
 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 
 

 اليوم والتاريخ

 القســم

 األثنين
13/5/2019 

 السبت
18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 األثنين
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

 تاريخ مصر الحديث التاريــخ
تاريخ وحضارة مصر 
في العصرين األيوبي 

 والمملوكي
موضوع خاص ومناهج  تاريخ المغرب القديم جغرافيا اقتصادية

 بحث ) اسالمي (
تاريخ أوربا في 

 (20،  19القرنين)

 الحضارة اإلنجليزية اللغة اإلنجليزية
 19،18القرنين 

موضوع خاص في 
القرنين   مسرحية 18،17القرنين  الشعر األدب واللغة

18،17 
قضايا األدب اإلنجليزي 

 أدب عالمي الحديث

علم اجتماع اللغة  اللغة العربية
 واألدب

الشريف علوم الحديث 
 هونصوص

تدريبات نحوية وصرفية 
نصوص أوربية وترجمة  ادب العصور المتتابعة دبيد األالنق (2)

(1) 

األنثرويولوجيا  االجتمــاع
 االجتماعية والثقافية

السياسة االجتماعية 
تصميم بحوث  علم االجتماع السكاني علم االجتماع الحضري  والتخطيط االجتماعي

 اجتماعية
ميدانية  رحالت تدريبية

(3) 

 انتظام و انتساب ( حة جديدة )ثة الئجدول امتحانات الفرقة الثال

  2019 /2018لجامعي ا الفصل الدراسي الثاني للعام
 

 فـتـرة صبـاحيـة
 صباحا   9.30من الساعة : 

 ظهرا   11.30إلى الساعة : 
 

 كلية اآلداب –جامعة طنطا 
 شئون التعليم والطالب



 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 

 

 

 اليوم والتاريخ

 القســم

 األثنين
13/5/2019 

 السبت
18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 األثنين
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

 الخميس
13/6/2019 

 الثالثاء
18/6/2019 

عمارة المشرق  آثار إسالمية
 اإلسالمي

كتابات آثرية في  فنون إسالمية
 بيالعصر األيو 

نصوص آثرية 
 بلغة أوربية

 تدريبةرحالت  رسم معماري 
     (3ميدانية )

نصوص  آثار مصرية
 (1هيراطيقية )

العمارة المصرية  مواقع آثرية الفنون الصغري 
 في الدولة الحديثة

نصوص آثرية 
 بلغة أوربية

     آثار السودان

عملة رومانية  آثار يونانية
 وبيزنطية

فخار روماني 
 وبيزنطي

 مانيرو  نحت
ديانة مصر 

 القديمة
حفائر وفن 

 متاحف
وص ولغة صن

     التينية

آثار أرشاد 
 سياحي

تاريخ وحضارة 
 مصر البيزنطية

لغة مصرية 
 (4قديمة )

آثار مصر 
 (2الرومانية )

رحالت إرشاد 
سياحي ميداني 

(3) 

آثار مصر 
 (3الفرعونية )

أدب مصري 
 قديم

لغة أجنبية ثانية 
 أ (4) 

لغة أجنبية 
 ب (4ية ) ثان

 ( انتظام و انتساب ئحة جديدة )قة الثالثة ال جدول امتحانات الفر 

 2019 /2018صل الدراسي الثاني للعام الجامعي الف
 

 

 فـتـرة صبـاحيـة
 صباحا   9.30من الساعة : 

 ظهرا   11.30إلى الساعة : 

 

 كلية اآلداب –ا جامعة طنط
 شئون التعليم والطالب



 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 

 

 

 

 

 اليوم والتاريخ

 القســم
 نينثاأل 

13/5/2019 

 السبت
18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 األثنين
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

إدارة المؤسسات  ترجمة إذاعية اعــالم اذاعة
 اإلعالمية

دراما إذاعية  تدريبات إذاعية
 وتليفزيونية

 وصوتياتاء الق السينما التسجيلية

اعــالم عالقات 
 عامة

ال ترجمة في مج
 العامة العالقات

إدارة مؤسسات 
 إعالمية

رحالت تدريبية في 
 مجال العالقات

 اإلعالن
التحرير في مجال 

 العالقات العامة
انتاج مواد إعالمية 

 وتصوير

إدارة مؤسسات  ترجمة صحفية اعــالم صحافة
 اعالمية

 النقد الصحفي صحفيير تحر  اخراج صحفي تدريبات صحفية

 كلية اآلداب –جامعة طنطا 

 شئون التعليم والطالب

 و انتساب ( انتظاملفرقة الثالثة الئحة جديدة ) ل امتحانات اجدو

 2019 /2018الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 فـتـرة صبـاحيـة
 صباحا   9.30من الساعة : 

 ظهرا   11.30إلى الساعة : 

 



 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 
 
 
 

