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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

1813الرابعةالنثر األندلسً

118الرابعةالنحـــو

32الرابعةقضاٌا نحوٌة وصرفٌة

14الثالثةنصوص قرآنٌة

02األولىمدخل إلً النحو

22الرابعةالشعر العربً الحدٌث

11الرابعةعلم الداللة والمعاجم

14الثالثةالشعر األندلسً

01األولىمصادر التراث العربً ومناهج البحث

75الرابعةعلم اللغة والتراكٌب

01الرابعةأدب مصر اإلسالمٌة

10الثالثةالصــرف

44الرابعةاللغة األوربٌة الحدٌثة

12الرابعةفن المسرح

03الثالثةالنحـــو

13الثانٌةالنثر فً عصر صدر اإلسالم وبنً أمٌة

33الرابعةاألدب الشعبً

37الرابعةفن القص

01الثالثةعلم اللغة التارٌخً والمقارن

01الثالثةاألدب المقارن

الخمٌس 

2014/10/16

عمٌد الكلٌة

السبت 

2014/10/11

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أ

والرئٌس العام لالمتحانات

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

األربعاء 

2014/10/15

الثالثاء 

2014/10/14

أحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

ورئٌس لجان النظام والمراقبة

وكٌل الكلٌة

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ

انتساب موجه/ اللغة العربية انتظام : قسم

عدد الطالب

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحان ظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان






- 2 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

30الرابعةأدب عالمً مقارن

50الرابعةأدب كالسٌكً بلغة إنجلٌزٌة

01الثالثةأدب عالمً مقارن باإلنجلٌزٌة

23الرابعةنقد نظري وتطبٌقً

01الثالثةنقد أدبً وتطبٌقً

10األولىمدخل إلً النقد األدبً والتطبٌقً

1010الرابعةأدب عربً حدٌث

62الرابعةرواٌــــــــة

21الرابعةشعـــــــــر

54الرابعةشكسبٌر ودراما العصر الفكتوري والحدٌث

10الثالثة19 ، 18شكسبٌر ودراما القرنٌن 

62الرابعةمقال وتدرٌبات

32الرابعةتحلٌل نصوص

01الرابعة(براجماتٌة)لغوٌات 

20الرابعة20 ، 19حضارة القرن 

32الرابعةأدب أمرٌكً

01الثالثةحضارة القرن الثامن عشر

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

الخمٌس 

2014/10/16

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

انتساب موجه/ اللغة اإلنجليزية انتظام : قسم

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

138الرابعةأدب عربً حدٌث

20الرابعةقاعة بحث

12الثالثة(19 والنصف األول من القرن 18القرن )المسرح 

68الرابعةأدب مقارن

22الرابعةترجمة

11الرابعةنقد أدبً

515الرابعة(20 ، 19النصف الثانً من القرن )تارٌخ المسرح الفرنسً 

15الرابعةعصور وسطى لغة وأدب

22الرابعة20 ، 19حضارة النصف الثانً من القرن 

14الرابعةأدب

23الرابعةلغة أوربٌة حدٌثة

02الرابعةلغوٌات

02الرابعة20 ، 19دراسة نصوص النصف الثانً من القرن 

01الثالثةأدب عربً قدٌم

24الثالثةقاعة بحث

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

وكٌل الكلٌة

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اللغة الفرنسية انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

