
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 االعــــــالم 
 ذاعة و التليفزيون اإلشعبة شعبة الصحافة 

 الئحه قديمه الئحه جديده الئحه قديمه الئحة جديدة

 أربعاء ال 

1 /7/2020 
 ذاعى والتليفزيونىخراج اإلاإل السينما التسجيلية  عالن الصحفىإلا

 الأحد 

5 /7/2020 
 ذاعية إترجمة  يفزيونى التل رالتصوي مع  والمجت الصحافة التصوير الصحفى

 خميس ال 

9 /7/2020 
 ية بية والدولذاعات العراإل الصحافة العربية والدولية  

 الخميس 

16/7 /2020 
 ذاعة والمجتمع اإل جنبية أذاعية بلغة إنصوص  ترجمة صحفية  النقد الفنى فى الصحافة

 ربعاء الأ 

22/7 /2020 
نصوص صحفية بلغة  

 جنبية أ
 ذاعى والتليفزيونىإلا عالناإل قليمية افة اإلصحال

 سبت ال 

25/7 /2020 
 ذاعيةإتدريبات  / / / // // // / // / تدريبات صحفية  / / / // // // / // /

 إثنين ال 

27/7 /2020 
 عمال السنةأ / / / // // // / // / عمال السنةأ / / / // // // / // /

 .داعلى ش الشهيد فريد ن دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكليةإلى الطالب  دخول مع العلم بأن*** 

 .ليةد بجراج الكوجوالم دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  الكليةالطالب من  خروجو                       

 أوعملى. جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع عشر دقائقإضافة  ***

 عميد الكلية   تعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون ال      ة    مدير عام الكلي       مدير ادارة شئون التعليم والطالب               مرئيس القسمراجع القسم        

 (عبير الرباط/.أ.د)     ( أبوعرب الحسينىمحمد  /.أ.د)                                                                   

 كلية اآلداب

 الطالبالتعليم و شئون

 القسم

 ليوما

 2019/2020 رابعة للعام الجامعيالثانى للفرقة ال دراسيفصل الجدول ال

 ( صباحا11حتى الساعه ) صباحا (9) دأ من الساعةمتحان يب بأن اإلعلما  
 بمبنى الكلية
 ولىالفترة األ
 

 

 



 

 

 
 

 

 .على ش الشهيد فريد ندا دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكليةإلى الطالب  دخول نمع العلم بأ*** 

 .ليةالموجود بجراج الك دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  الكليةالطالب من  خروجو                       

 أوعملى. جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع قائقعشر دإضافة  ***

 عميد الكلية   تعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون ال      مدير عام الكلية           مدير ادارة شئون التعليم والطالب               مس القسرئيمراجع القسم        

 (الرباطعبير /.أ.د)     ( أبوعرب الحسينىمحمد  /.أ.د)                                                                   

 
 
 
 

 علم النفس الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 هجديد الئحه

 الئحه قديمه
 الئحه قديمه ئحه جديدهال شعبة عامة  شعبة المساحة و الخرائط 

 أربعاء ل ا 

1 /7/2020 
 علم النفس الجنائى جغرافية مصر البشريــــــــــــــــــــــــة

 الأحد 

5 /7/2020 
 تدريب عملى  دراسات ميدانية  خرائط طبوغرافية  مشروع تخرج 

 خميس ال 

9 /7/2020 
ية نجليزاللغة اإل الطب النفسى الفكر الجغرافى جنبية أفية بلغة نصوص جغرا  

 الخميس 

16/7 /2020 
 نظريات العالج النفسى  الجغرافيــــــــــة السياسية ولوجية ط جيخرائ

عمال السنة + علم نفس أ
 ( صناعى)ق.ق

 ربعاء الأ 

22/7 /2020 
رشاد النفسى والتربوى اإل طفالبات النفسية لألراضطاإل الدراســـــــــــــــــــة الميدانيـــــــــــــــــــــة  

 سبت ال 

25/7 /2020 
 ـــوض النيــــــــــــــــــــــــــلحـــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع فى علم النفس 
 باستخدام الحاسب االلى

نصوص نفسية متخصصة  
 نجليزية باللغة اإل

 إثنين ال 

27/7 /2020 
 ////////// / / // // / // / عمال السنةأ لىم الحاسب اآلمشروع فى الجغرافيا باستخدا

 كلية اآلداب

 الطالبالتعليم و شئون

      

 2019/2020 لعام الجامعيالرابعة ل ةالثانى للفرق دراسيجدول الفصل ال

 ( ظهرا2حتى الساعة ) ظهرا (12) اعةالس بأن االمتحان يبدأ من علما  

 بمبنى الكلية
 ثانيةالفترة ال
 

 القسم

 ليوما



 
 

