
 1026/1027لمرحلة الماجستٌر  )مٌد ترم(األول الفصل الدراسً منتصف جدول امتحانات  

 (21:22ة من)الزمن ساع

 الٌوم/ 
 التارٌخ

      قسم اللغة العربٌة   
 ( 66اللغة )   

 االنجلٌزٌة

 
 التارٌخ الحدٌث 
(3) 

 
 (5جغرافٌا )  
 ( تخلفات3)

 
 (63االجتماع)  
 (تخلفات 6) 

 قسم الفلسفة علم النفس علوم المعلومات               
(4) 
 (7لغوٌة  )     

 
 ( 7أدبٌة )   
 

 دراسات
 (4المعلومات  )

 تخلفات 6 

 الوثائق   
 واألرشٌف

 (3االلكترونً ) 

 المعلوماتٌة  
 واالتصال

 تخلفات(6)
 

 شعبة اكلٌنكى (4شعبة عامة  )
(1) 

 األحد

 م10/22/1026

 مناهج تحقٌق 
 التراث 

 أ.د/سٌد إبراهٌم

 مناهج تحقٌق 
 التراث

 أ.د/سٌد إبراهٌم
 
 

  البحثمناهج 
 االدبى  

 د/ أحمد ألشٌمً
 

  البحثمناهج 
 التارٌخى

 د/ عصام ضٌاء
 الدٌن 

 موضوع فى الجغرافٌا
 البشرٌة 

 د/محمد عبدالعزٌز
 مناهج بحث )تانى

 د/ محمد عبد العزٌز

 مدارس اجتماعٌة 
 معاصرة

 د/كمال الزٌات

 مناهج البحث فى 
 علم المكتبات
 د/فٌدان عمر

 

 مناهج البحث فى 
 الوثائق

 د/منال سٌد
 

 مناهج البحث فى 
 المعلوماتٌة 

 والتصال
 د/ جالل الغندور

 

 مناهج البحث فً علم 
 النفس االرتقائى
 د/أشرف شلبً

 

 مناهج البحث 
 علم النفس  فى

 االكلٌنٌكى
 د/ نرمٌن 

 الوهابعبد 

 قضاٌا الفلسفة 
 الٌونانٌة

 د/عصمت 
 نصار

 االثنٌن

12/22/1026 

 اللغة االنجلٌزٌة
 د/كرم ابو سحلى

 

 اللغة االنجلٌزٌة
 د/كرم ابو سحلى

 

 تطبٌقات الحاسب 
 اآللى

 سهٌر عبد الباسط
 

 رؤٌه تحلٌلٌه
 د/ ابراهٌم

 عبد المجٌد 

 موضوع فً 
 الجغرافٌا الطبٌعٌة

  د/احمد معتوق
 فى الجغرافموضوع 

 محمد فوزى0د

اسالٌب وادوات البحث 
 االجتماعى

 د/جالل مدبولً
 

 علم المكتبات 
 الدولى والمقارن

 د/سهٌر عبد 
 الباسط

 

 نظم البحث 
 واالسترجاع

 د/أشرف 
 عبد المحسن

 

 
 

 مناهج البحث فً 
 النفس االجتماعى علم

 د/هبه ابو النٌل
 

 التدرٌبات 
 االكلٌنٌكٌة
 د/ هشام 

 الحمٌدعبد 

 قضاٌا الفلسفة 
 االسالمٌة
 د/صفٌة 
 العدوى

 

 االثالثاء 

 م11/22/1026

 مناهج البجث 
 اللغوى

 د/محروس إبراهٌم
 

 مناهج البجث 
 االدبى

 د/محمد برٌرى
 

 االدب المقارن
 د/أحمد ألشٌمً

 

حلقة بحث 
عن الوثائق 

العربٌة 
 المتخصصة

 د/ عصام ضٌاء
 الدٌن 

 احصاء متقدم 
 بالحاسب
 فوزى د/محمد

 
 +حاسب آلى

 د/محمد فوزى
 

 +االستشعار عن بعد
 تامر عمروند/

 تنظٌمات حدٌثة 
 د/طلعت لطفً

 +مفاهٌم سٌسٌولوجٌة
 د/مصطفى خلف

 دراسة المستفٌدٌن
 د/عزة جوهرى+

 
 موضوع خاص فً

 دراسة المعلومات 
 د/ رحاب فاٌز

 

 موضوع خاص 
 فً األرشٌفات 

 د/ عاطف محمد +
 علم البردى 

 العربى 
 د/احمد المصرى

 ادارة المعلومات 
 والمعرفة

 د/ مها أحمد
 

 (Eنصوص سٌكولوجٌة )

