للعام الجامعي

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم
اليوم والتاريخ

الســــبت
2112/1/2

الثالثاء

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

لغة انجليزية
تاريخ االدب واللغة
االنجليزية

المقال والتدريبات اللغوية

لغة
فرنسية

التــــــــاريخ واالثار

دراسات فى االدب الفرنسى تاريخ العرب الحديث
لغة انجليزية

عصور ما قبل التاريخ

2112/1/5

السبت

مدخل الى الدراما

تدريبات على القراءة
والفهم

حاسب الى

حاسب الى

الصوتيات

دراسات فى تاريخ المسرح نصوص تاريخية بلغة
اوربية
الفرنسى

2112/1/9

الثالثاء
2112/1/12

السبت
2112/1/12

الثالثاء
2112/1/19

السبت
2112/1/22

الثالثاء

مقدمه فى علم الترجمه من لغة عربية
والى االنجليزية
مدخل الى الرواية
والنشر االدبى
لغة فرنسية

لغة فرنسية (قواعد
كالسيكية)
////////////////////////

تاريخ العرب قبل االسالم

حاسب الى

تاريخ اوربا فى العصور
الوسطى
تاريخ مصر الفرعونية
حتى نهاية الدوله الحديثة
////////////////////////

2112/1/22

المراجع

رئيس قسم شئون الطالب

مديرعام شئون الطالب

المدير العام

وثائق ومكتبات

مقدمه الى علم
المعلومات
لغة انجليزية
تاريخ الكتب
والمكتبات
حاسب الى
اساسيات الحاسب
فى المكتبات
شبكات
مناهج بحث
////////////////////

مدخل الى الفلسفة
علم نفس عام
مقدمات فى الفلسفة
االسالمية

حاسب الى
المنطق الصورى
لغة عربية
علم االجتماع العام
الفكر الشرقى القديم

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

ك /ماجده السعدنى

فلسفة

عميد الكلية
(أ.د /عادل خضـــــــــر)

للعام الجامعي

للفرقة االولى
جدول الفصل الدراسي االول
1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة (الثانية عشره والنصف )
علما
مساءا بمبنى الكلية

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم
اليوم والتاريخ

الســــبت
2112/1/2

الثالثاء

االجتماع

المدخل الى علم
االجتماع
مدخل الى علم النفس

لغة عربية

الجغرافيا ونظم المعلومات
الجغرافية

نحو وصرف

علم نفس

تاريخ علم النفس

مدخل الى علم اللغة

مبادئ الخرائط
واالستشعار عن بعد
اسس جغرافية طبيعية مدخل الى الفلسفة

اعالم

مبادئ علم االقتصاد
المدخل النفسى لإلعالم

2112/1/5

السبت

مبادئ االحصاء

2112/1/9

الثالثاء

حقوق انسان

ادب عربى فى العصر
الجاهلى
حقوق انسان

نصوص جغرافية بلغة
اوربيه
حقوق انسان

مدخل الى علم النفس
حقوق انسان

مدخل الى االذاعة
حقوق انسان

2112/1/12

السبت

لغة عربية

2112/1/12

الثالثاء

مدخل الى االنثربولوجيا

مدخل الى البالغة
العربية
مكتبة عربية

2112/1/19

السبت
2112/1/22

الثالثاء
2112/1/22

المراجع
عميد الكلية

نصوص اجتماعية بلغة /////////
اوربيه
تاريخ وحضاره العرب
//////////////
قبل االسالم
رئيس قسم شئون الطالب

لغة عربية
استخدام الحاسب االلى
فى الجغرافية
لغة انجليزية
اسس جغرافية بشرية

مديرعام شئون الطالب

لغة عربية
االسس البيولوجيه
(نحو وصرف)
للسلوك
مدخل الى علم االجتماع مدخل الى الصحافة
واالنثربولوجيا
لغة اجنبية
لغة انجليزية

/////////////
المدير العام
(أ.د /السيد رشدى )

ك /ماجده السعدنى

///////////////////////////
وكيل الكلية لشئون الطالب
(أ.د /عادل خضـــــــــر)

جدول الفصل الدراسي االول

1024/
بنى

القسم

للفرقة

1026/1025

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

الثانية

للعام الجامعي

ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( التاسعة
علما
والنصف )صباحا بمبنى الكلية
لغة عربية

لغة انجليزية

لغة
فرنسية

تــــــــاريخ واثار
تاريخ عام

األثنيـــــــ
ـين
8025/28/82

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

شعر ق 11،12

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

الخميــــــس
8025/28/12

بالغة عربية
(بيان وبديع)

