جدول امتحانات الفرقة الثانية الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2018

شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ
القســـم

اإلعـــالم
الجغرافيــا
اللغة الفرنسية
الفلسـفـة
المكتبــات
*

األحد

2019/5/12
مدخل الى العالقات
واإلعالن

أساليب كمية فى
الجغرافيا ( ) 2
محادثة ()2
موضوع خاص في
الفلسفة اإلسالمية
الفهرسة الوصفية
مستوى متقدم

الخميس

الثالثاء

األحد

2019/5/16

2019/5/21

2019/5/26

اإلعالم التنموي

اإلعالم والمجتمع

التوثيق اإلعالمي

جيومورفولوجيا

جغرافية آسيا

لغة أوربية

أدب القرن 18

فلسفة أسالمية
تنمية المجموعات
مستوى متقدم

شرح نصوص
ق18

فلسفة أوربية في

العصور الوسطى
إدارة الوثائق
الجارية

ترجمة ()3

نظريه المعرفة
التصنيف مستوى
تمهيدي

الخميس

فـتـرة صباحية
من الساعة  9.30 :صباحا
إلى الساعة  11.30 :ظه ار
السبت

2019/5/30

2019/6/8

تكنولوجيا اإلعالم

التشريعات

واإلتصال

جغرافية تطبيقية
عامة

حضارة ق 18
تاريخ العلوم عند
العرب

المصادر المرجعية
العامة

األربعاء

2019/6/12

اإلعالمية

لغة عربية

جغرافيا حيوية

لغة أوربية

لغة أوربية ( ) 2

النشر اإللكتروني

علم اللغة العام

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

عميد الكلية
( ا.د  /ممدوح ناصف المصري )

جدول امتحانات الفرقة الثانية الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2018

شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ
القســم

آثار ( مصري )

آثار ( يوناني )

آثار( إسالمي )
آثار( أرشاد
سياحي )

*

فـتـرة صباحية
من الساعة  9.30 :صباحا
ظهر
إلى الساعة  11.30 :ا

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

السبت

األربعاء

األثنين

2019/5/12

2019/5/16

2019/5/21

2019/5/26

2019/5/30

2019/6/8

2019/6/12

2019/6/17

الفن المصري

الديانة فى مصر

نصوص آثرية

القديم

لغة التينية

القديمة

آثار مصر

الوسطي فى

بلغة أوربية

رسم معماري

آثار مصر فى

العصرين البطلمي
والروماني

فخار يوناني

العصرين اليوناني
تاريخ المغرب
واأل ندلس

لغة مصرية
قديمة ()2

الروماني
و
آثرية
كتابات
حتى نهاية

العصر الفاطمي
آثار مصر

الفرعونية ()2

عمارة المغرب
واألندلس

مسكوكات حتى
نهاية العصر

آثار الشرق

األدني القديم
نصوص آثرية
بلغة أوربية

فنون إسالمية

الفاطمي

تاريخ مصر

األسالمية ()1

آثار مصر
البطلمية

رحالت أرشاد

سياحي ميداني
()1

عمارة ونحت
مصري قديم

نصوص آثرية
بلغة أوربية

جغرافية السياحة
والترويح

لغة أجنبية أولي
()2

لغة أجنبية ثانية
()2

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

عميد الكلية
( ا.د  /ممدوح ناصف المصري )

جدول امتحانات الفرقة الثانية الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ
القســـم

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

التاريـخ

االجتمــاع
*

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2018

فـتـرة مسائية
من الساعة  12.30 :ظهرا
إلى الساعة  2.30 :عص ار

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

السبت

األربعاء

2019/5/12

2019/5/16

2019/5/21

2019/5/26

2019/5/30

2019/6/8

2019/6/12

ترجمة

لغة عربية

لغة أوربية ثانية

النقد األدبي حتى

لغة أوربية حديثة

الروية ق 18
وبداية ق 19

علم األصوات
تاريخ مصر

اإلسالمي فى عصر
الواله

علم االجتماع
االقتصادي

مقال

نصوص قرآنية

قضايا عربية

الحضارة األنجليزية
ق17،16

أدب العصر

العباسي الثاني
تاريخ الدولة

وإسالمية معاصرة

العباسية

مناهج بحث

علم االجتماع

اجتماعي

األسري

موسيقى الشعر

جغرافيا الوطن
العربي

رحالت تدريبية
ميدانية ( ) 2

نهاية القرن الرابع

2-

مصر فى العصر

موضوع خاص

البيزنطي

علم االجتماع
السياسي

لغة شرقية () 1

ومناهج بحث
استخدامات

الحاسب اآللي فى

نظريات فلسفية

البحوث االجتماعية

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

عميد الكلية
( ا.د  /ممدوح ناصف المصري )

جدول امتحانات الفرقة الثانية الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2018

اليوم والتاريخ
القســـم

علم النفس
اللغات الشرقية

2019/5/12

2019/5/16

2019/5/21

2019/5/26

2019/5/30

2019/6/8

علم النفس الجنائي

علم النفس التجريبي

لغة أوربية

مدارس علم النفس
وتطورها

علم النفس

معمل علم النفس

الفسيولوجي

الشعر الفارسي حتي

النثر الفارسي حتى

( لغة فارسية )

السلجوقي

السلجوقي

اللغات الشرقية

تاريخ الترك في آسيا

نهاية العصر

( لغة التركية )
*

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

الخميس

اللغة العبرية الحديثة

اللغات الشرقية

من الساعة  12.30 :ظهرا
إلى الساعة  2.30 :عص ار
السبت

األدب العبري الحديث

( لغة عبرية )

فـتـرة مسائية

الصغرى

مدخل الي العهد
القديم

المجتمع اإليراني

نهاية العصر

النثر التركي العثماني

اللغة الحبشية

الشعر التركي
العثماني

اللغة األردية تعبير
ومحادثة

التصوف اإلسالمي

والطرق الصوفية في
االناضول

علم األصوات

األدب األردي القديم

اللغة التركية قرائة
واستماع

اللغة األجنبية ()2

اللغة األجنبية ()2

اللغة األجنبية ()2

جميع المواد زمن االمتحان فيها ساعتان .

مدير عام شئون الطالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
( ا.د  /خالد إبراهيم الفخراني )

عميد الكلية
( ا.د  /ممدوح ناصف المصري )

