8109 

 4-2 مادة االنتساب مادة االنتساب

           المشرف العام للهحدة            امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة        

 

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

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 ارى أ.د سامح سعد ابهالمجد االنص  

 يعتمد،،،                                 
  عميد الكلية              

                                                                          
              غادة عبدالمنعم مهسى أ.د.                                                            



 

 

       ـكندريةسجامعة اال
 ساعتان الزمن :                 كلية  االداب    

 المتحاانت اآلليةوحدة ا
 

 جـدول
 8108/8109للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثالثة الفترة 
 قسم المسرح  

 الثة :الث الفرقة
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

نصوص من املسرح األمريكي 
 واألوروىب) حتليل (

حتليل مسرحيات اوربية 
 وامريكية حديثة

8-4 

 اإلربعاء
8/5/8109 

 4-8 مذاهب االخراج املسرحى انتاج مسرحي
 األحد

08/5/8109 

 4-8 ل ومذاهب(نقد فين ومسرحي)اصو  نقد فين مسرحي حديث ومعاصر
 اإلربعاء

05/5/8109 

 4-8 غناء فردى ومجاعى ) عامة ( تدريبات دتثيل
 األحد

09/5/8109 

 4-8 تصميم املسرح ديكور مسرحي
 اإلربعاء

88/5/8109 

 4-8  تدريب عملي
 األحد

86/5/8109 

 4-8 تدريبات اخراج مسرحي تدريبات اخراج مسرحي
 اإلربعاء

89/5/8109 

 4-8 ادة االنتسابم مادة االنتساب
 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    المشرف االدارى للهحدة              

 

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

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 يعتمد،،،                                                
  عميد الكلية              

                                                                          
              غادة عبدالمنعم مهسى أ.د.                                                            



 

 

 
                 جامعة االسـكندرية

   الزمن : ساعتان               لية  االدابك    
 المتحاانت اآلليةوحدة ا

 جـدول
 8108/8109 للعام الجامعىامتحان الفصل الدراسى الثانى 

 انتساب مهجه-انتساب عادى-انتظام

 الثانية  الفترة
  قسم المسرح

     : الرابعةالفرقة 
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 نصوص من املسرح املصرى
 )حتليل(

 00.11-0.11 
 اإلربعاء

8/5/8109 
 نصوص من املسرح العرىب

 )حتليل(
 0.11-00.11 حتليل مسرحيات مصرية وعربية

 األحد
08/5/8109 

 0.11-00.11 اخراج اذاعى وتليفزيوىن اخراج تليفزيوىن
 اإلربعاء

05/5/8109 
 0.11-00.11 نقد فىن ومسرحى)تطبيقات ( نقد فىن ومسرحى تطبيقى

 األحد
09/5/8109 

 0.11-00.11 حرفية مسرحية حترير واخراج صحفى واعالمى
 اإلربعاء

88/5/8109 
 مشروع التخرج

 (اتليف -نقد-اخراج-)دتثيل
 مشروع خترج

 نقد(-أتليف-اخراج-)دتثيل
00.11-0.11 

 األحد
86/5/8109 

 نصوص مسرحية نصوص بلغة اوربية حديثة
 بلغة اوربية حديثة 

00.11-0.11 
 اإلربعاء

89/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب مادة االنتساب
 المشرف العام للهحدة                      امين الكلية    رف االدارى للهحدة        المش   

 

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

        

 وكيل الكلية لشئهن التعليم والطالب                                                              

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنصارى   

 
 يعتمد،،،       
  عميد الكلية              

                                                                          
          غادة عبدالمنعم مهسى . أ.د                                                           