10الرابعة(حدٌث)نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة 

88الثالثة(وسٌط)نصوص تارٌخٌة بلغة أوربٌة حدٌثة 

29الرابعةجغرافٌا سٌاسٌة

01الثالثةجغرافٌا الوطن العربً

01األولىتارٌخ أوربا فً العصور الوسطى

35الرابعةالحضارة واآلثار اإلسالمٌة

01الثالثةاللغة الشرقٌة أو األوربٌة القدٌمة

01الثانٌة(نصوص تارٌخٌة)اللغة العربٌة 

02األولىاللغة العربٌة

25الرابعةتارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك

01الرابعةتارٌخ مصر فً العصر البٌزنطً

01الثالثةتارٌخ مصر فً عصر الرومان

21الرابعةتارٌخ أوربا المعاصر

01الرابعةتارٌخ العرب المعاصر

11الثانٌةمصر اإلسالمٌة حتى نهاٌة العصر الفاطمً

04الرابعةتارٌخ مصر المعاصر

01الثالثةتارٌخ الدولة البٌزنطٌة

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

األربعاء 

2014/10/15

الثالثاء 

2014/10/14

انتساب موجه/ التاريــخ انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

الخمٌس 

2014/10/16

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

205الرابعةعلم االجتماع السٌاسً

22الرابعةمشكالت المجتمع المصري

10الرابعةاالنثربولوجٌا الثقافٌة

02الثالثةإدارة المؤسسات االجتماعٌة

10الرابعةعلم اجتماع المعرفة

32الرابعةتصمٌم البحث االجتماعً وتنفٌذه

42الرابعةنصوص فً علم االجتماع بلغة أوربٌة حدٌثة

01الثالثةاالنثربولوجٌا االجتماعٌة

41الرابعةالجرٌمة وانحراف األحداث

10الرابعةعلم اجتماع التنظٌم

14الرابعةعلم اجتماع التنمٌة

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

الخمٌس 

2014/10/16

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

انتساب موجه/ االجتماع انتظام : قسم

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

32الرابعةسٌكولوجٌة الشخصٌة

10الثالثةعلم النفس الفارقً

22الرابعةمشكالت نفسٌة اجتماعٌة

22الرابعةعلم النفس الصناعً

50الرابعةعلم نفس مرضً ومدارس عالجٌة

10الثالثةعلم النفس الفسٌولوجً

21الرابعةعلم النفس االكلٌنكً

20الرابعةاألمراض السٌكوماتٌة

10الرابعةنصوص علم النفس بلغة أوربٌة حدٌثة

21الرابعةالعالج النفسً الجماعً

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

وكٌل الكلٌة

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ علم النفس انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب






- 7 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

633الرابعةجغرافٌة مصر الطبٌعٌة

01الثالثةجغرافٌة التربة والنبات

05الثانٌةاللغة العربٌة

01الرابعةجغرافٌة البٌئة

01الثالثةخرائط التوزٌعات االقتصادٌة والسكانٌة

01الثانٌةاللغة األوربٌة الحدٌثة

115الرابعةالجغرافٌا السٌاسٌة

46الثالثة(أشكال سطح األرض)الجٌمومورفولوجٌا 

01الثانٌةخرائط طبٌعٌة

18الرابعةنصوص جغرافٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

01الرابعةجغرافٌة مصر البشرٌة

03الثالثةجغرافٌة األراضً الجافة

24الرابعةجغرافٌة الخدمات

02الرابعة(شعبة خرائط)خرائط الطقس والمناخ 

12الثالثةجغرافٌة المدن

01الرابعةتارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر

25الرابعةالتخطٌط االقلٌمً

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

الخمٌس 

2014/10/16

وكٌل الكلٌة

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ الجغرافيا انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

جدول امتحان

األربعاء 

2014/10/15
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

68الرابعةالتصوف اإلسالمً الفلسفً

01الثالثة(فالسفة المشرق العربً)الفلسفة اإلسالمٌة ونصوصها 

10الثانٌةاللغة العربٌة

313الرابعة(20 ، 19فً القرنٌن )الفلسفة المعاصرة 

01الثالثةاللغة األوربٌة الحدٌثة

48الرابعةتحقٌق مخطوطة إسالمٌة

02الثالثةالفكر العلمً عند العرب

01الثالثةمناهج البحث

04الرابعةفلسفة التارٌخ

01الرابعةفلسفة اللغة

03الرابعةفالسفة المغرب العربً

01الرابعةنصوص فلسفٌة بلغة أوربٌة حدٌثة

01الرابعةفلسفة القٌم

07الرابعةالمٌتافٌزٌقا

01الرابعةالفكر العربً الحدٌث والمعاصر

01الرابعةفلسفة العلوم

01الثانٌةتارٌخ إسالمً

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

الخمٌس 

2014/10/16

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ الفلسفة انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

