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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

22الرابعةتارٌخ المغرب اإلسالمً 

03الرابعةتارٌخ العرب المعاصر 

10الثالثةمصر فً عصر البطالمة 

20الثانٌةمصر اإلسالمٌة حتى نهاٌة العصر الفاطمً

54الرابعةتارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك

112الرابعةجغرافٌا سٌاسٌة

01الثالثةتارٌخ أفرٌقٌا الحدٌث

01الثالثةجغرافٌا الوطن العربً

188الرابعةتارٌخ أوربا المعاصر

21الرابعة(حدٌث)نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة 

10األولىاللغة العربٌة

01الرابعةتارٌخ مصر فً العصر البٌزنطً

30الرابعةتارٌخ األندلس اإلسالمً

01الثالثةتارٌخ الدوٌالت المستقلة فً المشرق اإلسالمً

64الثالثة(وسٌط)نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة 

01الرابعةتارٌخ العرب الحدٌث

62الرابعةالحضارة واآلثار اإلسالمٌة

10الثالثةتارٌخ الدولة العباسٌة

01الثالثةاللغة الشرقٌة أو األوربٌة القدٌمة

12الرابعةتارٌخ مصر المعاصر

01الثالثةتارٌخ الدولة البٌزنطٌة

10الثالثةتارٌخ مصر فً عصر الرومان

انتساب موجه/ التاريـــخ انتظام : قسم

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

عمٌد الكلٌة
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

81الرابعةأدب كالسٌكً باللغة االنجلٌزٌة

01الثالثةأدب كالسٌكً باللغة االنجلٌزٌة

198الرابعةأدب عربً حدٌث

51الرابعة20 ، 19حضارة القرنٌن 

31الرابعةنقد نظري وتطبٌقً

10الثالثةنقد أدبً وتطبٌقً

549الرابعةترجمة تحرٌرٌة

10الثالثةأدب عالمً مقارن باالنجلٌزٌة

102الرابعةأدب عالمً مقارن

20الرابعةشكسبٌر ودراما العصر الفكتوري والحدٌث

12الثالثة19 ، 18شكسبٌر ودراما القرنٌن 

82الرابعةشعــــر

20الرابعةمقال وتدرٌبات

24الرابعةرواٌــــة

01الثالثةرواٌــــة

52الرابعةتحلٌل نصوص 

10الثالثةتحلٌل نصوص 

10األولىتحلٌل نصوص 

انتساب موجه/ اللغة االنجليزية انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

20الرابعةلغوٌات

98الرابعة(20 ، 19النصف الثانً من القرن )تارٌخ المسرح الفرنسً 

02الرابعة 20 ، 19دراسة نصوص النصف الثانً من القرن 

10الرابعةلغة أوربٌة حدٌثة

50الرابعةقاعة بحث

115الرابعةأدب مقارن

13الرابعةترجمة

10الثانٌة(17ق)تارٌخ المسرح الفرنسً 

11الرابعةعصور وسطى لغة وأدب

30الثالثة(19 والنصف األول من القرن 18القرن )المسرح 

126الرابعةأدب عربً حدٌث

12الرابعة20 ، 19حضارة النصف الثانً من القرن 

01الثالثة(باللغة الفرنسٌة)أدب كالسٌكً 

24الرابعةأدب

10الرابعةنقد أدبً

01األولىحقوق االنسان والمبادئ القانونٌة العامة

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اللغة الفرنسية انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

162الرابعةالشعر العربً الحدٌث

11الرابعةالنحــــــــو

22الثالثةالتصوف اإلسالمً

03الثانٌةالنثر فً عصر صدر اإلسالم وبنً أمٌة

1811الرابعةالنثر األندلسً

51الرابعةعلم اجتماع األدب

31الثالثةالنحــــــــو

106الرابعةعلم الداللة والمعاجم

61الرابعةقضاٌا نحوٌة وصرفٌة

22الثالثةالشعر األندلسً

01الثانٌةالنحــــــــو

124الرابعةعلم اللغة والتراكٌب

34الرابعةاألدب الشعبً

40الثالثةنصوص قرآنٌة

113الرابعةفن القص

21الرابعةاللغة األوربٌة الحدٌثة

10الثالثةالصــرف

01األولىمصادر التراث العربً

61الرابعةمذاهب النقد العربً الحدٌث

23الرابعةفن المسرح

01الثالثةعلم اللغة التارٌخً والمقارن

02األولىمدخل إلً النحو

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اللغة العربية انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

408الرابعةمشكالت المجتمع المصري

10الرابعةاالنثربولوجٌا الثقافٌة

20الثالثةتارٌخ مصر االجتماعً فً العصر الحدٌث

12الرابعةتصمٌم البحث االجتماعً وتنفٌذه

134الرابعةعلم اجتماع التنمٌة

70الرابعةعلم االجتماع السٌاسً

60الرابعةنصوص فً علم االجتماع بلغة أوربٌة حدٌثة

100الرابعةالجرٌمة وانحراف األحداث

50الرابعةعلم اجتماع المعرفة

10الرابعةالتدرٌب المٌدانً فً استخدام الحاسب اآللً

50الرابعةعلم االجتماع الدٌنً

01الثالثةالتدرٌب المٌدانً فً استخدام الحاسب اآللً

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ االجتماع انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