 

 

 

 
 

 اللغة الصينية  انيةاباللغة الي لغة االنجليزية ال 
 الئحه قديمه الئحه جديده

 أربعاء ال 

1 /7/2020 
 تاريخ اليابان الحديث والمعاصر  لىآحاسب  20ق   دب االمريكىاأل

 الصينى  المسرح فى األدب

 (الحديث و المعاصر)

 الأحد 

5 /7/2020 
 لغويات و صوتيات  يم ووسيط فكر يابانى قد لسنةاعمال أ 20ق  دب واللغةتاريخ األ

 خميس ال 

9 /7/2020 
 وحديث  شعر فيكتورى اللغويات التطبيقية 

 دراسات يابانية  

 ( ثفافة يابانية معاصرة)
/ // / // // // / 

 الخميس 

16/7 /2020 
 النصوص مدخل إلى علم اللغة اليابانية والدراما بيرشكس 20ق  الدراما

 ربعاء الأ 

22/7 /2020 
 انية صحفية وعلمية نصوص ياب   الرواية فى العصر الحديث 20ق   والنثر األدبىالرواية 

 الشعر فى األدب الصينى 

 ( القديم و الحديث و المعاصر)

 سبت ال 

25/7 /2020 
 مقال  قاعة بحث  ليهاإنجليزية واإلالترجمة من  نجليزية علم الترجمة من والى اإل

 إثنين ال 

27/7 /2020 
 ة يترجمة من العرب  / / // // / // / مقال وتدريبات  (اتية راجمالب)دراسات لغوية 

 .على ش الشهيد فريد ندا دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكليةإلى الطالب  دخول مع العلم بأن*** 

 .ليةالموجود بجراج الك دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  ةالكليالطالب من  خروجو                       

 أوعملى. جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع دقائق عشرإضافة  ***

 عميد الكلية           تعليم والطالب    وكيل الكلية لشئون ال      مدير عام الكلية           مدير ادارة شئون التعليم والطالب               مرئيس القسمراجع القسم        

 (عبير الرباط/.أ.د)     ( أبوعرب الحسينىمحمد  /.أ.د)                                                                   

 كلية اآلداب

 الطالبالتعليم و شئون

 

 القسم

 ليوما

 2019/2020 للعام الجامعي الثانى للفرقة الرابعة دراسيجدول الفصل ال

 ( عصرا5حتى الساعة ) عصرا (3) يبدأ من الساعة االمتحان بأن علما  
 لكليةبمبنى ا
 ثالثةالفترة ال
 
 



 

 

 2019/2020 الثانى للفرقة الرابعة للعام الجامعي راسيدجدول الفصل ال

 صباحا( 11حتى الساعه ) صباحا (9)  بأن االمتحان يبدأ من الساعةعلما  
 بمبنى الكلية
 ولىالفترة األ

 

 

 

 المكتبات و المعلومات  اللغة الفرنسية 

 الئحه قديمه  الئحه جديده  الئحه قديمه  الئحه جديده 
 السبت 

4 /7/2020 
 قتصاديات المعلومات إ دب العالمىدراسات فى األ دب مقـــــــــــارنأ

 لإثنين ا 

6 /7/2020 
 رواية عالمية 

 ( مترجمة للفرنسية)
 ستخالص ف واإليكشالت لية التكشيف اآلنظم 

 أربعاء ال 

8 /7/2020 
 ترجمـــــــــــــة

 فرنسى" وبالعكس-"عربى
 صطناعىالذكاء اإل

و  أوربية القديمة اللغة األ
 الشرقية 

 السبت 

11/7 /2020 
 المراجع المتخصصة  لكترونية المراجع اإل 20المســـــــــرح ق 

 ثنين إ ال 

13/7 /2020 
 الحضارة الفرنسية المعاصرة

التكنولوجية  ات روعالمش دارةإ
 بالمكتبات 

 دارة المكتبات ونظم المعلوماتإ

 عاء ب أر ال 

15/7 /2020 
 فقة اللغة الفرنسية  دراسات لغوية 

مشروع فى علم المكتبات باستخدام 
 لىالحاسب اآل

/ // / / / 

 السبت 

18/7 /2020 
 / // / // / ت مواقع المكتبابناء  عمال السنةأ / // / // /

 .على ش الشهيد فريد ندا دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكلية ىلإالطالب  دخول مع العلم بأن*** 

 .ليةالموجود بجراج الك دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  الكليةالطالب من  خروجو                       

