جدول امتحانات الفرقة الرابعة الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب
اليوم والتاريخ

القســم

اللغة العربية
مكتبــات
اللغة

*

فـتـرة صباحية
من الساعة  9.30 :صباحا

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2018

إلى الساعة  11.30 :ظه ار

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

األثنين

2019/5/14

2019/5/19

2019/5/23

2019/5/28

2019/6/2

2019/6/10

نصوص اوربية

النثر العربي الحديث

تدريبات نحوية

النقد األدبي الحديث

فقة اللغة

االنترنت في المكتبات

المكتبات القومية

علم المعلومات

سياسات المكتبات

تحليل النصوص
نظم استرجاع
المعلومات

رواية (القرنان  20وما

اإلنجليزية

بعده)

التاريخ

التتار و أوربا

وترجمة ()2

األرشيف اإللكتروني

مسرحية

()2

ومراكز المعلومات

والمتخصصة

موضوع خاص في

مقال

األدب واللغة

موضوع خاص ومناهج نصوص تاريخية بلغة
بحث حديث

وصرفية ()3

أوربية حديثة

تاريخ االندلس

وتطبيقاته

دراسات لغوية ()4

تاريخ العالقات الدولية
الحديثة

والمعلومات

نقد ادبي حديث

تاريخ مصر المعاصر

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 الرابعة الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2018

اليوم والتاريخ

من الساعة  9.30 :صباحا
إلى الساعة  11.30 :ظه ار

الثالثاء

األحد

الخميس

الثال ثاء

األحد

األثنين

2019/5/14

2019/5/19

2019/5/23

2019/5/28

2019/6/2

2019/6/10

اللغات الشرقية

الترجمة من العبرية

الشعر العبري

الشعر العبري

اتجاهات دراسة

اللغة السريانية أو

( اللغة العبرية )

الحديثة واليها2-

الحديث

الوسيط

العهد القديم

الحبشية

اللغات الشرقية

الشعر الفارسي

النثر الفارسي

األدب الشعبي

الترجمة من

الترجمة من األردية

القســم

( اللغة الفارسية )
اللغات الشرقية
( اللغة التركية )

*

فـتـرة صباحية

الحديث والمعاصر

األدب المقارن

الحديث والمعاصر

الفارسي

اللغة التركية
( المستوي الداللي )

النثر التركي
الحديث والمعاصر

الفارسية واليها

وأليها

أساليب
اللهجات التركية
ومصطلحات تركية
الحديثة والمعاصرة
أو المجتمع التركي

علم الداللة والتراكيبعلم الصرف فياللغات السامية

النثر األردي
الحديث

الترجمة الصحفية
من التركية واليها

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 الرابعة الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2018

اليوم والتاريخ

القســم

اعــالم

عالقات

عامة
اعــالم اذاعة
اعــالم

شعبة عامة
الجغـرافيــا

شعبة مساحة

*

من الساعة  9.30 :صباحا
إلى الساعة  11.30 :ظه ار

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

األثنين

السبت

2019/5/14

2019/5/19

2019/5/23

2019/5/28

2019/6/2

2019/6/10

2019/6/15

تصميم بحوث
إعالمية
تصميم بحوث
إعالمية
تصميم بحوث

صحافة
الجغـرافيــا

فـتـرة صباحية

إعالمية

التخطيط اإلقليمي

التخطيط اإلقليمي

ترجمة إعالمية

اإلتصال المؤسسي

مشروع التخرج

اإلعالم والقضايا
السياسية

الرأي العام والدعاية

ترجمة إذاعية

اإلعالن اإلذاعي

مشروع التخرج

التخطيط اإلذاعي

إذاعات متخصصة

ترجمة صحفية

اإلعالن الصحفي

مشروع التخرج

صحافة دولية

صحافة متخصصة

اإلستشعار عن بعد

نظم معلومات

والحاسب اآللي

جغ ارفية متقدمة ()2

اإلستشعار عن بعد

نظم معلومات

موضوع خاص في

(تطبيقات جغرافية)

جغرافية متقدمة ()2

علم الخرائط

جغرافية المدن

جغرافية العالم
الجديد

مساحة جيوديسية

الجغرافيا السياسية

الجغرافية السياسية

جغرافية مصر
البشرية
جغرافية مصر
البشرية

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 الرابعة الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2018

شئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

الثالثاء

القســم 2019/5/14

آثـــار مصري

آثـــار يوناني

نصوص

حفائر وفن

المجتمع المصري

األدب المصري

نصوص

نصوص آثرية

فن الواليات

ترميم معماري

آثار العالم العربي

والرومانية تحت
الماء

اليوناني

آثـــار اسالمي
آثار ارشاد

نحت وفنون

*

2019/5/19

2019/5/23

2019/5/28

2019/6/2

2019/6/10

2019/6/15

2019/6/19

علم اآلثار اليونانية

تصوير اسالمي

سياحي

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

األثنين

السبت

هيراطيقية ()2

والروماني

صغرى

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

المتاحف

في العصرين

فـتـرة مسائية

القديم

مواقع آثرية

القديم

الرومانية

فن المتاحف

مسكوكات

فنون المغرب

لغة مصرية

آثار مصر

رحالت إرشاد

والحفائر

قديمة ()5

واألندلس

إسالمية

اإلسالمية ()3

سياحي ()5

هيروغليفية ()3

وآثري

رسم معماري

السياحة

المتواصلة والبيئة

بلغة اوربية

مناهج البحث

رحالت تدريبية
ميدانية ()4

تشريعات سياحية

مناهج بحث

لغة أجنبية ثانية
()6

لغة أجنبية ثانية
()6

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 الرابعة الئحة جديدة ( انتظام وانتساب )

جامعة طنطا – كلية اآلداب
شئون التعليم والطالب

الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2018

الفلسفة شعبة
عامة

الفلسفة شعبة
سياسية

اللغة الفرنسية
علم النفس
االجتمــاع
*

من الساعة  12.30 :ظهرا
إلى الساعة  2.30 :عص ار

الثالثاء

األحد

الخميس

الثالثاء

األحد

األثنين

السبت

2019/5/14

2019/5/19

2019/5/23

2019/5/28

2019/6/2

2019/6/10

2019/6/15

فلسفة الحضارة

ميتافيزيقا

اليوم والتاريخ

القســم

فـتـرة مسائية

مشكالت فلسفية

معاصرة ونصوص
فلسفة القانون
رواية القرن ق
20

تدريبات إكلينيكية
اجتماع اللغة
واألدب

ميتافيزيقا

أعمال السنة ()5

التحليل النفسي

التغير االجتماعي

نظرية العالقات
الدولية

شرح نصوص ق
20

علم النفس

المهني والصناعي
النظم االجتماعية
في العالم العربي

سنمياطيقا وفلسفة
اللغة

فلسفة الدين

فكر عربي

وإسالمي حديث

مناهج البحث

فلسفة اللغة

موضوع خاص

قواعد وفقة اللغة

نقد ادبي

المسرح الكالسيكي

علم النفس السياسي

نصوص في علم

وسيكولوجية القيادة

رسالة بحثية

النفس بلغة اوربية
علم اجتماع

التنمية والتخطيط

دراسات إكلينيكية

رحالت ميدانية
()3

علم اجتماع
صناعي

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 )