جدول امتحان
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

التصوٌر اإلسالمً المدرسة الصفوٌة األولى والثانٌة 

والمدرسة التركٌة والهندٌة والمدارس المحلٌة
24الرابعة

01األولى(نحو وتعبٌر)اللغة العربٌة 

20الرابعةفنون وعمارة المغرب واألندلس

02الرابعة(فً الدولة العثمانٌة فً مصر)العمارة اإلسالمٌة 

06الرابعة(العثمانٌة والصفوٌة والهندٌة والتركٌة)الفنون اإلسالمٌة 

02الرابعةتارٌخ مصر فً العصر العثمانً

34الثالثة(المملوكٌة البحرٌة والجراكسة)العمارة اإلسالمٌة 

11الرابعةتارٌخ العثمانٌٌن

03الرابعة(نشأتها وتصمٌمها وطرق العرض)فن المتاحف والحفائر 

عدد الطالب

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اآلثار اإلسالمية انتظام : قسم

جدول امتحان

والرئٌس العام لالمتحانات

الخمٌس 

2014/10/16

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

السبت 

2014/10/11

األربعاء 

2014/10/15

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

ورئٌس لجان النظام والمراقبة
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 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

نصوص من الدولة الحدٌثة )اللغة المصرٌة القدٌمة 

(والعصور المتأخرة
80الرابعة

نصوص من الدولة الحدٌثة )نصوص هٌراطٌقٌة 

(والعصور المتأخرة
36الرابعة

20الثالثة(الدولة الحدٌثة)تارٌخ مصر القدٌمة 

01الرابعة(العصور المتأخرة)اآلثار المصرٌة 

10الثالثة(الدولة الوسطى والحدٌثة)نصوص هٌراطٌقٌة 

12الرابعةآثار وفنون إسالمٌة

01الرابعةتارٌخ وآثار مصر فً العصر الرومانً

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اآلثار المصرية القديمة انتظام : قسم