 لى.أوعم جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع عشر دقائقإضافة  ***

 عميد الكلية   تعليم والطالب            وكيل الكلية لشئون ال         مدير عام الكلية        مدير ادارة شئون التعليم والطالب           رئيس القسم    مراجع القسم        

 (عبير الرباط/.أ.د)     ( أبوعرب نىالحسيمحمد  /.أ.د)                                                                   

 كلية اآلداب 

 ب طال التعليم وال   شئون 

 القسم

 ليوما



 

 

 2019/2020 الثانى للفرقة الرابعة للعام الجامعي راسيدجدول الفصل ال

 ظهرا( 2حتى الساعه ) ظهرا (12)  بأن االمتحان يبدأ من الساعةعلما  
 بمبنى الكلية

 ثانيةالفترة ال
 

 
 جتماعاإل الفلسفة

 الئحه قديمه هيدجدالئحه  الئحه قديمه الئحه جديده

 السبت 

4 /7/2020 
 مشكالت المجتمع المصرى  لىآحاسب  مشكالت فلسفية 

 إثنين ال 

6 /7/2020 
 جتماع الدينىعلم اإل التاريخ فلسفة  سالمى )الفلسفى(التصوف اإل

 أربعاء ال 

8 /7/2020 
 أعمال السنة جتماع الشبابإعلم  سالمية والنصوصاإلالفلسفة  نظرية المعرفة 

 سبت ال 

11/7 /2020 
 جتماع المعرفة إعلم  تاريخ العلوم عند العرب

 إثنين ال 

13/7 /2020 
 وربية أنصوص فلسفية بلغة 
 )حديثة ومعاصرة( 

 جتماع الطبىعلم اإل يديولوجيات وفلسفة الحضارهاأل

 أربعاء ال 

15/7 /2020 
 ب الميدانى  ريتدال الحديثالمؤثرات الغربية فى الفكر العربى  المعاصرة وجياتيديولالفكر العربى واأل

 السبت 

18/7 /2020 
 جنبية أجتماعية بلغة إنصوص   أعمال السنة / / // // / // /

 .على ش الشهيد فريد ندا دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكليةإلى الطالب  دخول مع العلم بأن*** 

 .ليةبجراج الكجود موال دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  الكليةالطالب من  خروجو                       

 أوعملى. جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع عشر دقائقإضافة  ***

 عميد الكلية   تعليم والطالب            ون الوكيل الكلية لشئ      مدير عام الكلية           مدير ادارة شئون التعليم والطالب           رئيس القسم    مراجع القسم        

 (عبير الرباط/.أ.د)     ( أبوعرب الحسينىمحمد  /.أ.د)                                                                   

 القسم

 ليوما

 كلية اآلداب 

 ب طال التعليم وال   شئون 



 2019/2020 الثانى للفرقة الرابعة للعام الجامعي راسيدجدول الفصل ال

 عصرا( 5حتى الساعه ) اعصر (3)  بأن االمتحان يبدأ من الساعةعلما  
 بمبنى الكلية

 لثةاثالفترة ال

 اللغة العربية  التاريخ واآلثار 
 الئحه جديده

 الئحه قديمه
 الئحه قديمه الئحه جديده شعبة آثار شعبة عامة 

 لسبت ا 
4 /7/2020 

 العالقات الدولية
ثار مصرية فى العصر  آ 

 الحديث 
 لىآحاسب  فقة ال صولأ ر وربا المعاصأتاريخ 

 إثنين ال 
6 /7/2020 

 النقد العربى الحديث والمعاصر  اريخ العرب المعاصرت تدريب عملى  سالمية إحضارة 

 لأربعاء ا 
8 /7/2020 

ين الشرق  العالقات الحضارية ب 
 العصور الوسطى والغرب فى  

نصوص تاريخية بلغة 
 وربية حديثة أ

نصوص بلغة اوربية  
 حديثة 

ة دب القصة القصيرأ
 والمقال

 دب المقال والسيرأ

 سبت ال 
11/7 /2020 

 وغليفية نصوص هير فلسفة التاريخ 
موضوع من تاريخ  

 مريكتين األ
الشعر العربى الحديث 

 و المعاصر
 النحو والصرف 

 لإثنين ا 
13/7 /2020 

تقنيات البحث التاريخى وقواعد 
 لىالبيانات باستخدام الحاسب اآل

 موضوع خاص 
 ( ديم)المجتمع المصرى الق

 دب المسرح أ قاعة بحث 

 لأربعاء ا 
15/7 /2020 

 تاريخ مصر المعاصر
ثار المغرب أتاريخ و
 فريقيا القديمإوشرق 

 دب الشعبىاأل عمال السنةأ

 سبت ال 
18/7 /2020 

 / // / // / / // / // / دب" أثار مصر القديمه"أ ة ديم القحضارة مصر 
اللغة االوربية  