 د/ غاده عبد الغفار
 تحلٌل

 احصائى
 عبد الغفار د/غادة

 قضاٌا فلسفة 
 العصر الوسٌط

 د/عصمت نصار
+ 

 فلسفة االبداع
 د/ شعبان

 عبد هللا
 

 األربعاء

 م12/22/1026

 ظواهر التطور
 الصوتى 

 د/صالح حسنٌن
 

 مشكالت نحوٌة
 د/محمد خلٌل

 

 دراسة فى النقد 
 االدبى القدٌم 

 د/رمضان عامر
 

 دراسة فى النقد 
 االعربى القدٌم

 د/ شوقى زهرة
 
 

 قصة قصٌرة
 د/ ماجد رشدي

 + د/ محمد داوود
 

 تارٌخ الفكر  
 السٌاسى 

 واالقتصادي

 إبراهٌمد/0ا

 عبد المجٌد  
 +خالد مكرم

 نظم ومعلومات جغرافٌة
 عبد الصمد األمٌند/

 موضوع فى نظم المعلومات 
 د/ محمد فوزى

 تتبٌقات الحاسب االلى
 د/مصطفً خلف

 +علم االجتماع المعرفى
 د/كمال الزٌات

 

 تحلٌل احصائى
 د/عبد الرحمن فراج

 
 

 علم النفس االدارى
 د/ عاطف جمعة

 قاعة بحث 
 د/ طرٌف شوقى

 اعداد وتصمٌم =
 المقاٌٌس

عبد د/ رأفت عبد الفتاح 
 الغفار

 قاعه بحث
 د/ طرٌف 

 شوقى
 نصوص 

 سٌكولوجٌة

 د/اشرف 
  شلبى

 علم النفس
 المعرفى 

 د/غادة 
 عبد الغفار
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 1026/1027 لمرحلة الدكتوراه االول)المٌد ترم(الفصل الدراسً منتصف تحانات جدول ام

 (21:22ة من)ساع الزمن

 اليوم/ 
 التاريخ

 علم النفس االجتماع قسم اللغة العربٌة

 (2)قسم الجغرافٌا

 علوم
 المعلومات 

 (2)دراسة المعلومات (1)شعبة اكلٌنٌكى (2شعبة عامة ) (1انثروبولوجٌا  ) (8اجتماع  ) (2أدبٌة ) (6لغوية )

 األحد
القراءات القرآنٌة  م02/11/2112 

 والدرس اللغوى
 د/ احمد دراج+

 د/على حسن

 

 دراسات فً األدب
 العربى الحدٌث

 عزة عبدد / 
 اللطيف 
 
 

االجراءات المنهجٌة فى 
 البحوث االجتماعٌة

 د/حوته حسٌن
 

 انثروبولوجٌا سٌاسٌة
 د/ كمال الزٌات

 + د/سهام عبد الحمٌد
 

 تفكٌر علمى
 د / هبة أبو النٌل

 

 مناهج البحث فى علم النفس 
 الصحى

 د / هبة أبو النٌل
 

 موضوع فى
 الجغرافٌا الطبٌعٌة

 د/ محمد فوزى

موضوع خاص فى 
 دراسة

 المعلومات 
 د/فٌدان+
 د/سهٌر 

 عبد الباسط
 

 االثنين
 م21/11/0216

كتب تفسٌر القرآن 
 والدرس النحوى
 د / جوده مبروك

 

 دراسات فً النقد
 العربى الحدٌث
 د / سيد ابراهيم

 

 تطبٌقات النظرٌة
 الجتماعٌة 

 د/طلعت لطفى
 
 

 االنثروبولوجٌا بٌئٌة
 د/حسنى إبراهٌم

 المكتبة الرقمٌة
 سهٌر عبد الباسطد /
 
 
 

 االضطرابات النفسٌة 
 لالطفال

 د/ احمد عبد العزٌز
 +د/ هشام صالح

 موضوع فى
 الجغرافٌا البشرٌة

 د/محمد 
 عبد العزٌز

 قٌاسات
المعلومات فى  

 المكتبات
 د/جالل غندور

 الثالثاء

 م11/22/1026
 اللغة العبرٌة 

 د/سٌد السلوى

 اللغة الفارسٌة
 احمد باكوشد/
 

 تطبٌقات الحاسب 
 االلى

 د/مصطفى خلف

 الثقافة والشخصٌة
 د/ جالل مدبولى 
 +د/ سٌد فارس

 (2تحلٌل إحصائً)

 د/ غادة عبد الغفار
 

 ادارة وتعدٌل السلوك
 د/نرمٌن عبد الوهاب

 صور جوٌة
 د/احمد معتوق

 الجرائم 
 المعلوماتٌة 

 واالمن القومى
 د/عزة جوهر
 +د/مها احمد
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