جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

القســـم

جدول امتحانات الفرقة األولي الئحة جديدة ( تخلفات ومواد مفروضة انتظام و انتساب )

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017 / 2016
الثالثاء

الخميس

2017/ 5/ 9

2017/ 5/ 11

اللغة الفرنسية

حقوق األنسان

أدب معاصر

اللغة العربية

حقوق األنسان

التاريـخ

حقوق األنسان

مكتبــات

حقوق األنسان

األحد

2017/ 5/ 14

محادثة ( ) 1
ترجمة()2

الثالثاء

2017/ 5/ 16

مدخل الى الحضارة

مصادر التراث العربي

أدب صدر األسالم

علم البديع

لغة عربية

تاريخ العالم العربي

معالم تاريخ أوربا

موضوع خاص

حضارة أوربا

الحديث

فـتـرة صبـاحيـة
من الساعة  :التاسعة والنصف صباحا
إلى الساعة  :الحادية عشر والنصف ظه ار

األحد

الخميس

2017/ 5/ 21

2017/ 5/ 18

تاريخ األدب الفرنسي
المعاصر

لغة أوربية حديثة()1
مدخل الى علم اللغة
نصوص تاريخية

مقال أدبي

تدريبات نحويه

جغرافيا عامة

علم األرشيف
المؤسسات المهنية

مدخل الى تكنولوجيا

تاريخ مصر العام

تاريخ العلوم

تاريخ فكر أجتماعي

المعلومات

*

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

جامعة طنطا – كلية اآلداب

جدول امتحانات الفرقة األولي الئحة جديدة ( تخلفات ومواد مفروضة انتظام و انتساب )
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شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

القســـم

*

الثالثاء

الخميس

2017/ 5/ 9

2017/ 5/ 11

اللغة اإلنجليزية

حقوق األنسان

تاريخ انجلت ار

االجتمــاع

حقوق األنسان

اإلعــالم

حقوق األنسان

اآلثـــار

فـتـرة صبـاحيـة
من الساعة  :التاسعة والنصف صباحا

حقوق األنسان
لغة عربية

المجتمع والعمليات
االقتصادية

مبادئ نظم معلومات
مبادئ علم السياسة
آثار فرعونية

األحد

2017/ 5/ 14
موضوع خاص
لغة أوربية ثانية
مقدمة فى الفلسفة
رحالت تدريبية ميدانية()1

الخبر ومصادرة

آثار مصر اإلسالمية

الثالثاء

2017/ 5/ 16

شعر

مبادئ اإلحصاء
االجتماعية

ترجمه إعالمية

آثار يونانية ورومانية

إلى الساعة  :الحادية عشر والنصف ظه ار

الخميس

2017/ 5/ 18

األحد

2017/ 5/ 21

تاريخ األدب اإلنجليزي

المجتمع والبيئة

لغة عربية

علم نفس عام

نشأة وتطور وسائل
األعالم

تاريخ دولة عربية

مبادئ علم االقتصاد
جغرافيا مصر
التاريخية

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

جامعة طنطا – كلية اآلداب جدول امتحانات الفرقة األولي الئحة جديدة ( تخلفات ومواد مفروضة انتظام و انتساب )
شئون التعليم والطالب
اليوم والتاريخ

القســم

الفلسـفـة

الثالثاء

الخميس

2017/ 5/ 9

2017/ 5/ 11

حقوق االنسان

قاعة بحث

حقوق األنسان

علم النفس

*
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لغة انجليزية

حلقة بحث

الجغرافيــا

حقوق االنسان

جغرافيا وطن عربي

لغات شرقية

حقوق االنسان

اللغة العبرية الحديثة

األحد

الثالثاء

2017/ 5/ 14

2017/ 5/ 16

مدخل الى فلسفة سياسية

مدخل الى فلسفة

لغة أوربية ( ) 1
سيكلوجية التعليم
مدخل الى الفلسفة
أسس جغرافيا
طبيعية()2

اللغة الفارسية

التاريخ

النمو النفسي

فـتـرة صبـاحيـة
من الساعة  :التاسعة والنصف صباحا
إلى الساعة  :الحادية عشر والنصف ظه ار

الخميس

2017/ 5/ 18

األحد

2017/ 5/ 21

علم أجتماع عام

منطق صورى

معمل علم النفس

رحالت ميدانية

()1

()1

أسس جغرافيا

قراءة الخرائط

جغرافيا أفريقيا

اللغة التركية

مدخل الى األستشراق

بشرية()2

علم اللغة العام

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