 الحديثة 

 إثنين ال 
20/7 /2020 

 در  حث ومصامناهج ب
 ( ثي)تاريخ حد

 عمال السنةأ / / / // / / // / // / / // / // /

 .على ش الشهيد فريد ندا دابلكلية اآلالباب الرئيسى من  الكليةإلى الطالب  خولد مع العلم بأن*** 

 .ليةالموجود بجراج الك دابلكلية اآل الباب الخلفىمن  الكليةالطالب من  خروجو                       

 أوعملى. جزء شفوىلى للمواد التى تحتوى ع عشر دقائقإضافة  ***

 عميد الكلية   تعليم والطالب            لية لشئون الالك وكيل      مدير عام الكلية           مدير ادارة شئون التعليم والطالب               ملقسرئيس امراجع القسم        

 (طابعبير الر/.أ.د)     ( أبوعرب الحسينىمحمد  /.أ.د)                                                                   
 

 القسم

 ليوما

 داب كلية اآل 

 ب طال التعليم وال   شئون 



 
   األداب  كلية

 (الطالب) بط االختباراتتعليمات وضوا

 .متحان بساعة على األقلقبل اإل مقر كلية اآلدابالطالب إلى  حضور •

 شارع فريد ندا.الدخول الى الحرم الجامعى من البوابة الرئيسية لكلية اآلداب على   •

 . ةى جراج الكليالخروج من الحرم الجامعى من البوابة الخلفية لكلية اآلداب ف  •

 نضباط تام.إلتزام بتعليمات المنظمين المحددة لمسار الدخول والجلوس في اللجنة بإلختالط في ساحات الكلية ويتم اتظار أو التجمع أو اإلنإلللطالب باغير مسموح  •

 . نةء الدخول للجعتراض من الطالب وذلك لمنع التزاحم أثناإي أم وفقا لتعليمات المنظمين بدون الدخول إلى اللجنة يت •

 . ب لكل فرقةآومجموعات الواتس رسالة نصية  م جلوسه ورقم اللجنة ومكانها عبرالب بيان برقيتلقى الط •

 . يلتزم الطالب بمقعد محدد وفقا لرقم الجلوس الخاص به الوارد في كشف اللجنة •

 .متر ونصفعن سافة بين الطالب و اآلخر ال تقل الم •

 .بدون ماسكات الطالب للجنة السماح بدخولارتداء الطالب للماسكات وعدم  •

 من البوابة الخلفية لكلية اآلداب فى جراج الكليه.  نتظام وعدم تدافعهم أو الزحام ومغادرتهم الحرم الجامعى فوراإخروج الطالب ب •

 بك الستعمالك الشخصي. اصطحب زجاجة المياه الخاصة •

 .متحانمنع تبادل األدوات بين الطالب خالل لجنة اإل •

 أو البطاقة الشخصية.  اقة الجامعيةاالختبار إال بإحضار البط  يسمح بدخولال •

 .لو لم يقم باستخدامهحتى غش صطحاب أي شيء له عالقة بالمواد الدراسية بعد بوابة مبنى القاعات وفى حالة وجود شيء من ذلك يثبت على الطالب حالة  إيمنع  •

 ورقة االجابة يثبت على الطالب حالة غش.  بجوار الطالب أو لموبايلا في حالة وجودو يجب عدم اصطحاب أدوات االتصال بجميع أنواعها •

 .ال يسمح باستعمال اآللة الحاسبة إال بتوجيه من أستاذ المادة •

 المتحان اخالل بنظام إعة تعليمات منظمي االختبارات، وفي حالة تجاوز ذلك تحرر مذكرة ر وطايجب مراعاة الهدوء وعدم اإلخالل بنظام االختبا •

 .جابةالب على كراسة اإلستكمال بيانات الطإأكد من الت •

 .ال يسمح بالخروج قبل نصف الوقت •

قرار  إوتوقيع أو اللجنة الدائمة في هذا الشأن، وكيل الكلية ه أعميد الكليأقل من نصف الوقت، يسمح للطالب بالدخول بعد موافقة دقائق و 10في حالة التأخير أكثر من  •

 خرى.أرة دم التأخير معمن الطالب ب

 

 عميد الكلية  

عبير الرباط ./ دأ.  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عرب أبوالحسينى محمد   ./د .أ    

 مدير وحدة الجودة  

 مصطفى محمود الديب  / د.
 


