جايعت اإلسكُدريت
كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ يٍ  3.11-33.11 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
انفترة انثاَيت
قسى االثار واندراساث انيىَاَيت وانروياَيت
شعبت اآلثار

انفرقت انثانثت  /الئحت جديدة
الثالثاء

انسبج
8132/38/82

9112/1/1

انسبج
8132/3/5

نرهص

مداحة

عسارة رومانية

يهنانية والتيشية

الدبت

9112/1/19

نحت رومانى

9112/1/11

8132/3/88

تاريخ

فخار رومانى

االمبراطهرية

وبيزنطى

الرومانية

انفرقت انثانثت  /الئحت قديًت
انسبج
8132/38/82

الثالثاء

انثالثاء

شعبت اآلثار

الثالثاء
9112/1/1

نرهص

مداحة

انسبج
8132/3/5

الدبت

الثالثاء

انثالثاء

9112/1/19

9112/1/11

8132/3/88

عسارة رومانية

نحت رومانى

------

يهنانية والتيشية
السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

فخار رومانى
وبيزنطى

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غادة عبدالسشعم مهسى

جايعت اإلسكُدريت
كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ يٍ  33 – 2 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة األولي

قدم االثار والدراسات اليهنانية والرومانية

الفرقة الثانية  /الئحة جديدة
األحد
8132/38/11
فخار يهنانى
ورسم فخار

الفرقة الثانية  /الئحة قديسو

شعبة االثار

األربعاء

األربعاء

األحد

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

التاريخ الرومانى

عسارة يهنانية

شعبة االثار

األحد
8132/38/11

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

فخار يهنانى

التاريخ الرومانى حتى

عسارة يهنانية

ورسم فخار

األربعاء

نياية العرر الجسيهرى

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

نحت يهناني

امين الكلية

األحد

9112/1/11

نحت يهناني
السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

أ /دمحم خليل الدعدنى

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غادة عبدالسشعم مهسى

جايعت اإلسكُدريت
كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ يٍ  3.11 -33.11:ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
اَتظاو-اَتساب عادي-اَتساب يىجه
انفترة انثاَيت
قسى االثار واندراساث انيىَاَيت وانروياَيت
انفرقت األوني
األحد
8132/38/11

األربعاء

األربعاء

األحد

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

حفائر اثرية

مقدمة في األدب

مدخل إلي علم
التاريخ اليهناني

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

حفائر ومتاحف

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

اآلثار اليهنانية
والرومانية

اليهناني والالتيشي

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غــــــادة عبــــــدالسشعم مهســــــى

كلية اآلداب

ميعاد االمتحان من  4 – 9 :مداءا

جامعة االسـكشدرية

الزمن  :ساعتان

وحدة االمتحانات اآللية

جدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثالثة

قدم االثار والدراسات اليهنانية والرومانية

الفرقة الرابعة (الئحة جديدة ) شعبة االثار
األربعاء

األحد
8132/38/11

9112/1/9

اثار مرر في

وثائق بردية

العررين اليهنانى
والرومانى

األربعاء

9112/1/2

تاريخ مرر

واالمبراطهرية

األحد

9112/1/11

حزارة االسكشدرية

األربعاء

9112/1/11

اثار بحرية

الرومانية الستأخرة

الفرقة الرابعة ( الئحة قديسة ) شعبة االثار
األحد
8132/38/11

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

9112/1/11

اثار مرر في
وثائق بردية

العررين اليهنانى

تاريخ مرر

اثار اسكشدرية

بردى ونقهش

الرومانيةالستأخرة

والرومانى

واالمبراطهرية

تدريب عسلى

رسم معسارى

يهنانية والتيشية

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

جايعت اإلسكُدريت

عسيد الكلية

ييعاد االيتحاٌ يٍ  4 – 8 :يساءا
انزيٍ  :ساعتاٌ

كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثالثة

قدم االثار والدراسات

الفرقة الرابعة (الئحة جديدة ) شعبة الدراسات االوربية القديسة
األحد
8132/38/11

وثائق بردية

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

9112/1/11

مدرسة

االسكشدرية
الفكرية والعلسية

تاريخ مرر

واالمبراطهرية

نرهص يهنانية نرهص التيشية

الرومانية

( نثر )

األحد
8132/3/81
اثار مرر فى
العررين
اليهنانى

( نثر )

والرومانى

الفرقة الرابعة ( الئحة قديسة ) شعبة الدراسات
األحد
8132/38/11

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

9112/1/11

وثائق بردية

------

األحد
8132/3/81

تاريخ مرر

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

واالمبراطهرية
الرومانية

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

-------

-------

ادب التيشى

(عرر فزى)

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غـــــــــــادة عبـــــــــــدالسشعم مهســـــــــــى

جايعت اإلسكُدريت
كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ يٍ  33 – 2 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة األولي

قدم االثار والدراسات

الفرقة الثانية (الئحة جديدة ) شعبة الدراسات االوربية القديسة
األحد
8132/38/11
فلدفة يهنانية من
طاليس حتى

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

9112/1/11

ادب يهنانى

افالطهن

لغة يهنانية

ُ نحه وصرف

تاريخ الرومان

لغة التيشية

" نحه وصرف

الفرقة الثانية ( الئحة قديسة ) شعبة الدراسات
األحد
8132/38/11
فلدفة يهنانية
(من طاليس حتى
افالطهن)

األربعاء

األربعاء

األحد

األربعاء

9112/1/9

9112/1/2

9112/1/11

9112/1/11

ادب يهنانى

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

------امين الكلية

أ /دمحم خليل الدعدنى

تاريخ الرومان

-------

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غادة عبدالسشعم مهسى

جايعت اإلسكُدريت
كهيت اآلداب
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعاد االيتحاٌ يٍ 3.11-33.11 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8132/8132
انتظام-انتداب عادى-انتداب مهجو
الفترة الثانية

قدم االثار والدراسات
الفرقة الثالثة (الئحة جديدة ) شعبة الدراسات االوربية القديسة
انسبج
8132/38/82
فلدفة ارسطه

الثالثاء

9112/1/1
ادب التيشى

" عرر فزى

الدبت

الثالثاء

انسبج
8132/3/5

9112/1/19

9112/1/11

نرهص التيشية

نرهص يهنانية

تاريخ مرر والعالم

(نثر)

(نثر)

اليلليشدتى

الفرقة الثالثة( الئحة قديسة ) شعبة الدراسات
انسبج
8132/38/82
فلدفة ارسطه

الثالثاء

9112/1/1
------

السذرف االدارى للهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

انسبج
8132/3/5
-------

امين الكلية
أ /دمحم خليل الدعدنى

الدبت

9112/1/19
ادب سكشدرى

الثالثاء

9112/1/11
تاريخ مرر والعالم
اليلليشدتى

السذرف العام للهحدة
أ.د /ىانى خسيس احسد

وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب
أ.د سامح سعد ابهالسجد االنرارى

يعتسد،،،

عسيد الكلية

أ.د .غادة عبدالسشعم مهسى