121الرابعةسٌكولوجٌة الشخصٌة

10الرابعةاألمراض السٌكوماتٌة

10الرابعةالعالج النفسً الجماعً

40الرابعةعلم نفس مرضً ومدارس عالجٌة

20الرابعةمشكالت نفسٌة اجتماعٌة

01الثالثة(اختبارات اسقاطٌة)قٌاس سٌكولوجً 

21الرابعةعلم النفس الصناعً

10الثالثة(اختبارات شخصٌة وقدرات)قٌاس سٌكولوجً 

93الرابعةدراسات اكلٌنكٌة فً األمراض النفسٌة والعقلٌة

31الرابعةعلم النفس االكلٌنٌكً

10الثانٌةعلم النفس االعالمً

33الرابعةالتأهٌل واالختبار المهنً

10الرابعةنصوص علم النفس بلغة أوربٌة حدٌثة

األربعاء 

2016/10/5

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ علم النفس انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

1312الرابعةالجغرافٌا السٌاسٌة

10الرابعةالتخطٌط االقلٌمً

11الثالثةجغرافٌة المدن

01الثانٌةخرائط طبٌعٌة

1514الرابعةجغرافٌة مصر الطبٌعٌة

20الرابعةالجغرافٌا التارٌخٌة

01الثالثةخرائط التوزٌعات االقتصادٌة والسكانٌة

24الرابعةجغرافٌة أفرٌقٌا وحوض النٌل

12الثالثةجغرافٌة األراضً الجافة

20الثالثةجغرافٌة العالم الجدٌد

10الرابعة(شعبة خرائط)الخرائط الجوٌة 

15الرابعةنصوص جغرافٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

11الثالثةجغرافٌة التربة والنبات

10الثالثةتارٌخ أوربا الحدٌث والمعاصر

04الثانٌةاللغة العربٌة

32الرابعةجغراغفٌة الخدمات

10الثالثةجغرافٌة النقل والتجارة

01الثانٌةاللغة األوربٌة الحدٌثة

10الرابعةجغرافٌة البٌئة

40الثالثة(أشكال سطح األرض)الجٌمومورفولوجٌا 

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ الجغرافيا انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

812الرابعةفلسفة العلوم

11الرابعةفلسفة التارٌخ

14الرابعةفلسفة اللغة

11الرابعةنصوص فلسفٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

42الرابعةالتصوف االسالمً الفلسفً

21الثالثةمناهج البحث

01الرابعةالمٌتافٌزٌقا

01الثالثةلغة أوربٌة حدٌثة

02الرابعة(20 ، 19فً القرنٌن )الفلسفة المعاصرة 

03الرابعةتحقٌق مخطوطة إسالمٌة

01الثانٌةتارٌخ إسالمً

10الثالثةنصوص فلسفٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ الفلسفة انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 9 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

10الرابعة(اسالٌب حدٌثة)اللغة الفارسٌة 

11الرابعةالقصة والمسرح فً األدب الفارسً

10األولىاللغة العربٌة

22الرابعةاألدب المقارن بٌن اآلداب اإلسالمٌة واألدب العربً

10الثالثةالشعر الفارسً فً العصرٌن المغولً والتٌموري

20الرابعة(الداللة والتراكٌب)اللغة التركٌة أو األوردٌة 

13الرابعةترجمة من اللغات اإلسالمٌة إلً العربٌة وبالعكس

30الرابعةمناهج بحث 

30الثالثة(تارٌخها ونظرٌتها الكالمٌة)تارٌخ الفرق والمذاهب اإلسالمٌة 

34الرابعةالنثر الفارسً منذ العصر الصفوي

01الثالثةاألدب العربً وتارٌخه

33الرابعة(نصوص من الشعر)األدب التركً أو األوردي 

01الرابعةالشعر الفارسً منذ العصر الصفوي

11الثانٌةاألدب العربً

عه

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ انتظام  (امم إسالمية)اللغات الشرقية : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

41الرابعةنصوص من األدب العبري الوسٌط

62الرابعةترجمة من اللغات السامٌة إلً العربٌة وبالعكس

51الرابعةفقة اللغة المقارن

10الثالثةالفرق الٌهودٌة وأدب المشتا والتلمود

10الرابعةاالستشراق الٌهودي

01الرابعة(نصوص من الشعر والنثر)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة 

11الرابعة(المرحلة االسرائٌلٌة)تارٌخ األدب العبري الحدٌث 

11الرابعة(شعر ونثر)نصوص من األدب العبري فً األندلسً 

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ انتظام  (امم سامية)اللغات الشرقية : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 11 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