السبت 

2014/10/11






- 11 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

20الرابعةخدمات التكشٌف واالستخالص

10الرابعةتارٌخ العرب ومصادره

30الرابعة(متقدم)خدمة الوثائق 

10الرابعةنظم استرجاع المعلومات

10الرابعةعلم المعلومات

10الثالثةمجموعات األرشٌف المصرٌة

30الرابعةمناهج تحقٌق التراث المخطوط

50الرابعةمناهج البحث

عمٌد الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

جدول امتحان

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ
عدد الطالب

الوثائق والمكتبات: قسم

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

وكٌل الكلٌة

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 






- 12 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

3الرابعةصحافةمناهج بحث

4الرابعةاذاعةمناهج بحث فً اإلذاعة

2الرابعةعالقاتحمالت العالقات العامة واإلعالن

3الرابعةاالقناع ونشر األفكار المستحدثة

1الرابعةصحافةالصحافة اإلقلٌمٌة

1الرابعةصحافةالصحافة العربٌة الدولٌة

1الرابعةصحافةمادة صحفٌة بلغة أوربٌة حدٌثة 

1الرابعةعالقاتاإلعالم والقضاٌا السٌاسٌة

1الثانٌةمبادئ العالقات الدولٌة

1األولى(نحو وصرف)اللغة العربٌة 

1الرابعةإذاعةاإلخراج اإلذاعً والتلٌفزٌونً

1الثانٌةإذاعة(أدب ونقد)اللغة العربٌة 

الفرقة
عدد 

الطالب

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

األربعاء 

2014/10/15

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

الشعبةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

اإلعــــالم: قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

جدول امتحان






- 13 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

15الرابعةتارٌخ مصر تحت الحكم الرومانً

10الثالثةتارٌخ مصر فً عهد البطالمة

03الرابعةنقد اللغتٌن الٌونانٌة والالتٌنٌة

01الثالثةترجمة من الٌونانٌة وإلٌها

11الرابعة(شعر)نصوص ٌونانٌة 

01الثالثة(نثر)نصوص ٌونانٌة 

02الرابعةموضوع خاص فً األدب الالتٌنً

01الرابعة(نثر)نصوص ال تٌنٌة 

والرئٌس العام لالمتحانات

السبت 

2014/10/11

الفرقة
عدد الطالب

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

األربعاء 

2014/10/15

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

ورئٌس لجان النظام والمراقبة

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

انتساب موجه/ اليوناني والالتيني انتظام : قسم

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

المــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ






- 14 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

38الرابعةاألدب المقارن بٌن اآلداب اإلسالمٌة واألدب العربً

10الثالثة(العصر العباسً وعصر الدوٌالت)األدب العربً وتارٌخه 

10الرابعة(نصوص من الشعر)األدب التركً أو األوردي 

01الثالثة(تارٌخها ونظرٌتها الكالمٌة)تارٌخ الفرق والمذاهب اإلسالمٌة 

01الثانٌةاألدب العربً

12الرابعةترجمة من اللغات اإلسالمٌة إلً العربٌة وبالعكس

01الثالثةالنثر الفارسً فً العصرٌن المغولً والتٌموري

02األولىاللغة العربٌة

02الرابعةتارٌخ إٌران منذ العصر الصفوي

01الثانٌة(نصوص متخصصة)اللغة األوربٌة الحدٌثة 

02الرابعةمناهج بحث

01الثالثة(نصوص متخصصة)اللغة األوربٌة الحدٌثة 

تارٌخ إٌران من الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة القرن السادس 

الهجري
02الثانٌة

02الرابعةالنثر الفارسً منذ العصر الصفوي

01األولىحقوق االنسان والمبادئ القانونٌة العامة

والرئٌس العام لالمتحانات

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

األربعاء 

2014/10/15

الخمٌس 

2014/10/16

ورئٌس لجان النظام والمراقبة

عدد الطالب

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحان ظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اللغات الشرقية أمم إسالمية انتظام : قسم

الفرقةالمــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ






- 15 -
 جامعة المنصورة

كلٌة االداب

شئون الطالب

انتسابانتظام

14الرابعةاتجاهات نقد عهد قدٌم

المرحلتان الصهٌونٌة )تارٌخ األدب العبري الحدٌث 

(والفلسطٌنٌة
10الثالثة

14الرابعةنصوص من األدب العبري الوسٌط

37الرابعةترجمة من اللغات السامٌة إلً العربٌة وبالعكس

11الثالثة(تعبٌر)اللغة العبرٌة الحدٌثة 

22الرابعة(المرحلة اإلسرائٌلٌة)تارٌخ األدب العبري الحدٌث 

03الرابعة(نصوص من الشعر والنثر)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة 

01الثانٌة(نحو وصرف)اللغة العبرٌة القدٌمة 

06الرابعة(شعر ونثر)نصوص من األدب العبري فً األندلس 

01الرابعةالٌهود فً التارٌخ اإلسالمً

11الرابعةفقه اللغة المقارن

01الرابعةتارٌخ األدب السرٌانً أو تارٌخ الحبشة

رضا محمد سٌدأحمد/ د0أأحمد فتحً ٌوسف شتا/ د0أ

االثنٌن 

2014/10/13

الثالثاء 

2014/10/14

الخمٌس 

2014/10/16

والرئٌس العام لالمتحاناتورئٌس لجان النظام والمراقبة

األربعاء 

2014/10/15

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة

الفرقة
عدد الطالب

السبت 

2014/10/11

األحد 

2014/10/12

المــــــــــــــــــــــــــادةالٌوم والتارٌخ

مبنى الكلٌة: مكان عقد االمتحانظهرا   (12)صباحا  الى الساعة  (10)من : موعد بدء االمتحان

جدول امتحان

2014/2013فً العام الجامعً  (2014دور اكتوبر ) الدور الثانى للٌسانس 

انتساب موجه/ اللغات الشرقية أمم سامية انتظام : قسم