مهارات اللغة والمحادثة

ادب فرنسى ق 11

اآلثنيـــــين
8026/2/4

النحو والصرف

مدخل الى علم اللغة)

تدريبات على القراءة
والفهم

مناهج بحث+
لغة انجليزية(الئحه
قديمه)()2
تاريخ الدولة البيزنطية

الجغرافيا ونظم المعلومات
الجغرافية

تاريخ اثار
تاريخ مصر قديم

الئحه قديمه

/////////////////////////////////
جغرافية حيوية(أ)

تاريخ مصر فى العصرين اليونانى
والرومانى

نصوص تاريخية بلغة اوربية+
تاريخ الدولة االسالمية(الئحه قديمه()2

االثنــــــين
8026/2/22

نصوص قرآنية ومذاهب
التفسير+علوم حديث
(الئحه قديمه)()1

تاريخ االدب واللغة

الفكر الفلسفى الفرنسى
ق11

تاريخ االسالم فى افريقيا+تاريخ
وحضارة مصر فى
العصرالرومانى (الئحه قديمه)(2

اللغة المصرية القديمه

الخمـــــــي
س
8026/2/24

فلسفة اسالميه
(الئحه قديمه)

لغة عربية+لغة فرنسية
(الئحه قديمه)

رواية عربية معاصره

تاريخ مصر االسالمية

اثار ما قبل التاريخ

الئحه جديده

جغرافية الســـــــــكان
جغرافية مناخية(أ)
مبادئ الجغرافيا
االقتصادية

االثنـــــــي
ن
8026/2/22

موسيقى الشعر
+تاريخ وحضاره اسالمية
(الئحه قديمه)()1

الدراما وشكسبير
ق 11/12

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

تاريخ مصر فى العصر
البيزنطى

جغرافية مصر

الحاسب()2

جغرافية الوطن العربى

الخميـــــــ
ـس
8026/2/82

علم اللغة

صوتيات

لغة فرنسية (قواعد
كالسيكية)

جغرافيا عامه
 +لغة عربية (الئحه
قديمه)()2

تدريب عملى

احصاء ()2

االساليب الكميه فى
الجغرافيا

الخميــــــس
8026/2/82

مكتبة عربية

رواية والنثر االدبى ق
11/12

///////////

//////////

تاريخ العماره والفنون فى
الد ولتين

///////////

تاريخ وسيط

المراجع

رئيس قسم شئون الطالب

مدير عام شئون الطالب

المدير العام

وكيل الكلية لشئون الطالب

الكلية
(أ.د /السيد رشدى )
ك /ماجده السعدنى

عميد

(أ.د /عادل خضـــــــــر)

للفرقة

جدول الفصل الدراسي االول
كلية اآلداب الجامعي 1026/1025
** التعليم
شئون
القديمه ثالث
والطالب مواد
ملحوظه
الثانية عشره ونصف
ساعاتيبدأ من الساعة (
االمتحان
الالئحةبأن
علما
ً
بمبنى الكلية
القسم

فلسفة

علم نفس

اجتماع

الثانية

للعام

وثائق ومكتبات

)مساءا

اعالم

اليوم والتاريخ
الخميــــ
ــس
/28/12
8025

///////////

حاسب الى (الئحة قديمة)

///////////

وسائط الكترونية

///////////

اآلثنيــــ
ـين
8026/2/4
االثنـــــ
ـين
8026/2/22
الخمـــــ
ــيس
8026/2/24
االثنـــــ
ــين
8026/2/22
الخميــــ
ــــس
8026/2/82
الخميــــ
ــس
8026/2/82

مذاهب اخالقية عند
المسلمين
فلسفة العصور الوسطى
المسيحية
فلسفة القيم

انثربولوجيا اجتماعية

علم نفس البيئى

دوريات الكترونية

العالقات الدوليه واالعالم

اجتماع اقتصادى

نظريات الشخصية

المكتبة الرقمية

نظريات اجتماعية كالسيكية

ترجمه اعالميه
(م)2-
تشريعات اعالمية

فلسفة اللغة)

مبادئ احصاء

الفلسفة اليونانية

مناهج بحث
اجتماعى
علم االقتصاد السياسى+
لغة عربية (الئحة قديمة)

