جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

القســم

اللغة العربية
اللغة الفرنسية

*

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة قديمة ( انتظام و انتساب )

فـتـرة صبـاحيـة

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017 /2016

من الساعة  :التاسعة والنصف صباحا
إلى الساعة  :الثانية عشر والنصف ظه ار

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

2017/5/25

2017/5/30

2017/6/4

2017/6/8

2017/6/13

2017/6/18

أدب المغرب واألندلس

المسـرح العالمـي
باللغة الفرنسية

علـم النفس

احصـاء سيكولوجـي

االجتمــاع

السياسـة اإلجتماعيـة

الحضارة اإلسالمية
في العصر العباسي

اللغة األوروبية الثانية

نصوص تخصصية
بلغة أوروبية حديثة
نصوص ومصطلحات
بلغـة اجنبية

نحـو وصــرف

شرح النصوص
بالفرنسية

فلـسـفـة العلـوم

علم اإلجتمـاع

الحضري والصناعي

النقـد العربي

في القرن الـ 6-5

الترجمـة الفرنسيـة

معمل علم نفس
الشخصية

تدريـب مـيدانـي

أعمـال السنـة

أعمـال السنـة

علم نفس الشخصية *

مجاالت الخدمة
اإلجتماعية

أعمـال السنـة

السكـان والمجتمـع

مواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

القســم
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إلى الساعة  :الثانية عشر والنصف ظه ار

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

2017/5/25

2017/5/30

2017/6/4

2017/6/8

2017/6/13

2017/6/18

2017/6/22

علم النفس

الفلسـفـة
آثـــار
مصري

نصوص أثرية

تاريخ المغرب

بلغة أوروبية

وأفريقيا القديم

نصوص أثرية

لغة ونصوص

بلغة اجنبية

التينية *

آثـــار
اسالمي

من الساعة  :التاسعة والنصف صباحا

الخميس

المنـطـق الحديـث

آثـــار
يوناني

*

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة قديمة ( انتظام و انتساب )

فـتـرة صبـاحيـة

نصوص أثرية
بلغة أوروبية

االكلينيكي

الفلسفة الحديثة
ونصوصها ق -17
18
حضارة مصرية قديمة

نحـت رومانـي

العمارة اإلسالمية في
الفـن العثـمــاني

العصرين األيوبي

فلسفة العلوم
اإلنسانية

أعمـال السنـة

نصوص

مواقـع أثريـة

نصوص هيراطيقية *

تاريـخ وحضارة

تاريـخ مصر

لغة ونصوص

بيزنطيـة

تحت حكم الرومان

يونانية قديمة *

رسم معماري وترميم

لغة فارسية *

هيروغليفية *

أعمـال السنـة

أعمـال السنـة

أعمـال السنـة

والمملوكي

مواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

القســم

اعــالم

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة قديمة ( انتظام و انتساب )

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

2017/5/25

2017/5/30

2017/6/4

2017/6/8

2017/6/13

2017/6/18

2017/6/22

ادارة المؤسسات

ترجمـة اعالميـة

عالقات عامة
التاريــخ

تاريخ أفريقيا الحديث

الدولـة البيـزنطيـة

اللغة

الحضارة االنجليزية

النقد األدبي

*

من الساعة  :الواحدة ظهرا
إلى الساعة  :الرابعة عص ار

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017 /2016

واإلتصال

اإلنجليزية

فـتـرة مسائية

في القرن ال19-18

والتطبيقي

التخطيـط في
مجال العالقات العامة

جغرافيا اقتصادية

الشـعــر

اإلعـــالن

تاريخ وحضارة مصر
في العصر البطلمي

المسرحيـة في

القرن الـ 17-16

انتاج المواد
اإلعالمية والتصوير

أعمـال السنـة

لغـة عربيـة

أدب أمريكـي

أعمـال السنـة

مواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الئحة قديمة ( انتظام و انتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب
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اليوم والتاريخ

القســم

الجغـرافيــا شعبة
عامة

الجغـرافيــا شعبة
مساحة

مكتبــات

*

فـتـرة مسائية
من الساعة  :الواحدة ظهرا
إلى الساعة  :الرابعة عص ار

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

2017/5/25

2017/5/30

2017/6/4

2017/6/8

2017/6/13

تاريخ مصر الحديث

اقليـم خـاص

خرائـط التوزيعــات

جغرافيـة أوروبــا

أعمـال السنـة

خرائـط كنتـوريـة

خرائـط الطقس والمناخ

جغرافيـا اقتصاديـة

جغرافيـة أوروبــا

أعمـال السنـة

تصنيـف متقـدم

وصف بيلوجرافي متقدم

مـواد األطـفــال

علـم النـفـس

أعمـال السنـة

مواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

عميد الكلية
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

