
 مكان االمتحان : كلية اآلداب                                                                    جدول امتحانات الفرقة األولى                       
 كلية االداب                    

 صباحا 22:1 من الساعةميعاد االمتحان :                                    0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                                شئون الطالب                                 

 مواد أصلية ومواد التخلف                                                                                       

 التاريخ                         
 القسم

 الخميس االثنين الثالثاء الخميس السبت االثنين االثنين االربعاء
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تاريخ النقد حتى 

نهاية القرن الثالث 
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األدب العربي في 

 العصر الجاهلي

 النحو و الصرف

أقسام الكالم و   (

 (الميزان الصرفي

مدخل إلى الدراسات 

 األدبية

مكتبة عربية وقاعة 

 بحث

تاريخ العرب قبل 

اإلسالم وجغرافية 

 شبه الجزيرة

 اللغة األوروبية 
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 األدب العربي في

 العصر الجاهلي
 قاعة بحث ومكتبة مادة اختيارية 

 ةالجزيرة العربي

 (اجغرافيتها وتاريخه)
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 ةحديث
 لغة عربية

 

مدخل إلى 

 األنثربولوجيا

 

 البيئة والمجتمع السكان والمجتمع علم النفس العام
مدخل إلى علم 

 االجتماع
  الثقافة والمجتمع

 الئحة

 قديمة
 

تماعية نصوص اج

 بلغة أجنبية

علم النفس 

 االجتماعي

قضايا السياسة 

 والمجتمع
  علم االجتماع العام البيئة والمجتمع

 

 

 اللغات الشـرقية
 لغة عربية

 اللغة العبرية

 ( 1قواعد )
 علم اللغة العام

 
المدخل إلى تاريخ 

الشرق األدنى القديم 

 وحضاراته

 اللغة العربية 

 ) نحو وصرف (

 اللغة التركية

 ( 1قواعد )
 مناهج البحث العلمي

اللغة الفارسية قواعد 

(1) 

 

 ة ورئيس االمتحاناتلية لشئون التعليم والطالب                          عميد الكليرئيس قسم شئون التعليم الطالب                                  المشرف على شئون التعليم والطالب                        وكيل الك            

  

 محمد رفعت اإلمام      2د2سماح الصاوى                                     أ2د2أ                    نعمـه معــروف                                2أ                                                  لمحمد  الوكيـ دوليـ 2أ              

 

 



 مكان االمتحان : كلية اآلداب                                                                     جدول امتحانات الفرقة األولى     
 كلية االداب              

 ظهرا   2.32:  22.32 ميعاد االمتحان : من الساعة                                0202/0200الدراسي األول للعام الجامعي  الفصل                                                        شئون الطالب                            

 مواد أصلية ومواد التخلف                                                                     

 عميد الكلية ورئيس االمتحانات                        ب                                  المشرف على شئون التعليم والطالب                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم شئون التعليم الطال            

  

 محمد رفعت اإلمام      2د2سماح الصاوى                                     أ2د2أ                    نعمـه معــروف                                2أ                                                  لمحمد  الوكيـ دوليـ 2أ              

 

 

 التاريخ                         
 القسم

 الخميس االثنين الثالثاء الخميس السبت االثنين االثنين االربعاء
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 لغة عربية الئحة حديثة
مقدمة في علم 

 اللغويات
 مدخل إلى المسرحية

 اللغة االنجليزية

 ( 1) كتابة ( ) 

النحو العربي 

 والصرف والتركيب

 األوربية الثانية ةاللغ

 المانى ( – فرنسي
  

الئحة 

 قديمة
 

مقدمة في علم 

 اللسانيات
  مدخل إلى المسرحية

النحو العربي 

 والصرف والتركيب

 

 األوربية الثانية ةاللغ
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 لغة عربية

تاريخ الدولة العثمانية 

 والمشرق العربي

 

اريخ مصر القديم إلى ت

 بداية الدولة الحديثة

مصادر التاريخ 

 الوسيط
 المدخل إلى علم اآلثار تاريخ صدر اإلسالم

تاريخ أوربا في 

العصور الوسطى 

 المبكرة

 
 عصور ما قبل التاريخ
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تاريخ العالم العربي 

 الحديث
  تاريخ الدولة العربية  

تاريخ أوربا في 

 العصور الوسطى

 
 عصور ما قبل التاريخ

 تاريخ مصر اإلسالمية لغة عربية ــاراآلث
مبادئ عالج وصيانة 

 اآلثار العضوية

تاريخ اليونان 

 والرومان
 تاريخ الفن

 اللغة العربية 

 ) نحو وصرف (
 تاريخ مصر القديمة

 اللغة األوربية الحديثة 

 فرنسي ( -) انجليزي



 مكان االمتحان : كلية اآلداب                                               جدول امتحانات الفرقة األولى                                     
 كلية االداب                      

 عصرا   4:  0 تحان : من الساعةميعاد االم               0202/0200الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                                شئون الطالب                                     
 مواد أصلية ومواد التخلف                                                                                            

 س االمتحاناتف على شئون التعليم والطالب                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          عميد الكلية ورئيرئيس قسم شئون التعليم الطالب                                  المشر            

  

 محمد رفعت اإلمام      2د2سماح الصاوى                                     أ2د2أ                                      نعمـه معــروف              2أ                                                  لمحمد  الوكيـ دوليـ 2أ              

 التاريخ                         
 القسم

 الخميس االثنين الثالثاء الخميس السبت االثنين االثنين االربعاء
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الئحة 

 حديثة
 لغة عربية

مدخل إلى الفلسفة 

 اإلسالمية

مدخل إلى فلسفة 

 األخالق
 تاريخ العلوم

 مدخل إلى فلسفة

 الجمال
 مدخل إلى الفلسفة مدخل إلى السياسة

مدخل إلى علم 

 االجتماع

الئحة 

 يمةقد
 

الفكر اإلسالمي 

 معاصر
 مقدمات فلسفية فلسفة السياسة فلسفة الجمال علم النفس العام 

 

 

 

 
اآلثار والدراسات 

 اليونانية

 والرومانية

 حفائر ومتاحف
مدخل إلى علم اآلثار 

 اليونانية والرومانية
 التاريخ اليوناني

مقدمة في األدب 

 اليوناني والروماني
    

 لغة عربية السياسة
لسفة السياسة ما قبل ف

 العصر الحديث
 االقتصاد السياسي

مبادئ العلوم 

 السياسية

مقدمة فى فلسفة 

 السياسة

مفاهيم ومصطلحات 

 أساسية في السياسة
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الئحة 

 حديثة
 الجغرافيا العملية لغة عربية

جغرافية الوطن 

 العربي

افية مبادئ الجغر

 الطبيعية
 فكر جغرافي

تطبيقات الحاسب 

 اآللي في الجغرافية

مبادئ الجغرافية 

 البشرية
 

الئحة 

 قديمة
  جغرافية  أفريقيا جغرافيا التضاريس  مبادئ علم الخرائط 

الجغرافيا  أسس

 البشرية
 