المراجع
عميد الكلية

مدخل الى علم الكالم

رئيس قسم شئون الطالب

بناء وتنمية المجموعات
القياسي النفسى
علم نفس فارقى

فهرسة اولية

النقد االدبى

علم نفس االحصائى

قاعة بحث

الخبر ومصادره

علم نفس النمو

نصوص عربية متخصصة

التوثيق االعالمى

مديرعام شئون الطالب

المدير العام

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

ك /ماجده السعدنى

(أ.د /عادل خضـــــــــر)

جدول الفصل الدراسي االول
الجامعي 1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( الواحده
علما

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم
اليوم والتاريخ

لغة عربية
الئحه جديده

الئحه قديمه

لغة انجليزية
الئحه جديده

االربعــــــاء

علوم االسلوب
واالتجاهات
االسالمية

االربعـــــاء
8026/2/21
األحــــد
8026/2/21
األربـــــــعا
ء
8026/2/80
األحــــــــــ
ـد
8026/2/84
االربـــــعاء
8026/2/81

المراجع
عميد الكلية

لغة اوربية
حديثة
////////

االربعـــــاء
8026/2/6
األحــــــد
8026/2/20

الئحه جديده

الئحه قديمه

ادب مقارن

8025/28/10
األحــــــــــ
ـد
8026/2/1

الئحه قديمه

لغة فرنسية

علوم الحديث
ونصوصه

تصوف اسالمى

نحو وصرف

االدب العربى
فى العصر
العباسى
لغات شرقيه

االدب العربى
ونصوصه
لغة شرقيه

الئحة جديده
شعبه عامه

دراسات لغويه علم
اللغة االجتماعى
////////

////////

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

نقد ادبى ق
91،91

علم االساليب

النقد االدبى

مقال وتدريبات
لغويه

دراسات لغوية
وتراكيب

دراسات المسرح العالمى

الدويالت
االسالمية

دراسات لغوية
علم االساليب

حاسب الى

تدريبات على القراءة والفهم

النقد العربى
القديم

بالغه عربيه

علم الترجمه من
والى االنجليزية

///////////

///////////

لغة عربية

رئيس قسم شئون الطالب

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

الئحة جديده
شعبه أثار

العماره
نصوص
والفنون
تاريخيه بلغة
الكبرى
اوربيه
لغة شرقية

حضاره
انجليزية

مهارات اللغة
والمحادثه

)مساءا بمبنى الكلية

تــــــــاريخ

الروايه ق 91

نقد ادبى

للفرقة الثالثة

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
الئحه جديد ه
شعبة خرائط

الئحة
قديمه

الئحه جديده
شعبة جغرافيا

الئحه
قديمه

لغة اوربية
قديمه
تاريخ الدوله
العباسية

مساحه تصويرية

جغرافية
الصناعة

جغرافية البحار
والمحيطات(أ)

ت الدوله
العثمانيه

ت مصر
اسالمى

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

///////////

/////////

/////////

حضاره اوربا

مواقع اثريه

تاريخ مصر
حديث

نصوص
هيروغليفية

جغرافية
سياسية

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

جغرافية الريف

جيموموفولوجية (أ)

الدوله
الفاطميه

نصوص
هيراطيقية

حاسب الى

رسم الخرائط استخدام
الحاسب اآللى

خرائط
التوزيعات

/////////

تاريخ اوربا
حديث

تدريب عملى

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

مساقط الخرائط

حاسب الى

جغرافية
الزراعة

///////////

لغة اوربية ثانية

تاريخ مصر
الفرعونى

تاريخ مصر
قديم

تاريخ اوربا
حديث

/////////

/////////

شرق ادنى

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

///////////

تاريخ اللغة الفرنسية

مديرعام شئون الطالب

المدير العام

نصوص جغرافية بلغة اوربية
نظم معلومات
جغرافية

استخدام
االرض

نظم معلومات
جغرافية

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

ك /ماجده السعدنى

للعام

(أ.د /عادل خضـــــــــر)

للفرقة الثالثة

جدول الفصل الدراسي االول

الجامعي 1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( الواحده
علما

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

فلسفة

القسم

علم النفس

اجتماع

)مساءا بمبنى الكلية

المكتبات

الئحه جديده

الئحه
قديمه

الئحه جديده

األحـــــــــــد
8026/2/1
االربعـــــاء
8026/2/6

فلسفة المشرق
العربى
//////////

علم الكالم

علم االجتماع
علم اجتماع
العائلى
المراة
//////////

األحــــــد
8026/2/20

مذاهب اخالقية

نصوص
فلسفية

علم اجتماع التنظيم

األحــــد
8026/2/21
األربـــــــعاء
8026/2/80
األحـــــــــــد
8026/2/84
االربـــــعاء
8026/2/81

