Σύνδεσμος

Μάθημα

https://survey.uoa.g
r/L534677

Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70001Α)
Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70001Β)

https://survey.uoa.gr
/L687885

Σουρκικι Γλϊςςα Ι (Γ) Δεξιότθτεσ ςτο προφορικό λόγο (70001Γ)
https://survey.uoa.g
r/L858494

Ειςαγωγι ςτθ Γενικι Γλωςςολογία Ι (70002)

https://survey.uoa.gr
/L387469

Ειςαγωγι ςτθν Οκωμανικι Ιςτορία (70004)

https://survey.uoa.gr
/L548884

Ειςαγωγι ςτθν Ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ Σουρκίασ (70006)

https://survey.uoa.gr
/L548884

Ειςαγωγι ςτο Ιςλάμ: Αραβικόσ Πολιτιςμόσ Ι (70034)

https://survey.uoa.gr
/L173145

Ειςαγωγι ςτισ πθγζσ του Ιςλαμικοφ Δικαίου (70069)

https://survey.uoa.g
r/L139851

Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Ι (70035)

https://survey.uoa.gr
/L574119

Σεχνικζσ υγγραφισ Επιςτθμονικϊν εργαςιϊν (70068)
https://survey.uoa.gr
/L398812

Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙΙ (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70009Α)
Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙΙ (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70009Β)

https://survey.uoa.g
r/L586292
https://survey.uoa.g
r/L484874

Σουρκικι Γλϊςςα ΙΙΙ (Γ) Δεξιότθτεσ ςτο προφορικό λόγο (70009Γ)
https://survey.uoa.g
r/L326667
Ιςτορία τθσ Σουρκικισ Γλϊςςασ (70018)

Σουρκικό Ιςλάμ ςτθν Ευρϊπθ και Θζματα Σουρκικισ Διαςποράσ
(70075)

https://survey.uoa.gr
/L681512

.
https://survey.uoa.g
r/L927411

φγχρονθ Σουρκία ΙΙ: Πολιτικοφ Θεςμοί (70016)
https://survey.uoa.gr
/L941353

Ειςαγωγι ςτθν Γενικι Γλωςςολογία ΙΙ (70042)

https://survey.uoa.gr
/L387469

Πολιτικό Ιςλάμ ςτθ ςφγχρονθ Σουρκία Ι (70117)
https://survey.uoa.gr
/L546359
Ειςαγωγι ςτθν Σουρκικι Λογοτεχνία (70003)
https://survey.uoa.gr
/L173487

Σουρκικι Γλϊςςα V (Α) Μορφολογία και φνταξθ (70017Α)
https://survey.uoa.
gr/L859661
Σουρκικι Γλϊςςα V (Β) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό λόγο (70017Β)
https://survey.uoa.
gr/L994656
Σουρκικι Γλϊςςα V (Γ) Δεξιότθτεσ ςτο προφορικό λόγο (70017Γ)

Οκωμανικι Γλϊςςα Ι (70027)
χζςεισ Σουρκικισ και Ελλθνικισ Γλϊςςασ με ςτόχο τθ διδακτικι τθσ
Σουρκικισ (70022)
Μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ (70033)

https://survey.uoa.
gr/L797183
https://survey.uoa.
gr/L485689
https://survey.uoa.
gr/L345669
https://survey.uoa.
gr/L559295

Σουρκικι Λογοτεχνία Ι: φγχρονα Ρεφματα (70046)

https://survey.uoa.
gr/L757673

Πρϊιμθ Σουρκικι Λογοτεχνία (Λαϊκι) (70014)

https://survey.uoa.
gr/L836737

Σζχνεσ του ιςλαμικοφ κόςμου I: Αραβικι και περςικι τζχνθ 7οσ-18οσ
αιϊνασ (70097)
Επιχειρθματικότθτα (70081)

https://survey.uoa.
gr/L672563
https://survey.uoa.
gr/L869919

Δικαϊκοί Θεςμοί προϊςλαμιαίων αράβων (70039)

https://survey.uoa.
gr/L278426

τοιχεία Αραβικισ Λογοτεχνίασ (70054)

https://survey.uoa.
gr/L438575

Σεχνικζσ Περίλθψθσ (70093)

Ειςαγωγι ςτθ Διπλωματικι Ιςτορία τθσ Σουρκίασ (70058)
Θρθςκευτικζσ κοινότθτεσ και εκνοτικζσ ομάδεσ τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ (70049)

https://survey.uoa.
gr/L515367

https://survey.uoa.g
r/L287374
https://survey.uoa.g
r/L926832

Ελλθνορκόδοξεσ κοινότθτεσ ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ανατολικι
Μεςόγειο (70052)

Σουρκικι Γλϊςςα VΙΙ (Α) Δεξιότθτεσ ςτο γραπτό και προφορικό λόγο
και θ διδακτικι τουσ (70091Α)

Σουρκικι Γλϊςςα VΙΙ (Β): Μετάφραςθ πολιτικϊν/κοινωνικϊν &
οικονομικϊν κειμζνων Ι (70091Β)

https://survey.uoa.g
r/L179671

https://survey.uoa.gr/L924
936

https://survey.uoa.gr/L64
7484

Σουρκικι Γλϊςςα VΙΙ (Γ) Μετάφραςθ γενικϊν κειμζνων (70091Γ)

https://survey.uoa.gr/L66
5386
Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία με ζμφαςθ ςε ηθτιματα διδακτικισ
(70062)
Θεωρία και Πράξθ τθσ Μετάφραςθσ: θ μετάφραςθ ωσ μζκοδοσ
διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν (70063)

https://survey.uoa.gr/L14
2984
https://survey.uoa.gr/L659
599

Κειμενικά είδθ τθσ Σουρκικισ γλϊςςασ (70064)

https://survey.uoa.gr/L59
6189
Επεξεργαςία ςωμάτων κειμζνων και Μετάφραςθ Ι (70065)

https://survey.uoa.gr/L891
363
Διεκνείσ χζςεισ τθσ Σουρκίασ ΙΙ (70024)
Οικονομικι, Νομικι, Πολιτικι Μετάφραςθ Αγγλ.-Ελλ. Ι (70090)

Οκωμανικι Γλϊςςα ΙΙΙ (70067)

Νζεσ τεχνολογίεσ και μετάφραςθ Ι (70077)
Σζχνεσ του ιςλαμικοφ κόςμου II: Οκωμανικι τζχνθ (70028)

Θζματα Ελλθνικισ και Σουρκικισ Ιςτοριογραφίασ (70082)

https://survey.uoa.gr/L344
391
https://survey.uoa.gr/L379
645
https://survey.uoa.gr/L74
3673
https://survey.uoa.gr/L159
552
https://survey.uoa.gr/L499
461

https://survey.uoa.gr/L927
269

Εκνοκρθςκευτικζσ ομάδεσ και όψεισ του Ιςλάμ ςτθ ςφγχρονθ Σουρκία
(70074)

https://survey.uoa.gr/L224
761

Ο Ιςλαμικόσ Μυςτικιςμόσ – ουφιςμόσ (70220)

https://survey.uoa.gr/L856
189
Θεωρία και Πράξθ τθσ Μετάφραςθσ: θ μετάφραςθ ωσ μζκοδοσ
διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν (70063)

τρατόσ και πολιτικι ελίτ ςτθ ςφγχρονθ Σουρκία (70072)

https://survey.uoa.gr/L659
599

https://survey.uoa.gr
/L324785

