
 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 8 مدرج 11-8 السبت /هبة المتبوليد علـم المكتبـات والمعلومــات إلـى المدخـل

 8 مدرج 1-11 السبت /رضوى النوسانيد الوثائـق وتاريـخ األرشيــف لدراسة مدخـل

   5-4 السبت /رضوى النوسانيد الوثائـق وتاريـخ األرشيــف لدراسة مدخـل

 11 مدرج 1-11 االثنين /جمال حجازيد ( 1األولــــى )  األجـنـبـيـة اللغـــة

 8 قاعة 3-1 االثنين اللطيف/صبحي الفقي + د/حامد عبد د ) نحـو وتعبير ( عـربـيـــة لـغــــة

 8 مدرج 10-8 األربعاء /هبة دنياد مكتبــات والمعلومـاتلل التاريخـي المدخـل

 8 مدرج 12-10 األربعاء /احمد العربيد والبــحــــــث المـكـتـبــــــة

   5-4 األربعاء /هبة دنياد للمكتبــات والمعلومـات التاريخـي المدخـل

   6-5 األربعاء /احمد العربيد والبــحــــــث المـكـتـبــــــة

 الفـرقـة األولى  –جـدول محاضـرات قسـم المكتبات والوثائق والمعلومات 
 األول الفصل الدراسي 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس ئمالقا الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 11 قاعة 12-10 السبت /عبد هللا فراجد ) مستوى تمهيدي ( الوصفيـة الفهرسة

 11 قاعة 2-12 السبت /هبة المتبوليد الــوثـــــائـــق عـلــــم

 11 قاعة 11-9 االثنين /بدوية البسيونيد والبصـريــة السمعيــة المـــواد

 11 قاعة 1-11 االثنين /مرفت فؤادد ومـؤسسـاتـه الحـديـث النـشــر

 11 قاعة 3-1 االثنين /ايفينيس اديبد ( 2األولـــى )  األجنبيـة اللغـــة

   5-4 االثنين /مرفت فؤادد ومـؤسسـاتـه الحـديـث النـشــر

 11 قاعة 10-8 األربعاء /نادية سعدد ) مستوى تمهيدي ( المجموعـات تنمية

 8 رجمد 2-12 األربعاء /احمد العربيد الببلــوجــرافـي اإلحصـــــاء

   5-4 األربعاء /نادية سعدد ) مستوى تمهيدي ( المجموعـات تنمية

   6-5 األربعاء /احمد العربيد الببلــوجــرافـي اإلحصـــــاء

 الفـرقـة الثانية  –جـدول محاضـرات قسـم المكتبات والوثائق والمعلومات 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم دراســـيالـ المـقــــرر اســــم

 11 قاعة 10-8 السبت /نادية الصوافد الـمـــوضــــوعــــات رؤوس

 8 قاعة 2-12 السبت /غادة أبو زويدد الـوثــائـقـــي االتـصــــــال

   5-4 السبت /نادية الصوافد الـمـــوضــــوعــــات رؤوس

 8 مدرج 10-8 االثنين /ثروت الغلباند مالمتـــقــــد التـصـنــيـــف

 8 مدرج 12-10 االثنين /منى مصطفىد المـدرسيـــة المـكـتــبـــــات

 8 مدرج 3-12 االثنين /هبة النموريد ومراكـز المعلــومــات المكتبات إدارة

   5-4 االثنين /منى مصطفىد المـدرسيـــة المـكـتــبـــــات

 11 قاعة 12-10 األربعاء /هبة دنياد ــــةاآللـيـ الفــــهـــــارس

 رقـة الثالثة الفـ –جـدول محاضـرات قسـم المكتبات والوثائق والمعلومات 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 8 قاعة 10-8 السبت /رضوى النوسانيد البــبــلــيـــوجـــرافـيـــا

 8 قاعة 12-10 السبت /نادية الصوافد المخطــــوط العــربــي الكـتــاب

 8 قاعة 4-2 السبت /غادة أبو زويدد الـعــامـــة ـكـتـبــــــاتالم

 8 قاعة 11-9 االثنين /هبة النموريد المتكـاملـة فـي المكتبـات اآلليـة النظـم

 8 قاعة 1-11 االثنين /ثروت الغلباند باإلنجليـزيــة متخصصــة نصــوص

   5-4 االثنين /رضوى النوسانيد البــبــلــيـــوجـــرافـيـــا

   6-5 االثنين لصواف/نادية اد المخطــــوط العــربــي الكـتــاب

 8 قاعة 11-9 األربعاء /احمد شاهيند المتخصصــة المـرجعيــة المصــادر

 8 قاعة 1-11 األربعاء /منى المتبوليد والنـوعيـة المتخصصـة األرشيـفــات

   5-4 األربعاء /غادة أبو زويدد الـعــامـــة المـكـتـبــــــات

  6-5 األربعاء /ثروت الغلباند باإلنجليـزيــة متخصصــة نصــوص
 

 الفـرقـة الرابعة  –جـدول محاضـرات قسـم المكتبات والوثائق والمعلومات 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة


