الثانية

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم

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

لغة
فرنسية

لغة انجليزية

اليوم والتاريخ

االثنين
6142/5/42
الخهيس
6142/5/41
االثنين
6142/5/61
الخهيس
6142/5/62
االثنين
6142/5/11
الخهيس
6142/2/6

الحضار اإلسالمية

أدب اسالمى
و اموى

النقد االدبى
القديم (الئحة
دديهب
األدب العربي في العصر
العباسى

فقب اللغة

لغة اوربية
حديثة (الئحة
دديهب
النقد العربي القديم

تــــــــاريخ وآثار

الئحة دديهب

تاريخ عام

لغة فرنسية
(دواعد حديثة)

تاريخ اوربا
وحضارتها

تاريخ اسيا حديث

حضار مصرية
دديهب

مقال وتدريبات لغوية

نصوص أدب عربي

عالدات بين
الشرق والغرب

مناهج بحث
(عصور وسطى)

تاريخ الشرق
االدنى

أدب مقارن

حضار فرنسية
ق 42،41

تاريخ مصر
بيزنطى

علم الترجهة من والى
االنجليزية

مدخل إلى األدب االمريكى

النحـــــــــو والصرف

للعام الجامعي

علم التراكيب

تاريخ الرومان
وحضارتهم

أدب يوناني والتيني

جغرافيا
ادتصادية

نصوص تاريخية
بلغة اوربية

لغة
عربية

حاسب الى

البحث التاريخى
والبرمجب
بالحاسب األلى
لغة عربية

تدريب عهلى

حاسب الى
(الئحة
دديهب

اعهال السنة

دواعد اللغة االنجليزية

االثنين
6142/2/2

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

الخهيس
6142/2/1

//////

لغة فرنسية

لغة عربية
الئحة دديهة

أعهال السنة (الئحة
دديهب)

//////

//////

//////

تاريخ الدولة
العباسية
//////

الجغرافيا ونظم الهعلومات
الجغرافية

الئحة دديهب
اعهال السنة

//////

جغرافيب مناخية
(ب )

خرائط طبيعية وبشرية
جغرافية السكان

/////
اللغة الهصرية
القديهب
(الهيروغليفية)
//////

الئحة جديد

جغرافية حيوية

تاريخ مصر فى
العصر البيزنطى
اثار مصر اليونانية
والرومانية

مقال
النقد الكالسيكي

تاريخ اثار

كلية االداب

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

نصوص جغرافية
بلغة اجنبية

مقدمب فى نظم
الهعلومات
الجغرافية
جغرافيب النقل
والتجاره
استخدام
الحاسب االلى
فى الجغرافيا
/////

** ملحوظه مواد الالئحة القديمه ثالث ساعات
المراجع

رئيس القسم

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

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

ك /ماجده السعدنى

عميد الكلية
(أ.د /عادل خضـــــــــــــــر)

الثانية

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

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم

فلسفة

اليوم والتاريخ
الهدارس الفلسفية الهتاخر

االثنين
6142/5/42
الهنطق االستقرائي
الخهيس
6142/5/41
مشكالت ودضايا كالمية
االثنين
6142/5/61

اجتهاع

الئحة دديهب
خدمة اجتهاعية

نصوص اجتهاعية
بلغة اجنبية

علم االجتهاع السياسى
سوسيولوجيا الهجتهع الهصرى

الئحة دديهب
مشكالت نفسية اجتهاعية

نظم الهصدر الهفتو

مدخل إلى العالدات
العامة واإلعالن

نصوص إعالميب بلغة
أجنبيب

دياس نفسي للقدرات العقلية

الهراجـــــــــــــع العامة

ترجهب إعالمية

اإلعالم التنهوي

أعهال السنة

جغرافيب سياسيب

تكنولوجيا االتصال
وتطبيقاتها

االتيكيت والبرتوكول

اإلعالم والتنهية

نظريات اإلعالم

تشريعات إعالمية

مدخل إلى تكنولوجيا
اإلعالم

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

احصاء

التوثيق ونظم
والهعلومات والحاسب
اآللى

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

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

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

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

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

لغة اوربية حديثة
1الئحة دديهب

علم النفس التربوي

الخهيس
6142/5/62

الفكر السياسي فى اإلسالم

لغة اوربية حديثة

النظريات
االجتهاعية
الهعاصره

أعهال السنة
(الئحة
دديهة)

االثنين
6142/5/11

نصدددددوص فلسدددددفية بلغدددددة
أوربية

علم السكان

علم النفس
االجتهاعي

علم نفس
احصائى
(الئحة دديهة)

علم النفس
االجتهاعي

الخهيس
6142/2/6

فلسفة الفن +علم نفس
اجتهاعى (الئحة دديهب

االثنين
6142/2/2
الخهيس
6142/2/1

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

أعهال السنة
/////////////

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

إعالم
الئحة جديد

نصوص
نفسية
باالنجليزية

انثربولوجيددددددددددددددددا الثقافدددددددددددددددددددددددددة
والهجتهدددددددددددددددددع
ثقافية
والشخصية
/////////////
تدريب ميداني

كلية االداب

وثائق ومكتبات

علم نفس

الئحة جديد

للعام الجامعي

تطبيقات في علم النفس
باستخدام الحاسب االلى

اعهال السنة
(الئحة دديهب)

نصوص
أجنبية
متخصصة
الحكومة
االلكترونية

التصـــــــنيف

تطبيقات في علم الهكتبات باستخدام
الحاسب االلى

** ملحوظه مواد الالئحة القديمه ثالث ساعات
المراجع

رئيس القسم

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

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

ك /ماجده السعدنى

عميد الكلية
(أ.د /عادل خضـــــــــــــــر)

