ميعاد االمتحان من  .3.1-03.1 :ظيرا

جامعة االسـكندرية

الزمن  :ساعتان

كمية اآلداب

وحدة االمتحانات اآللية

جدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
انتعام-انتداب عادى-انتداب مهجو
قدم الرهتيات والمدانيات
{ اآلختبار انيكتروًَ }

الفرقة الرابعة (الئحة جديدة )
الدبت

الثالثاء

الدبت

الدبت

الثالثاء

الثالثاء

9102/09/92

9102/0/0

9102/0/5

9102/0/09

9102/0/05

9102/0/99

عروض عربى

عمم عالج

عمم المغة

تكنهلهجيا الكالم

الرهتيات
التجريبية

واوربى

امراض الكالم

والمغة

والحاسب االلى

الفرقة الرابعة  /الئحة قديمة
الدبت

الثالثاء

الدبت

الدبت

الثالثاء

الثالثاء

9102/09/92

9102/0/0

9102/0/5

9102/0/09

9102/0/05

9102/0/99

دراسات فى عمم

عمم عالج

المغهيات

الدراسة الرهتية

الرهتيات
التجريبية

والتحميمية

المغة

المذرف االدارى لمهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

امراض التخاطب

امين الكمية
أ /دمحم خميل الدعدنى

والحاسب االلى

لغهيات عربية

والتكنهلهجيا

حديثة

المذرف العام لمهحدة
أ3د /ىانى خميس احمد

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ3د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكمية

أ3د 3غادة عبدالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ  0.01-00.01 :ظهرا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
اَتظاو-اَتسا عاادي-اَتسا يىجه
قسى انصىتياث وانهساَياث
{ اآلختبار انيكتروًَ }
انفرقت انثانثت  :الئحت جديدة
الدبت

الثالثاء

الدبت

الدبت

الثالثاء

9102/09/92

9102/0/0

9102/0/5

9102/0/09

9102/0/05

عهى
انهغت وانحاسب
اآلني

صىتياث
انهغت انعربيت

عهى
عالج ايراض
انكالو

عهى
انهغت انُفسً

انفىَىنىجيا

انفرقت انثانثت  :الئحت قديًت
الدبت

9102/09/92

9102/0/0

المغهيات

والحاسب االلى
المذرف االدارى لمهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الثالثاء

صهتيات
تجريبية

وتحميمية

الدبت

الدبت

9102/0/5

عمم عالج

9102/0/09

امراض التخاطب
امين الكمية

أ /دمحم خميل الدعدنى

عمم المغة
النفدى

الثالثاء

9102/0/05

عمم الرهتيات
الهظائفى

والتراكيبى

المذرف العام لمهحدة
أ3د /ىانى خميس احمد

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ3د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكمية

أ3د 3غادة عبدالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ  00 – 2 :صباحا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
اَتظاو-اَتسا عاادي-اَتسا يىجه
قسى انصىتياث وانهساَياث
{ اآلختبار انيكتروًَ }
انفرقت انثاَيت  :الئحت جديدة
الدبت

الثالثاء

الدبت

الدبت

الثالثاء

9102/09/92

9102/0/0

9102/0/5

9102/0/09

9102/0/05

صهتيات

نرهص

عمم المعنى

الفهنهلهجيا

المغة العربية

بمغة إنجميزية

عمم الرهتيات
الفديهلهجى

انفرقت انثاَيت  :الئحت قديًت
الدبت

الثالثاء

الدبت

الدبت

الثالثاء

9102/09/92

9102/0/0

9102/0/5

9102/0/09

9102/0/05

عمم الرهتيات

عمم الرهتيات

االنجميزية
عمم المعنى
المذرف االدارى لمهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الهظائفى

الفديهلهجى

امين الكمية
أ /دمحم خميل الدعدنى

رياضيات

العممية فى
المغهيات

المذرف العام لمهحدة
أ3د /ىانى خميس احمد

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ3د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكمية

أ3د 3غادة عبدالمنعم مهسى

جايعت االسـكُدريت
كهيت اآلادا
وحدة االيتحاَاث اآلنيت

ييعااد االيتحاٌ يٍ  4 – 8 :يساءا
انزيٍ  :ساعتاٌ

جـدول
ايتحاٌ انفصم اندراسً االول نهعاو انجايعً 8102/8102
اَتظاو-اَتسا عاادي-اَتسا يىجه
قسى انصىتياث وانهساَياث
{ اآلختبار انيكتروًَ }
انفرقت االونً :
االثنين

الخميس

الخميس

االثنين

9102/09/.0

9102/0/.

9102/0/01

9102/0/01

عمم

عمم الرهتيات

ميارات

المغة العام
المذرف االدارى لمهحده
أ /ابراىيم ابراىيم ناصر

الفديهلهجى

امين الكمية
أ /دمحم خميل الدعدنى

االنجميزية العممية
فى المدانيات

بمغة عربية

المذرف العام لمهحدة
أ3د /ىانى خميس احمد

وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب
أ3د سامح سعد ابهالمجد االنرارى

يعتمد،،،

عميد الكمية

أ3د 3غادة عبدالمنعم مهسى

