
 مادة ممتدة زمن االمتحان فيها ساعتان . *
 مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                             عميد الكلية        رئيس قسم شؤون الطالب          

 
 ) ا.د / محمد زكى السديمي (           (           خالد إبراهيم الفخراني) ا.د /                                                                                            

 

 
 

 اليوم والتاريخ

 القســم

 السبت

2/1/2016 
 الثالثاء

5/1/2016 
 األحد

10/1/2016 
 األربعاء

13/1/2016 
 األحد

17/1/2016 
 الخميس

21/1/2016 

 الشعر العربي الحديث اللغة العربية
 األدب العربي في

 وما بعده هـ 4ق 
  فـقـة اللـغــة بـالغـة عـربيـة نحـو وصـرف

 الشــعــر غويات وصوتياتل اللغة اإلنجليزية
 الحضارة اإلنجليزية

 20في ق 
  أعمال السنة تـرجـمــة

 اعــالم صحافة
اإلقناع ونشر األفكار 

 المستحدثة
مادة صحفية بلغة 

 أوروبية
 التصوير الصحفي

انتاج مواد إعالمية 
 مطبوعة

 تحريـر صحفـي منــاهـج بـحـث

 اعــالم اذاعة
اإلقناع ونشر األفكار 

 ثةالمستحد
مادة اذاعية بلغة 

 أوروبية حديثة

الكتابة إلى الراديو 
 والتلفزيون

التخطيط االذاعى 
 والتليفزيون

 السينما التسجيلية مناهج بحث في اإلذاعة

اعــالم عالقات 
 عامة

اإلقناع ونشر األفكار 
 المستحدثة

مادة إعالمية بلغة 
 أوروبية حديثة

 الكتابة للعالقات العامة

 وتحرير اإلعــالن

العالقات العامة والتغيير 
 االجتماعي

مناهج بحث في العالقات 
 العامة واإلعالن

 قيـاس الرأي العام

 (و انتساب  ) انتظامالئحة قديمة  جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الرابعةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 ن التعليم والطالبشئو



 مادة ممتدة زمن االمتحان فيها ساعتان . *
 مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                             عميد الكلية        رئيس قسم شؤون الطالب          

 
 ) ا.د / محمد زكى السديمي (           (           خالد إبراهيم الفخراني) ا.د /                                                                                            

 

 

 

 اليوم والتاريخ

 القســم

 السبت

2/1/2016 
 الثالثاء

5/1/2016 
 األحد

10/1/2016 
 األربعاء

13/1/2016 
 األحد

17/1/2016 
 الخميس

21/1/2016 

 التشريعات اإلجتماعية االجتمــاع
م اجتماع التنظيم عل

 واإلدارة
 علم اإلجتماع الجنائي

مشكالت المجتمع 
 المصري

نصوص اجتماعية 
 أجنبيةبلغة 

 

 آثـــار
 اسالمي

 *لـغـة فارسيـة  تاريخ المغرب واألندلس
 العمارة اإلسالمية

 في المغرب واألندلس

 الفنون الزخرفية
 في المغرب واألندلس

  تـدريـب عملـي

 آثـــار
 مصري

 *نصوص هيراطيقيـة  مصرية قديمة آثـار
آثار وحضارة الشرق 

 األدنى الـقـديــم
  تـدريـب عملـي *نصوص هيروغليفية 

 آثـــار
 يوناني

 آثـــار مـصــر
في العصر اليوناني 

 والروماني

اآلثار اليونانية 
 والرومانية

 في الـعـالـم العربـي

بردي ونقوش يونانية 
 *التينية 

 *نصـوص يونانيـة 
ريب عملي مساحة تد

 وترميم
 نصوص التينية *

 (الئحة قديمة ) انتظام و انتساب  جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الرابعةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب



 مادة ممتدة زمن االمتحان فيها ساعتان . *
 مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                             عميد الكلية        رئيس قسم شؤون الطالب          

 
 ) ا.د / محمد زكى السديمي (           (           خالد إبراهيم الفخراني) ا.د /                                                                                            

 

 

 

 

 

 

          

                    اليوم والتاريخ         

 القسم              

 السبت

2/1/2016 
 الثالثاء

5/1/2016 
 األحد

10/1/2016 
 األربعاء

13/1/2016 
 األحد

17/1/2016 

 التاريــخ
تاريخ مصر الحديث 

 والمعاصر
 تاريخ المغـرب واألنـدلس

يخ أمريكا الحديث تار 
 والمعاصر

 تاريخ وحضارة مصر

 في العصر الروماني
 فلـسـفـة التاريــخ

الجغـرافيــا شعبة 
 عامة

  جغرافية العالم الجديد جغرافيـة النقل والتجارة جغرافيـا تاريخيـة جغرافيـة العـمـران

الجغـرافيــا شعبة 
 مساحة

 مسـاحـة جـويـة جغرافيـة العـمـران
مساقط الخرائط وخرائط 

 بحرية
 أعمال السنة جغرافيـا سيـاسيـة

 (الئحة قديمة ) انتظام و انتساب  ل امتحانات الفرقة الرابعةجدو

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الرابعةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب



 مادة ممتدة زمن االمتحان فيها ساعتان . *
 مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                             عميد الكلية        رئيس قسم شؤون الطالب          

 
 ) ا.د / محمد زكى السديمي (           (           خالد إبراهيم الفخراني) ا.د /                                                                                            

 

            
 

                                                      

 اليوم والتاريخ

 القســم

 السبت

2/1/2016 
 الثالثاء

5/1/2016 
 األحد

10/1/2016 
 األربعاء

13/1/2016 
 األحد

17/1/2016 

 20الشـعــر في قـ  تاريخ اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية
الحضارة الفرنسية في قـ 

20 
  20المســرح في قـ 

 *لغة أوروبية حديثة  تحليل موضوعي متقدم احـصــــــاء المكتبـات النـوعيـة علم المعلومات وتطبيقاته مكتبــات

 علـم النفس
مناهج البحث في علم 

 النفس
 علـم النفـس التربـوي

علم نفس المهني 
 *والصناعي 

  *علـم نفـس اإلكلينيكي 

 الفلسـفـة
 سـالميةالفلسفـة اإل

 ونصوصها
الفكر السياسي في 

 اإلسالم
 الفلسفـة الحـديثـة

 19في ق 
 فلسفــة العلــوم

 الطبيعية والرياضية
 

 ) انتظام و انتساب(الئحة قديمة  بعةجدول امتحانات الفرقة الرا

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الرابعةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب


