للعام الجامعي

للفرقة الثالثة
جدول الفصل الدراسي الثانى
1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( الواحدة )مساءا
علما
الكلية

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

لغة عربية

القسم

لغة فرنسية

لغة انجليزية

بمبنى

تــــــــاريخ

كلية االداب

الجغرافيا ونظم الهعلومات الجغرافيب

اليوم والتاريخ

الئحب دديهب

األحد
6142/5/45
األربعاء
6142/5/42
األحد
6142/5/66
األربعاء
6142/5/65
األحد
6142/5/61
األربعاء
6142/2/4
األحد
6142/2/5
األربعاء
6142/2/2
األحد
6142/2/46

اعهال السنة
واالنتساب

الئحب جديده
الهكتبب العربيب

ادب مصر االسالمية

ادب مصر
اسالميب

علم اللغة
نحو وصرف

الهنطق

ادب الهغرب واالندلس

الئحب دديهب

الئحب جديده

شعـــــــــــر فى القرنين 41،42

الئحب دديهب
فقة اللغة الفرنسية

الئحب جديده
دراسات
لغويب

شعر ق41

///////////

دراسات
لغويب

شكسبير
ودراما فى
41،42

تاريخ االدب
واللغب ق
41،42

حضاره فرنسية ق41

اعهال السنة
واالنتساب

دواعد اللغب
االنجليزية

ادب مقارن

روايــــــــة
ق41

روايب والنثر

الترجهة
(عربى -فرنسى)

مقـــــــــال
وتدريبات

الدراما ق
41،42

حاســـــــب الى

مناهج البحث

مقدمة فى االدب
الشعبى

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

///////

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

ترجهب من
االنجليزية
واليها

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

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

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

الئحب دديهب
تاريخ الدويالت
االسالمية فى الشرق

مناهج بحث
(تاريخ اسالمى)

تاريخ مصر الحديث

شعبب عامب

الخرائط الردهية

جغرافية الهدن

تاريخ األيوبيين
والههاليك

تاريخ االيوبيين
والههاليك

تاريخ الشرق االدنى
القديم

جغرافية
الصناعب

الدراسات
العهلية

جغرافية العهران

نصوص تاريخيب
اوربيب

حضاره الدولب
البيزنطيب

نصوص تاريخيب
بلغة اوربيب حديثب

تاريخ مصر اسالمى

جغرافية
الصناعة

تطبيقات فى نظم
الهعلومات
الجغرافية

تاريخ الهغرب
واالندلس

تاريخ الهغرب

حضاره واثار مصر
فى العصر البيزنطى

تاريخ الدولة
الفاطهية فى مصر

تاريخ اوربا معاصر

حاسب الى

لغة عربيب

اعهال السنة
واالنتساب

اعهال السنة

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

تاريخ اسيا الحديث
والهعاصر

مناهج بحث

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

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

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

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

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

االدب االمريكى

الئحب جديده

شعبة اثار

الئحب
دديهب

الئحب جديده
شعبة خرائط

جغرافيا ادتصاديب

تاريخ افريقيا حديث

نصوص هيروغليفيب

خرائط التوزيعات
الهكانية

اعهال
السنة

خرائط التوزيعات
الهكانية

تدريب عهلى

الجيومورفولجيا
( ب)

جغرافية
التجاره
والنقل

تدريب عهلى
مساحب

حضار مصر
القديهب"نظم سياسية
واجتهاعيب

تطبيقات فى الخرائط
باستخدام الحاسب
اآللى

تاريخ
حديث

تطبيقات فى
الخرائط باستخدام
الحاسب اآللى

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

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

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

////////

////////

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

تاريخ مصر بطلهى

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

تقنيات البحث التاريخى
باستخدام الحاسب

جغرافيب البحار والهحيطات (ب)

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

** ملحوظه مواد االئحه القديمه ثالث ساعات فقط
المراجع

رئيس القسم

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

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

ك /ماجده السعدنى

عميد الكلية
(أ.د /عـــــــــــــــــادل خضـــــــــــــر)