10الرابعة(نشأتها وتصمٌمها وطرق العرض)فن المتاحف والحفائر 

10الرابعةفنون وعمارة المغرب واألندلس

10الرابعة(العثمانٌة والصفوٌة الهندٌة والتركٌة)الفنون اإلسالمٌة 

02الرابعةتارٌخ مصر فً العصر العثمانً

01الثانٌةاللغة األوربٌة الحدٌثة

12األولى(نحو وتعبٌر)اللغة العربٌة 

المدرسة الصفوٌة األولى والثانٌة )التصوٌر اإلسالمً 

(والمدرسة التركٌة والهندٌة والمدارس المحلٌة
55الرابعة

11الثالثة(المملوكٌة والبحرٌة والجراكسة)العمارة اإلسالمٌة 

00الرابعة(فً الدولة العثمانٌة فً مصر)العمارة اإلسالمٌة 

11الرابعةتارٌخ العثمانٌٌن

10الثالثةتارٌخ المغرب واألندلس

01الثالثة(المدرسة المغولٌة والتٌمورٌة)التصوٌر اإلسالمً 

األربعاء 

2016/10/5

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اآلثار اإلسالمية انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 12 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

نصوص من الدولة الحدٌثة )نصوص هٌراطٌقٌة 

(والعصور المتأخرة
173الرابعة

10الثانٌةاللغة األلمانٌة

نصوص من الدولة الحدٌثة )اللغة المصرٌة القدٌمة 

(والعصور المتأخرة
111الرابعة

10الثانٌة(تارٌخ مصر القدٌم حتى نهاٌة عصر االنتقال الثانً

10الثانٌة(لهجة بحٌرٌة)قواعد اللغة القبطٌة 

العصور المتأخرة ومختارات من )تارٌخ مصر القدٌم 

(األدب والدٌن
30الرابعة

50الثالثة(الدولة الوسطى والحدٌثة)نصوص هٌراطٌقٌة 

10الثالثة(الدولة الحدٌثة)تارٌخ مصر القدٌمة 

21الرابعة(العصور المتأخرة)اآلثار المصرٌة 

20الثالثة(نصوص مختارة)اللغة المصرٌة القدٌمة 

01الثالثةتارٌخ وآثار مصر فً العصر البطلمً

30الرابعة(باأللمانٌة)قراءات أثرٌة بلغة أوربٌة 

10الرابعة(نصوص للهجات مقارنة)اللغة القبطٌة 

22الرابعةتارٌخ وآثار مصر فً العصر الرومانً

10الرابعةآثار وفنون إسالمٌة

10الثانٌةاللغة العربٌة

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اآلثار المصرية القديمة انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

الثالثاء 

2016/10/11

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 13 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

10الرابعةالتصوٌر الصحفً

10الرابعةالصحافة االقلٌمٌة

40الثالثةاعالم دولً

40الرابعةاالعالن الصحفً

70الرابعةمناهج بحث

20الرابعةمادة صحفٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

40الرابعةاذاعات عربٌة دولٌة

10الرابعةتدرٌبات إذاعٌة

10الرابعةاالخراج االذاعً والتلٌفزٌونً

10الرابعةاالقناع ونشر األفكار المستحدثة

30الرابعةالصحافة العربٌة الدولٌة

30الرابعةاالعالم والقضاٌا السٌاسٌة

10الرابعةالكتابة للعالقات العامة وتحرٌر االعالم

10الرابعةاالعالم والمجتمع

30الرابعةقٌاس الرأي العام

40الرابعةالحاسب اآللً

20الرابعةالتحرٌر واالخراج فً مجال العالقات العامة

األربعاء 

2016/10/5

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

اإلعـــالم: قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

االثنٌن 

2016/10/10

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 14 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

10الرابعةخدمات التكشٌف واالستخالص

10الرابعةعلم المعلومات

10الثانٌة(متقدم)علم األرشٌف 

140الرابعةمناهج البحث

10الرابعة(متقدم)خدمة الوثائق 

10الثالثة(العامة والمدرسٌة والجامعٌة المتخصصة)المكتبات النوعٌة 

20الثانٌةاللغة العربٌة

20الرابعةمناهج تحقٌق التراث المخطوط

10الرابعةتارٌخ العرب ومصادره

10الثالثةإدارة المسجالت

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

الوثائق والمكتبات: قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحانات

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ






- 15 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

11الرابعة(نثر)نصوص التٌنٌة 

10الثانٌةتمرٌنات اللغة الٌونانٌة

04الرابعةموضوع خاص فً األدب الالتٌنً

01الثالثةترجمة من الٌونانٌة وإلٌها

03الرابعةنقد أدبً ٌونانً

02الرابعةتارٌخ مصر تحت الحكم الرومانً

والرئٌس العام لالمتحانات

جدول امتحان

2016/2015فً العام الجامعً  (2016دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اليوناني والالتيني انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانصباحا   (11):  صباحا  الى الساعة (9): من الساعة: موعد بدء االمتحان

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ

الثالثاء 

2016/10/4

األربعاء 

2016/10/5

السبت 

2016/10/8

األحد 

2016/10/9

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

عمٌد الكلٌة


