للعام الجامعي

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم
اليوم والتاريخ

السبت
6142/5/41

للفرقة االولى
جدول الفصل الدراسي الثانى
1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة (التاسعة والنصف) صباحا
علما
ً
بمبنى الكلية
لغة انجليزية

لغة
فرنسية

التــــــــاريخ واآلثار

وثائق ومكتبات

تاريخ افريقيا حتى الفتح العربى االنترنـــــــت

فلسفة

مدخل الى الشعر

مددددددددخل إلدددددددى الحضدددددددار
الفرنسية

دواعد اللغة االنجليزية

نصوص األدب عربي

تاريخ وحضار الشرق االدنى

لغة عربية

لغة فرنسية(دواعد حديثة)

اللغددددددة االوربيددددددة تدددددددداريخ الدولددددددددة النشر العام

نصوص فلسفية اسالمية

مدارس علم اللغة+صوتيات
(الئحة دديهب تخلفات فقط)

//////////////////

مدخل الى علم االثار

فلسفة االخالق

لغة عربية

نصوص فلسدفية دديهدب بلغدة
اوربية
الفلسفة اليونانية
طاليس-أفالطون)

الثالثاء
6142/5/41
منهج
لغدددددددددددددددددددددددددة
فلسدددددددددددفة
البحثالئحة دديهب تدددددداريخ مصددددددر نظم مكتبات متكاملة
الهقــــــــــــال
مدخل إلى النقد االدبى
السبت
التاريخى(
الئحدة
(
عربية
الجهال
الحديث
6142/5/64
دديهب
حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الثالثاء
6142/5/61
علددم االخددالق
لغددددددددددددددددددة
دراسددددددات فددددددى الهسددددددر تددددداريخ الرومدددددان تددددددداريخ اليوندددددددان علم االرشيف
مقدمب في علم اللغة
السبت
وحضارتهم(الئحدة وحضارتب
دديهب
الئحة
(
انجليزية
الفرنسى
دديهب)
6142/5/62
الثالثاء
6142/5/14
السبت
6142/2/1
المراجع
عميد الكلية

رئيس القسم

الحديثددددة 1الئحددددة العربية
دديهب)

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

وكيل الكلية لشئون الطالب
(أ.د /السيد رشدى )

خضــــــــــــــــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

(أ.د /عادل

للعام الجامعي

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

للفرقة االولى
جدول الفصل الدراسي الثانى
1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة (الثانية عشرة والنصف )ظهرا
علما
بمبنى الكلية

القسم
اليوم والتاريخ

لغة عربية

السبت
6142/5/41
الثالثاء
6142/5/41
السبت
6142/5/64

نشدددددا وسدددددائل اإلعدددددالم
وتطورها

الثالثاء
6142/5/61
السبت
6142/5/62

أسدددددددددددس جغرافيدددددددددددة
الطبيعة(ب)

تددددداريخ مصدددددر الحدددددديث
والهعاصر

جغرافية السياحة

حقددددددوق انسددددددان مدددددددددخل إلددددددددى
العالدات العامة
1الئحة دديهب)

مبدددددددددددددددددداد علددددددددددددددددددم
االجتهدددداع+انثربولوجيددددا
الئحة دديهب

احصاء تطبيقى ترجهدددددددددددددددددب
(الئحة دديهب إعالميب

الثالثاء
6142/5/14

السبت
6142/2/1
المراجع

علم نفس

اجتهاع

الجغرافيا ونظم
الهعلومات الجغرافية

كلية االداب

اعـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

نحو وصرف

علم االجتهاع الثقافي

سيكولوجية التعلم

الهساحة الهستوية

مدخل إلى علم السياسة

مدخل إلى النقد االدبى

علم االجتهاع العائلي

لغة عربية

تاريخ دديم

تدددددددداريخ العدددددددددرب اإلعدددالم وحقدددوق
الحددددددديث (الئحددددددة اإلنسان
دديهب)

أسددددددددددس الجغرافيددددددددددا
نصوص أدب جاهلي التحليددل السوسدديولوجي علم النفس النهو
بشددددرية(ب)+كشددددوف
لتاريخ مصر االجتهاعي
جغرافية الئحة دديهب
حاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
فلسفة إسالمية
لغة انجليــــــــزية

نصدددددددوص نفسدددددددية
لغة انجليزية
باالنجليزية
تاريخ الفكر االجتهاعي لغة انجليزية

علوم دـــــــــــــــــــــــرآن +جغرافيدة عامدب +مددخل الدى علددم
اعهال السنة (الئحة دديهب) النفس (الئحة دديهب)

رئيس القسم

/////////////////

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

وكيل الكلية لشئون الطالب
(أ.د /السيد رشدى )

ك /ماجده السعدنى

عميد الكلية

(أ.د /عادل خضــــــــــــــــــــــر)

