
  

 من : الساعة العاشرة صباحا حتى : الساعة الواحدة بعد الظهر                              اب                                              كلية اآلد  -جامعة طنطا      
                        ياالدراسات العل           

 

 (1029)دور يونيه   1028/1029للعام الجامعي  جدول امتحان السنة التمهيدية للماجستير  

 

 االثنين السبت االربعاء االثنين السبت  اليوم القسم

 0/7/2102 22/6/2102 26/6/2102 22/6/2102 22/6/2102 التاريخ

ة
بي

عر
ال
ة 

غ
لل

ا
 

األدب 
 والنقد

نصوص في األدب والنقد 
 بلغة أوربية

 مناهج بحث
مذاهب أدبيه واتجاهات في 

 النقد
موضوع خاص في األدب 

 القديم
موضوع خاص في األدب 

 الحديث والنقد

 مناهج بحث نصوص لغوية بلغة أجنبيه علم اللغة موضوع خاص في اللغة موضوع خاص في النحو اللغة

دراسات 
 إسالمية

 مناهج في التفسير
دراسات إسالمية بلغه 

 أجنبية
 أصول فقه مناهج البحث اتجاهات في الفقه

 

خ
ري

تا
ال

 

 

 نصوص بلغة أجنبيه حديث
مصادر التاريخ الحديث 

 والمعاصر 
 مناهج بحث

 )نظرية وتطبيقية( 
  لغة تركية

 وسيط 
وثائق التينية أو يونانية 

 قديمة
 طرق ومناهج بحث

وثائق ونصوص تاريخية 
 بلغة أوربية حديثة

موضوع في تاريخ غرب 
 أوربا أو الدول البيزنطية 

 ) قاعة بحث ( 
 

 لغة اوربية حديثة مناهج بحث لغة فارسية او اسبانية اسالمى
موضوع خاص فى 
 التاريخ االسالمى
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                              من : الساعة العاشرة صباحا حتى : الساعة الواحدة بعد الظهر                                كلية اآلداب                                                -جامعة طنطا             
                الدراسات العليا                        

 

 (1029)دور يونيه   1028/1029جدول امتحان السنة التمهيدية للماجستير  للعام الجامعي  

     

 القسم
 االربعاء  االثنين السبت االربعاء االثنين السبت  اليوم

 3/7/2102 0/7/2102 22/6/2102 26/6/2102 22/6/2102 22/6/2102 التاريخ

ار
ـــ
ـــ
آث

ال
 

 لغة أوربية حديثه الإسلامية
موضوع خاص في 
 آثار مصر   االسالميه

 قاعة بحث
لغة فارسية أو 

 أسبانية
 مناهج البحث األثري

 

اليونانية 

 والرومانية
 أثريةدراسة لمدينة  قاعة بحث مناهج البحث األثري لغة مصرية قديمة

  

 مصرية

نصوص مصرية 
قديمة أو لغة شرقية 

 قديمة

موضوع خاص في 
 اآلثار

 قاعة بحث لغة أوربية حديثه مناهج البحث األثري 

موضوع خاص في 
 الحضارة المصرية

 مادة بحث لغة أوربية حديثة إحصاء متقدم موضوع خاص طرق بحث طبيعية طرق بحث بشرية الجــــــغرافيا     

 الإنجليزيةاللغة 
موضوع خاص فى 

 الرواية
 األدب المعاصر
 ) قاعة بحث(

 أدب كالسيكي
 " قاعة بحث"

موضوع خاص فى 
 الشعر

  مناهج بحث 

        
                                        عميد الكلية 1يعتمد                                       وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث             اإلدارةمدير                    المختص            

                                                                                                                
 

 (  ممدوح ناصف المصرى أ.د/ )                  د/ احمد عبد الفتاح عياد                    0ا                    ناصر غانم           عبد الفتاح صبحي                      

 
          
          



                              حتى : الساعة الواحدة بعد الظهر من : الساعة العاشرة صباحا                                كلية اآلداب                                                -جامعة طنطا 

 
                الدراسات العليا                         

 

 (1029)دور يونيه   1028/1029جدول امتحان السنة التمهيدية للماجستير  للعام الجامعي  

     

 االثنين السبت االربعاء االثنين السبت  اليوم القسم

 0/7/2102 22/6/2102 26/6/2102 22/6/2102 22/6/2102 التاريخ

 الاجتماع

 النظرية والمنهج
 في علم االجتماع

المعالجات اإلحصائية 
 علم االجتماع وقضايا  للبحوث االجتماعية

 التنمية  
 تخصصيموضوع 

 نصوص اجتماعية بلغة
 أجنبية

 بحث تطبيقيةمناهج  تطور نظرية المعرفة فلسفة إسالمية الفلسفة
 تيارات فلسفية 

 معاصرة
نصوص فلسفية بلغة عربية 

 أو أجنبية

 علم النفس
 بحث في علمالمناهج 

 النفس
 إحصاء متقدم

استخدام الحاسب االلكتروني في 
 البحوث النفسية

نصوص في علم 
 النفس بلغة أجنبية

 موضوع خاص في 
 علم النفس   

 المكتبات
موضوع خاص في علم 

 المكتبات
 التوثيق اآللي

نصوص في علم المكتبات بلغة 
 أوربية

 مناهج البحث المكتبات المتخصصة

 النقد األدبي ومناهجه اللغة  الفرنسية
 موضوع خاص

 )  بحث (
    مناهج بحث االتجاهات المعاصرة في األدب
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