المراجع
ك /ماجده السعدنى

االعالم

الئحه جديده
صحافه
اذاعه

اليوم والتاريخ

االربعـــــاء
8026/2/21

للعام

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

الئحه قديمه

المنطق الرياضى
ونظرياته

منطق
رياضى

علم اجتماع
قانونى

علم االجتماع
البدوى

فلسفة حديثة

حاسب الى

علم السكان

حاسب الى

فلسفة سياسية

منهج
البحث
العلمى
الفكر
العربى
المعاصر
//////////

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

/////////

المستشرقون والفكر
االسالمى
///////

رئيس قسم شئون الطالب

الئحه جديده

الئحه قديمه

الئحه جديده

علم نفس تجريبى

الئحه قديمه

مراجع التراث العربى

الرأى العــــــــــــــــــــام واالعالم

//////////

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

المخطوط العربى

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

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

علم نفس
فزيولوجى

فلسفة العلوم

التحليل الموضوعى

االذاعات
والقنوات
المتخصصه

الصحافه
المتخصصه

مناهج بحث

الببلوجرافية التطبيقية

سيكولوجية
الفئات
الخاصه
لغة اوربيه
ديناميات
الجماعه
قياس نفسى للشخصية

الميتاداتا

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

خدمه
اجتماعية

نظريات
اجتماعية

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

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

قواعد
البيانات

مجموعات
االرشيف

/////////

علم النفس
االجتماعى

االحصاء
النفسى

علم نفس
احصائى

لغة شرقية

/////////

مدير عام شئون التعليم والطالب

///////////
االخبار
والبرامج
االخباريه
االذاعيه

طباعه

مناهــــــــــــــــج بحـــــــــــــث

نصوص عربية متخصصه

المدير العام

الئحه قديمه
اذاعه صحافه

احصاء تطبيقى

حاسب الى

الدراما
االذاعيه

تاريخ
الصحافه
المصريه
ترجمه
صحفيه

///////////

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

ترجمه
اذاعيه

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

تاريخ
اذاعات
الصحافه
محليه
المصريه
االعالم الدولى
جغرافيه سياسيه

عميد الكلية
(أ.د /عادل خضـــــــــر)

للفرقة

جدول الفصل الدراسي االول
الجامعي 1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( التاسعة والنصف )صباحا بمبنى
علما
الكلية

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم
اليوم والتاريخ

لغة انجليزية

لغة عربية
الئحه جديده

الئحه
\قديمه

الئحه
جديده

الئحه قديمه

األحــــــــ ادب الروايه

ادب مصر
االسالمية
(مملوكى
وعثمانى)
//////////

شعر ق
21،19

حضاره انجليزية

ـــد
8026/2/1

االربعـــــا
ء
8026/2/6
األحــــــد
8026/2/20

//////////

شعر
نحو
عربى
وصرف
حديث
االربعـــــا
ادب مقارن
ء
8026/2/21
األحــــد
8026/2/21

علم اللغة

األربـــــــ نظرية
عاء
االدب

ادب
القصة

8026/2/80

األحــــــــ
ـــد
8026/2/84
االربـــــعا
ء
8026/2/81

المراجع

لغة شرقية
/////////
//////

////////
///

///////

نقد نظرى تطبيقى

دراسات لغويه
علم اللغه

دراسات لغوية

ادب مـقارن

مقال وتدريبات

ادب امريكى

قاعة بحث

////////

قواعد اللغة
االنجليزيه

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

رئيس قسم شئون الطالب

الئحه
جديده
أدب

الئحه
قديمه

///////////

تاريخ
اللغة
الفرنسية
////////

دراسات
لغويه

فرانكوفونى

مهارات اللغه
والمحادثه

علم اللغة
(المذاهب
اللغوية
المعاصره)

لغةفرنسيه

الرابعة

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيه
الئحه قديمه
الئحه جديده

تــــــــاريخ
الئحه جديده
أثار
شعبه عامه

الئحه قديمه

نصوص
اوربا والتتار
هيروغليفيه
متصله
لغة شرقيه (فارسى او تركى)

