
 ساعتان . لكل الموادن زمن االمتحا *
 عميد الكلية            رئيس قسم شؤون الطالب              مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                     

 
 (                     ) 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 

 اللغة العربية
 الشعر العربي الحديث

 (1 ) 
 ( 4النحو والصرف )  األدب المقارن

النظريات البالغية 
 الحديثة

الفكر اإلسالمي 
 المعاصر

 ( 3قيه ) لغة شر 

اللغة 
 اإلنجليزية

تيارات أدبية ولغوية 
 معاصرة

 19،20ق الشعر
 وما بعده

 الحضارة اإلنجليزية
 أدب أمريكي شكسبير ترجمة وما بعده 20ق

 اعــالم صحافة
األقناع ونشر األفكار 

 المستحدثة

نصوص صحفية بلغة 
 أوربية

  صحافة عربية صحافة محليه التصوير الصحفي

 اعــالم اذاعة
األقناع ونشر األفكار 

 المستحدثة

نصوص إذاعية لغة 
 أوربية

الكتابة للراديو 
 والتليفزيون

  إذاعات عربية ودولية إذاعات محلية

اعــالم عالقات 
 عامة

األقناع ونشر األفكار 
 المستحدثة

نصوص إعالمية بلغة 
 اوربية

  فكر عالمي معاصر العالقات اإلنسانية التسويق اإلعالمي

 (و انتساب  ) انتظامالئحة جديدة  جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 : الثالثة والنصف عصرا إلى الساعة
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب



 ساعتان . لكل الموادن زمن االمتحا *
 عميد الكلية            رئيس قسم شؤون الطالب              مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                     

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

 

 

 والتاريخ اليوم

 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 
 الثالثاء

26/1/2016 

 علـم النفس
مناهج البحث في 

 علم النفس
علم النفس 

 التربوي
سيكولوجية الفئات 

 الخاصة

علم النفس 
 اإلكلينيكي

اإلرشاد والعالج 
 نفسيال

أسس تشخيص 
 االضطرابات السلوكية

 حلقة بحث

 آثـــار
 اسالمي

تاريخ مصر 
 الحديث

لغة فارسية أو 
 عبرية

 عمارة إسالمية
نصوص آثرية 

 بلغة أوربية
 فنون إسالمية

كتابات آثرية في 
 العصر العثماني

 

 آثـــار
 مصري

آثار العصر 
 المتأخر

نصوص 
 ديموطيقية

 آثار النوبة
نصوص 
 ( 2 هيروغليفية )

رحالت تدريبية 
 ( 3ميدانية ) 

 فخار مصر القديم
في العصر 
 الفرعوني

 

 آثـــار
 يوناني

آثار مصر العليا في 
العصرين اليوناني 

 والروماني
بردى ونقوش  آثار بيزنطية

 يونانية والتينية
نصوص آثرية 

 بلغة أوربية

رحالت ميدانية تدريبية 
 على وسائل الحفر

آثار اإلسكندرية 
 الشماليوالساحل 

 

 آثـــار
 ارشاد سياحي

 نحت وفنون صغرى 
 ) فرعوني (

آثار مصر 
 (2اإلسالمية )

رحالت إرشاد 
 (4سياحي )

آثار مصر 
 (4الفرعونية )

تاريخ مصر 
 الحديث والمعاصر

لغة أجنبية أولي 
(4) 

لغة أجنبية ثانية 
(5) 

 الئحة جديدة ) انتظام و انتساب ( جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الثالثةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب



 ساعتان . لكل الموادن زمن االمتحا *
 عميد الكلية            رئيس قسم شؤون الطالب              مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                     

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

 

 

 

 اليوم والتاريخ

 القســم

 السبت

2/1/2016 
 الثالثاء

5/1/2016 
 حداأل

10/1/2016 
 األربعاء

13/1/2016 
 األحد

17/1/2016 
 الخميس

21/1/2016 
 الثالثاء

26/1/2016 

 االجتمــاع
علم االجتماع 

 الطبي

اجتماع التنظيم 
 واإلدارة

علم االجتماع 
 الجنائي

مشكالت المجتمع 
 المصري

علم اجتماع 
 المعرفة

  المرأة والطفولة

 ( 5ترجمة )  اللغة الفرنسية
ال  شعر القرن

20 

حضارة القرن ال 
20 

مسرح القرن ال 
20 

 اعمال السنة 
 (4 ) 

  األسلوبية

 المكتبات العامة الببليوجرافيا مكتبــات
الكتاب العربي 

 المخطوط

المصادر المرجعية 
 المتخصصة

نصوص 
متخصصة 
 باإلنجليزية

النظم اآللبة 
المتكاملة في 

 المكتبات

األرشيفات 
المتخصصة 

 الفلسـفـة والنوعية
 ) عامة (

فلسفة إسالمية 
 ونصوص

الفكر السياسي 
 اإلسالمي

 فلسفة حديثة
 19ق

فلسفة العلوم 
 الطبيعية

 نصوص فلسفية
موضوع خاص في 
 الفلسفة المعاصرة

 

علم االجتماع  الفلسفة السياسية اقتصاد سياسي المنطق والحاسوب فلسفة سياسية
 السياسي

نصوص سياسية 
 معاصرة

  نظريات سياسية

 الئحة جديدة ) انتظام و انتساب ( جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الثالثةإلى الساعة : 
 دابكلية اآل –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب



 ساعتان . لكل الموادن زمن االمتحا *
 عميد الكلية            رئيس قسم شؤون الطالب              مدير عام شئون الطالب                     وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                     

 
 (                     ) 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 
 الخميس

21/1/2016 
 الثالثاء

26/1/2016 
 الخميس

28/1/2016 

 التاريــخ
حضارة مصر 

 القديمة

تاريخ المغرب 
 مياإلسال

تاريخ العالم 
 الجديد

تاريخ وحضارة 
مصر في العصر 

 الروماني

 جغرافيا سياسية
الحضارة 
 اإلسالمية

  

الجغـرافيــا 
 شعبة عامة

 الجغرافيا التاريخية جغرافيه الريف
جغرافيه النقل 

 والتجارة

جغرافية مصر 
 الطبيعية

 مشكالت بيئية

نظم معلومات 
 جغرافية متقدمة

 (1 ) 

مشروع التخرج 
  راسة ميدانيةد

الجغـرافيــا 
 شعبة مساحة

 مساقط الخرائط مساحة جوية جغرافية العمران
جغرافية مصر 

 الطبيعية
 مشكالت بيئية

نظم معلومات 
 جغرافية متقدمة

 (1 ) 

مشروع التخرج 
 دراسة ميدانية

 (1 ) 

خرائط التوزيعات 
 بالحاسب اآللي

 ) انتظام و انتساب(الئحة جديدة  جدول امتحانات الفرقة الرابعة

 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 فـتـرة مسائية
 ظهراالواحدة والنصف من الساعة : 

 والنصف عصرا الثالثةإلى الساعة : 
 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 بشئون التعليم والطال