للعام

كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

القسم

للفرقة الثالثة
جدول الفصل الدراسي الثانى
الجامعي 1026/1025
ً بأن االمتحان يبدأ من الساعة ( الواحدة )مساءا
علما
الكلية

فلسفة

اليوم والتاريخ

الئحب دديهب

اجتهاع

الئحب جديده

الئحب دديهب

الئحب جديده

األحد
6142/5/45

فلسفة حديثة

الفكر السياسى

نصوص
اجتهاعية بلغة
اوربية

علم االجتهاع
الريفى

األربعاء
6142/5/42
األحد
6142/5/66
األربعاء
6142/5/65

فلسفة مسيحية فى
العصور الوسطى

الهؤثرات
الفكريب
االسالميب
فلسفة التاريخ

نظريات
االتصال

علم اجتهاع التنهيب

األحد
6142/5/61
األربعاء
6142/2/4
األحد
6142/2/5
األربعاء
6142/2/2

اثر الفكر االسالمى
فى الحضاره
االوربية
فلسفة سياسية فى
العصور الوسطى
والحديثة

علم النفس

الئحب دديهب
علم النفس
الفسيولوجي

الئحب جديده
التحليل النفسى

مختبر علم نفس التجريبى

بمبنى

الهكتبات

الئحب دديهب

الئحب جديده

نصوص
اجنبية

نصوص اجنبيب
متخصصة

نظريات
التصنيف

تكثيف
واستخالص

علم االجتهاع
االدبى

سوسيولوجيا
البيئب والسكان

نظريات العالج
النفسي

مناهج البحث فى
علم النفس

الفهرسة الهتقدمب

علم االجتهاع
الريفى

سوسيولوجيا
االعالم واالتصال

حاسب الى +
دياس ددرات
(ق.ق)

تطبيقات فى علم
النفس باستخدام
الحاسب

اللغة االوربية
القديهة

التصنيف
الهتقدم

تدريب ميدانى

الدراسب
السوسيولوجيب

علم نفس مرضى
 +علم نفس

نصوص نفسيب
باللغب االنجليزيب

نظم
الهعلومات
االليب

فلســــــــــــفة القيم

فالسفة الهغرب
العربى

علم اجتهاع
التنهية

نصوص اجتهاعيب
بلغب اجنبيب

نصوص فلسفية
بلغة اجنبية

////

اعهال السنة
واالنتساب

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

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

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

اعهال السنة
واالنتساب

دراءات فى
الفلسفة
االسالميب بلغب
اوربيب
فلسفة العلوم
ومناهج البحث
العلهى

///////

///////

احصائى ( ق  .ق)

نصوص نفسية
متخصصة

علم النفس الهعرفى

تطبيقات
باستخدام
الخاسب االلى

الهواد السهعية والبصرية

أعهال السنة
واالنتساب

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

أعهال السنة
واالنتســاب

خدمات
الهعلومات

///////

///////

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

بوابات الهكتبات

كلية االداب

االعالم
صحافة

اذاعة

تحرير صحفى

البرامج
االخبارية+برامج
اذاعية الئحب دديهب

(الحديث
والتحقيق)
صحافة ادليهية+
ترجهة اعالمية الئحب
دديهب

االذعات والقنوات
االدليهية+
ترجهة اعالمية الئحب دديهب

اسس اإلخراج
الصحفى

انتاج البرامج للراديو
والتليفزيون

ادار الهؤسسات
الصحفية

ادار الهؤسسات
اإلذاعية والتليفزيون

صحافة الكترونية+
نقد فنى "الئحب
دديهة"

تكنولوجيا اإلذاعة
والتليفزيون

تدريبات صحفية

تدريبات اذاعية
وتليفزيون

اعهال السنة " الئحة دديهة"
////////////////////

*** ملحوظه مواد االئحه القديمه ثالث ساعات فقط
المراجع
الكلية

رئيس القسم

مدير عام ادارة شئون الطالب

المدير العام

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

ك /ماجده السعدنى

عميد

(أ.د /عادل خضــــــــــر )