 اليوم والتاريخ

 القســم
 األثنين

13/5/2019 
 السبت

18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 األثنين
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

اللغات الشرقية  
 ) اللغة العبرية (

الترجمة من العبرية  األدب العبري الحديث
 (1الحديثة واليها )

الحركة الصهيونية او 
الملل المعاصر في 

 اليهودية
اللغة السريانية او  النثر العبري الوسيط

 فقه اللغة المقارن  اللغة الحبشية

اللغات الشرقية  
 )اللغة الفارسية(

الشعر الفارسي من 
العصر المغولي حتى 
 نهاية العصر الصفوي 

من  النثر الفارسي
العصر المغولي حتى 
 نهاية العصر الصفوي 

الحضارة اإلسالمية 
 )التقاء الحضارات(

الترجمة من الفارسية 
 واليها

اللغة األردية )أساليب 
 حديثة(

النثر األردي 
 الكالسيكي

اللغات الشرقية  
 ) اللغة التركية (

تاريخ اللغة التركية 
 النثر التركي العثماني ولهجاتها

ن اآلثار والفنو-
-اإلسالمية التركية

 البالغة اوزان الشعر

نصوص الوثائق 
 التركية العثمانية

اللغة التركية ) أساليب 
 حديثة (

الترجمة من التركية 
 واليها

كلية اآلداب –جامعة طنطا   

 شئون التعليم والطالب
 جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة جديدة ) انتظام و انتساب (

2019 /2018الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   

 

 فـتـرة صبـاحيـة
 صباحا   9.30من الساعة : 

 ظهرا   11.30إلى الساعة : 

 



 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 
 
 
 

 

 اليوم والتاريخ

 قســملا
 األثنين

13/5/2019 

 السبت
18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 األثنين
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

 الخميس
13/6/2019 

 الثالثاء
18/6/2019 

الجغـرافيــا شعبة 
 مساحة

الخرائط 
 الجيولوجية

خرائط الطقس 
 والمناخ

افيا الجغر 
 (2االقتصادية )

خرائط 
 طوبوغرافية

مساحة 
 (2ترية )تاكيوم

مقدمة في نظم 
دراسات ميدانية  الخرائط اآللية المعلومات

 (2مساحية )

الجغـرافيــا شعبة 
 عامة

تاريخ مصر 
الجغرافيا  إقليم خاص الحديث

 (2االقتصادية )

خرائط التوزيعات 
الجغرافيه 

 والحاسب اآللي

جغرافية التنمية 
 لبلدان الناميةوا

جغرافيا الصناعة 
   صع خاموضو  والطاقة

إحصاء  علـم النفس
 سيكولوجي

معمل علم 
 النفس

تدريبات عملية 
في علم النفس 

 المعرفي

يدانية رحالت م
(2) 

تجارب في علم 
فلسفة العلوم  انثروبولوجيا نفس الشخصية

 اإلنسانية
  

 انتظام و انتساب ( جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة جديدة )

 2019 /2018لجامعي الفصل الدراسي الثاني للعام ا
 

 مسائيةفـتـرة 
 ظهرا 12.30من الساعة : 

 عصرا 2.30إلى الساعة : 

 دابكلية اآل –جامعة طنطا 
 ئون التعليم والطالبش



 فيها ساعتان .ن جميع المواد زمن االمتحا *

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            مدير عام شئون الطالب                     

 (  ممدوح ناصف المصري ) ا.د /                                     ) ا.د / خالد إبراهيم الفخراني (                                                                            

 

 

 

 

 

 

 اليوم والتاريخ

 القســم
 األثنين

13/5/2019 

 السبت
18/5/2019 

 األربعاء
22/5/2019 

 ثنينأل ا
27/5/2019 

 السبت
1/6/2019 

 األحد
9/6/2019 

 الخميس
13/6/2019 

فلسفة علوم  فلسفة حديثة الفلسـفـة عامـــة
 أنسانية

موضوع خاص في 
 الفلسفة الحديثة

تيارات فلسفية 
 معاصرة

الفلسفة وقضايا 
 البيئة

علم النفس 
  المعرفي

شرح نصوص القرن  اللغة الفرنسية
   أدب عالمي ( 4ترجمة )  ( 3أعمال السنة )  دب مقارن أ علم األلفاظ 19

التكشيف  المكتبات األكاديمية مكتبــات
 واإلستخالص

خدمات المكتبات 
 والمعلومات

مواد وخدمات 
 األطفال

الترتيب والوصف 
 األرشيفي

المعاير الموحدة 
 للمكتبات

علم النفس 
 ماعياالجت

آلدابكلية ا –جامعة طنطا   

لتعليم والطالبشئون ا  
 جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة جديدة ) انتظام و انتساب (

2019 /2018الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   
 

 مسائيةفـتـرة 
 راظه 12.30من الساعة : 

عصرا 2.30إلى الساعة :   


