#$ول ا!ن دور '&&  م ا ) 2017/2016
  ) *+اا (
ً &)6
ا ا2ة &5ﺣ
  0ن ا !/ت #&.أ ,
ا 7

 
 

 

  /
االحــــــــــد
2017/9/10

 ا





نظرية االدب

اللغويات التطبيقية

ادب فرانوفونى

النقد العربى الحديث

حاسب الى

الحضارة الفرنسية المعاصرة

اعمال السنة

قاعة بحث

الترجمة

حاسب الى

شعر س3

الرواية فى ق20

علم اللغة س3
االثنيـــــن
2017/9/11

  

نصوص ھيروغيليفية

النقد االدبى س3

نحو وصرف

شعر القرن 19،20

ادب مقارن

ادب المقال والسير

مھارات اللغة والمحادثة

دراسات لغوية )فصل دراسى اول(

ادب القصة
علوم الحديث س2

ادب مقارن
النقد النظرى والتطبيقى ق 19،20

تاريخ اللغة الفرنسية
الحضارة الفرنسية ق 19س3

اصول الفقة
علم اللغة

دراسات لغوية )علم اللغة النفسى(
دراسات لغوية )البراجماتية(

دراسات لغوية)فصل دراسى ثانى(
فقة اللغة الفرنسية

اللغة االوربية الحديثة
ادب مصر االسالمية
ادب المغرب واالندلس س3

ادب امريكى
ادب امريكى س3

فكر فلسفى فرنسى س2
المسرح العالمى س3

االربعــــــاء
2017/9/13

لغات شرقية
الشعر العربى الحديث
علوم الحديث ونصوصه س3
ادب مصر االسالمية س3

ا 
وآ ا 

ن ا ب
 ن ا ب

  ! /

جغرافية مصر الطبيعية

جغرافيه سياسية
تقنيات التاريخى باستخدام الحاسب
تاريخ االمريكتين
لغة اوربية قديمة
نصوص بلغة اوربية حديثة
حاسب الى
مناھج بحث س3
تاريخ اوربا حديث س3
حضارة اوربا س3

تاريخ مصر حديث
خرائط توزيعات س3

نصوص ھيراطيقية

جغرافية سياسية

قاعة بحث
حوض النيل
دراسات ميدانية

اوربا والتتار

المكتبة العربية س3
الثالثـــــــاء
2017/9/12

ار ــــــــ وار

ا ا و  ا ت

تاريخ مصر رومانية
عالقات دولية

جغرافية اوراسيا

عصر الحروب الصليبية
حضارة اسالمية
تاريخ افريقيا حديث

مشروع تخرج
تطبيقات بالحاسب االلى س3

جغرافية عامه س1
اوربا وسيط س2

جغرافية المدن س3

العالقات الحضارية بين الشرق والغرب
مناھج بحث ومصادر
تاريخ العرب المعاصر
دولة عثمانية
تاريخ اوربا معاصر
تاريخ مصر معاصر
جغرافية سياسية س3

تطبيقات نظم معلومات
جغرافية مصر البشرية
الفكر الجغرافى
خرائط طبوغرافية
نصوص جغرافية بلغة اوربية
جيمومورفولوجيا "أ" س3

المسرح الكالسيكى
الشعر فى ق20
تدريبات على القراءة والفھم
اعمال السنة
تاريخ اللغة الفرنسية س3
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ا 
وآ ا 

ا+ +
التصوف االسالمى السنى
اليتافيزيقا
حاسب الى
اعمال السنة
المنطق الرياضى س3

  ا$/ع

  ا9+6

حاسب الى
نصوص اجتماعية
اجتماع معرفة
مشكالت المجتمع
علم نفس س1

نصوص نفسية باالنجليزية س3
التحليل النفسى س3

تدريب ميدانى س3

علم نفس مرضى س3

مشكالت فلسفية

جريمة وانحراف

االرشاد النفسى

فلسفة المنطق
الفلسفة االسالمية والنصوص
تاريخ العلوم عن العرب
فلسفة اللغة س2

سيكولوجية الفئات
التخطيط اجتماعى
اضطرابات نفسية
التدريب ميدانى
نصBBBوص اجتماعيBBBة بلغBBBة اوربيBBBة علم نفس اكلينيكى

الفلسفة المعاصر
المذاھب الفلسفية المعاصرة
االيديولوجيات وفلسفة الحضارة
نصوص فلسفية بلغة اوربية
نصوص فلسفية اسالمية س3
فلسفة القيم س2

&7ـــت
المراجع االلكترونية
بناء مواقع المكتبات
ادارة المشروعات التكنولوجية
لغة شرقية
الفھرسة المتقدمة س3

الطب النفسى
دراسات ميدانية
علم نفسى صناعى

س2

نصوص نفسية
علم نفسى عصبى
علم نفس جنائى
دراسات اكلينيكة
سيكولوجية الفئات س3

اجتماع حضرى
اجتماع طبى
اجتماع صناعى
اجتماع ريفى س3

نظرية المعرفة
الفكر السياسى الغربى س3
الفلسفة السياسية س3
فلسفة القيم س3
الفكر العربى المعاصر س3
ن ا ب
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االخراج الصحفى
مناھج بحث
نصوص اذاعية بلغة اوربية
حاسب الى
االذاعات والقنوات المتخصصة
س3

تكنولوجيا المعلومات

نصوص صحفية بلغة اجنبية

نظم التكشيف االليه
نصوص عربية متخصصة
الميتاداتا س3

الصحافة العربية والدولية
المونتاج االذاعى والتليفزيونى
البرامج االخبارية س3

المراجع المتخصصة
الحفظ الرقمى
احصاء س2

بحث متخصص
الصحافة االقليمية
االخراج االذاعى والتليفزيونى
مادة اذاعية بلغة اوربية

المكتبات النوعية
اقتصاديات المعلومات
النشر االلكترونى
تحقيق المخطوطات

االذاعة والمجتمع
التخطيط االذاعى والتليفزيونى
الصحافة االقليمية س3

ن ا

ب

 م ا 
)أ.د /ا  #رى(

)أ.د & /ا %ط(
ك /مـاجده السعدنى
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