
 2016/2017للعام اجلامعي  ينايرجدول امتحانات التخلفات لدور 
 اليوم
 والتاريخ

مواد من 
 الرتمجة الدراسات الدولية الصحافة علم النفس الفلسفة اجلغرافيا التاريخ الوثائق واملكتبات علم االجتماع اللغة اإلجنليزية اللغة العربية الفرقة

حد 
األ

25/
12 

 األوىل

تاريخ مصر الفرعونية  2اللغة العربية  41مدخل إىل الفلسفة  2األوربية احلديثة  اللغة 9علم اللغة 
31 

مدخل إىل علم االجتماع 
 4تاريخ الرتمجة  2نظرية سياسية  1علم نفس اإلعالمي  1مدخل إىل علم النفس  15مصادر فلسفية  18

 
مدخل إىل األدب 

 2اإلجنليزي 
مدخل إىل علم االجتماع 

2 
وم عند تاريخ العل

 1الصوتيات  1اللغة العربية   2علم النفس االرتقائي   13مبادئ علم املساحة  1اجلغرافيا العامة  18املسلمني 

    3اللغة اإلجنليزية   2جغرافيا الريف      

 29موسيقى الشعر  الثانية
 1لغة أوربية حديثة 

مدخل إىل النقد األدبي 
 4اللغة العربية  8

 5جع املصادر واملرا
 77جغرافيا مناخية  1تاريخ الدولة العربية 

 16اللغة العربية 
 1فلسفة اجلمال 
 3فلسفة يونانية 

 2علم نفس ارتقائي 
سيكولوجيا العمليات 

 4النفسية 
 2مبادئ علم االقتصاد  1قانون أعمال  1األدب العربي احلديث 

 2الصرف وتطبيقات 

  1اللغة اإليطالية  1خ العامل العربي تاري    1حضارة إسالمية   3مورفولوجي 

 الثالثة

 11أدب مصر اإلسالمية 
 5تاريخ إجنلرتا 

 6مقدمة يف علم اللغة 

نصوص يف علم االجتماع 
+ اللغة  اللغة اإليطالية 1إعالم دويل  1لغة إجنليزية  5اللغة األوربية احلديثة  3جغرافيا السياحة  5اللغة األوربية احلديثة  15إدارة الوثائق  6

 2الفرنسية 
 6(  3لغة عربية ) 

 7أدب شعبي 
علم االجتماع احلضري 

10 
 8إدارة املؤسسات 

 14مصر والشرق األدنى  
( GISنصوص جغرافية )

1 
 1إحصاء قديم 

 1اللغة العربية   2إحصاء يف علم النفس  
 3االقتصاد الدويل 

 

ني 
الثن

ا
26/

12 

تاريخ الفكر االجتماعي  12ال علم اجلم 47علم نفس اإلبداع  األوىل
 2( 1اللغة العربية )   12إحصاء يف علم النفس  3علم النفس العام  11جغرافيا عامة  16تاريخ الشرق األدنى  7إحصاء  26

     6الفكر الشرقي   1منهج حبث تارخيي    9تاريخ إجنلرتا  

 الثانية
 8اللغة العربية 

 14دراما 
 2إحصاء اجتماعي 
 3اجتماع اقتصادي 

 

 6مصادر ومطبوعات 
 5تاريخ أوروبا 

جغرافيا البحار واحمليطات 
2 

جغرافيا الوطن العربي 
18 

  1اللغة العربية   1أنثروبولوجيا نفسية  2النظرية االجتماعية 

       9لغة عربية 

     3علم أصول الفقه    5علم اتصال مكتوب  6الشعر يف صدر اإلسالم 

 الثالثة
 2علم أصول الفقه 

الرتمجة من اإلجنليزية 
 1مصادر ومراجع   8وإليها 

نصوص جغرافية باللغة  
  1اجتماع سياسي   6علم نفس الشخصية  3فلسفة سياسية  35اإلجنليزية 

تاريخ مصر يف عصر   3نقد عربي 
 19الرومان 

 جغرافيا العامل اإلسالمي
     9مناهج حبث  4جغرافيا البيئة 

ثاء 
ثال
ال

27/
12 

 14جغرافيا عامة  9صوتيات وحمادثة  31بالغة عربية  األوىل
 

مدخل لدراسة الوثائق 
 4جغرافيا البيئة  8مبادئ علم االقتصاد  17

 20اللغة العربية 
 5فلسفة عامة 
 1اللغة األوربية 

 1أنثروبولوجيا  1اللغة األسبانية   

ة )حنو اللغة العربي 17علم األصوات  الثانية
      1حتليل إحصائي    3تدريب ميداني  3وتعبري( 

 الثالثة
    

تاريخ اإلمرباطورية 
      1خرائط وتوزيعات  2الرومانية 

      25جيمورفولوجيا  

         52علم اجتماع اتصال   

األربعاء 
28/12 

مبادئ حبث اجتماعي   60عروض وقافية  األوىل
23         

      (14اللغة العربية )      انيةالث
       3تاريخ الدولة العباسية   12أنثروبولوجيا    الثالثة

ا جلدول اال 1مالحظات:          
 
ا وحىت الساعة الواحدة بعد الظهر طبق

 
         ـ تبدأ االمتحانات يف العاشرة صباح

 
                                  

 
 رفة رؤساء األقسام العلمية.ـ حتدد مواعيد االمتحانات الشفهية والعلمية مبع 2     متحانات.+                               

 ـ يف حالة وجود تعارض بني مواد اجلدول يرجى مراجعة قسم شئون الطالب. 3         
 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        جلنة إعداد اجلداول

 