حضارة
إسالميه

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

حاسب الى تاريخ العرب
المعاصر

الحفائر وفن
المتحاف

تاريخ االندلس

اثأر اسالميه

///////

اثار مصر
القديمه

حاسب الى

تدريبات على القراءة
والفهم

جغرافيا سياسيه

شعر ق 21

تاريخ مصر
الرومانيه

مسرح كالسيكى
////////
////////

مدير عام شئون التعليم والطالب

شعبة خرائط

تاريخ االمريكتين
عصر الحروب
الصليبية

نصوص
هيراطيقيه
اوديموطيقية
تدريب عملى

تطبيقات ونظم المعلومات

خرائط الطقس
والمناخ

تاريخ مصر
المعاصر
//////

ك /ماجده السعدنى

//////////////////
حاسب الى

نصوص جغرافية
بلغة اوربية

قاعـــــــــة بحـــــــــــث
جغرافية االراضى الجافه

جغرافيه
سياسية

تاريخ مصر
حديث

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

خضـــــــــر)

جغرافيا
اوراسيا

جغرافية االخطار البيئية

اثار وحضارة دولة عثمانية
الشرق
االدنى

المدير العام

شعبه عامه

جغرافية مصر الطبيعية

موضوع من تاريخ
افريقيا الحديث
والمعاصر

رواية ق 21

للعام

تخطيط اقليمى
جغرافية تاريخية

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

عميد الكلية
(أ.د /عادل

للفرقة

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

جدول الفصل الدراسي االول
الجامعي 1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( التاسعة والنصف )صباحا بمبنى
علما
الكلية

القسم

فلسفة

اليوم والتاريخ

الئحه جديده
األحـــــــــ
ــد
8026/2/1
االربعـــــاء
8026/2/6

الئحه قديمه

اجتماع
الئحه جديده

الئحه قديمه

التصوف
االسالمى

فكر سياسى
معاصر

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

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

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

األحــــــد
8026/2/20

االيديولوجيات

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

تصميم البحوث
االجتماعيه

االربعـــــاء
8026/2/21

الفكر االسالمى

نصوص فلسفية
حديثة معاصرة
بلغة اوربية

التخطيط االجتماعى والتنميه

األحــــد
8026/2/21

الميتافيزيقا

 /المذاهب الفلسفية
المعاصره

علم اجتماع صناعى

األربـــــــع
اء
8026/2/80

فلسفه معاصره

فلسفة العلوم

األحـــــــــ
ــد
8026/2/84
االربـــــعاء
8026/2/81

المراجع
الكلية

علم اجتماع حضرى

علم نفس
الئحه جديده

الئحه قديمه

وثائق ومكتبات
الئحه جديده

الئحه قديمه

االرشاد
النفسى

الطب النفسى

البيلوجرافيا البحته

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

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

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

المكتبات النوعية

حاسب الى

علم النفس
المرضى

حاسب الى

االعـــــــــــــــــــــالم

الئحة جديدة
صحافة

اذاعة

اخالقيات االعالم
////////////

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

صحافة

اذاعة

مادة صحفية
بلغة اوربية

مادة اذاعية
بلغة اوربية

االقنـاع ونشر االفكار
المستحدثه

مناهج بحث

بحث متخصص

النشر
االلكترونى

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

انتاج مواد
اعالمية

الكتابة
للراديو
والتلفيزيون

انتاج مواد
اعالمية

الكتابة
للراديو
والتلفيزيون

المكتبات
االلكترونيه

تحرير
صحفى

التخطيط
االذاعى
والتلفزيونى

تحرير
صحفى

التخطيط
االذاعى
والتلفزيونى

فلسفة المنطق

الميتا فزيقا

التدريب
الميدانى

اجتماع قانونى
والضبط
االجتماعى

نصوص نفسيه
باالنجليزيه

دراسات تطبيقية
اكلينيكية

لغة شرقيه

ا//////////

////////

////////

////////

////////

////////

المراجع
المتخصصه

رئيس قسم شئون الطالب

علم النفس
العصبى

علم نفس اكلينيكى

مدير عام شئون التعليم والطالب

المدير العام

االخراج
الصحفى

االخراج
االذاعى
والتلفزيونى

نصوص
عربية
متخصصه
////////////////
/

تكنولوجيا
الطباعة

المونتاج
االذاعى
والتليفزيونى

////

/////////

/////////

خضـــــــــر)

حاسب الى
/////////

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

ك /ماجده السعدنى

الئحة قديمة

التصوير
الصحفى

سيكولوجية
الفئات

تكنولوجيا المعلومات

الرابعة

سينما
تسجيلية

جريمه وانحراف االحداث

علم نفـــــــــس صناعى

الحفظ الرقمى

تحقيق
المخطوطات

للعام

/////////

عميد
(أ.د /عادل

