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  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

  )                          )                          )                          )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات +  +  +  +  انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة–انتظام انتظام انتظام انتظام  (  (  (  ( االويلاالويلاالويلاالويلجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة             

        ١١ : ٩صباحى                                                                                                                 ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ للعام اجلامعي  للعام اجلامعي  للعام اجلامعي  للعام اجلامعي الثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                             
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  شفوى                                      ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع  (                                                          ممتدة(*) 
  

 عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم
  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
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AMANY  ٢

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

  )                          )                          )                          )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات +  +  +  +  انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة–انتظام انتظام انتظام انتظام  (  (  (  ( االويلاالويلاالويلاالويلدول امتحان الفرقة دول امتحان الفرقة دول امتحان الفرقة دول امتحان الفرقة جججج

        ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩    صباحىصباحىصباحىصباحىم                م                م                م                    ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                                     
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  شفوى                                      ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 

  
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب     التعليمشئون

  

   )شوقى البحيرىوليد / د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
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AMANY  ٣

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

                                                                                                     برنامج املساحه برنامج املساحه برنامج املساحه برنامج املساحه     االويلاالويلاالويلاالويلجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة 

        ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩ م                صباحى  م                صباحى  م                صباحى  م                صباحى ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                                     
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        ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩ م                صباحى  م                صباحى  م                صباحى  م                صباحى ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                                     
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     عميد الكلية                 ية لشئون التعليم والط�ب وكيل الكل                                      رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
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AMANY  ٤

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

  )                          )                          )                          )                         فاتفاتفاتفاتالتخلالتخلالتخلالتخل +  +  +  +  انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة–انتظام انتظام انتظام انتظام  (  (  (  ( االويلاالويلاالويلاالويلجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة 

        ١:٣٠ : ١١:٣٠مسائى                                                                                                           م م م م٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                             
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  شفوى                                      ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    عليمشئون الت

  

   ) البحيرىوليد شوقى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
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AMANY  ٥

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

                                                                                                     برنامج االكلينكى برنامج االكلينكى برنامج االكلينكى برنامج االكلينكى     االويلاالويلاالويلاالويلجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة 

        ١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠ :  :  :  : ١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠ م         مسائى  م         مسائى  م         مسائى  م         مسائى ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                                     
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     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب     ن الط�ب                                    رئيس شئو  شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
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  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ٦

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

  )                          )                          )                          )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات +  +  +  +  انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة–انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( (     لثانيةلثانيةلثانيةلثانيةاااال امتحان الفرقة ل امتحان الفرقة ل امتحان الفرقة ل امتحان الفرقة جدوجدوجدوجدو

        ١١١١١١١١: : : : ٩٩٩٩        صباحىصباحىصباحىصباحى م            م            م            م           ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                             
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 علم اللغة  )ش(النحو والصرف  اللغة العربية
عروض وموسيقا 

 )ش(الشعر
   فلسفة اس�مية نثر عربي اس�مي واموي )ع(البيان والبديع 

  )ع(الترجمة الفرنسية  )ش(محادثة  اللغة الفرنسية 
شرح النصوص الفرنسية 

)*( 
 اللغة العربية ال السنةاعم

اللغة ا)وربية 

 الثانية
  

الجغرافيا ونظم 

 المعلومات الجغرافية
 )ع(المساحة المستويه 

الجيومورفولوجيا 

 )ش(
  الجغرافيا المناخية )ش(جغرافيا السكان 

تاريخ وسيط اس�مي 

 واربي

ا)ساليب الكمية 

 في الجغرافيا
  جغرافيا اسيا

 علم الفولكلور ا)جتماع
  ريب ميدانيتد

 )ش+ ع (
 )ع(علم اجتماع البيئة  مبادئ ا)حصاء  مناھج البحث

سسيولوجيا 
 المعرفة

علم ا)جتماعي 

 )ش(الثقافي 
 

  ى                                      شفو) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 
  

     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم
  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       

        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ٧

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

  )                          )                          )                          )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات +  +  +  +  انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة–انتظام انتظام انتظام انتظام  (  (  (  ( الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة 

        ١١١١١١١١: : : : ٩٩٩٩        صباحىصباحىصباحىصباحى                                                                                 م            م            م            م           ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                             
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 التشريعات ا)ع�ميه  )ع(قاعة بحث  ا)ع�م والتنميه  ا)ع�م
القانون الدولى والع�قات 

  الدوليه
    )ش(الترجمه اا)ع�ميه   )ش(التوثيق ا)ع�مى  

  لغات شرقيه

 )اس�مى  (

  ا)دب الفارسى 

 )ع(
 الفرق ا)س�ميه  حضارة اس�ميه 

لغه شرقيه تركى او 
 اوردو 

الترجمه من الفارسيه 
  واليھا 

   

  لغات شرقيه 

 )عبرى ( 

ا)دب العبرى الحديث 

 )ع(التنوير مرحلة 
  نحو اللغه العبريه

  ) ش(
تاريخ لغات ا)مم 
 الساميه 

لغه اختياريه سريانى او 
 حبشى 

المجتمع ا)سرائيلى 
 المعاصر 

نصوص متخصصه بلغة 
 اوربيه حديثه

  

  شفوى           ) ش  (اعمال السنه                                                  ) ع(ممتدة                                                            (*) 
  

     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم
  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ             (                   )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       

        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ٨

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

                                                                                                     برنامج املساحهبرنامج املساحهبرنامج املساحهبرنامج املساحه    الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةجدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة جدول امتحان الفرقة 

        ١١١١١١١١: : : : ٩٩٩٩ م                               صباحى   م                               صباحى   م                               صباحى   م                               صباحى  ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠     للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعي للعام اجلامعيالثانيالثانيالثانيالثانيللفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي للفصل الدراسي                                                                                                                                             
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جغرافية النقل  طرق تمثيل كارتوجرافى برنامج مساحه
 والمواص�ت

 استشعار عن بعد متقدم  جغرافيا اقتصاديه جغرافية السكان دراسه ميدانيه
 كمبيه اساليب

 وحاسب الى

 لغة عربيه

        
  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 

  
 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                          رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

         )وليد شوقى البحيرى/ د.   أ                          (      )عبد الحميد ابراھيم الصباغ /د.أ(                                                       
        
        
        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
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  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ٩

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                         التخلفات التخلفات التخلفات التخلفات + + + + انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة انتساب موجة     –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية 

        ١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠: : : : ١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠ يمسائ                                                                                                        ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                            
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   اعمال السنة اللغة العربية وادابھا الحضارة ا)نجليزية )ش(الرواية  )ع(ترجمة   )ش(دراسات لغوية  اللغة ا)نجليزية

 التاريخ
تاريخ مصر في العصر 

 )ش(البطلمي 

حضارة اوربا في 

 العصور الوسطى
  العباسيةتاريخ الدولة 

تاريخ العراق وسوريا 

 ع(القديم 

تاريخ اسيا المعاصر 

 )ش(
   فلسفة تاريخ

 )ع(علم الجمال   اللغة ا)وربية القديمة الفلسفة 
الفلسفة ا)س�مية 

 )ع(ونصوصھا 
   لغة انجليزية  )ش(علم ا)خ�ق  )ش(المنطق الصوري 

  علم نفس
 )٢(سيكولوجية التعلم 

  )ع(

  نظرية الشخصية

  )ش(
      -   انجليزيةلغة   فلسفة العلوم  تاريخ علم النفس

  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب     شئون الط�ب                                    رئيس   شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
        يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم ) ) ) )  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى ١٠١٠١٠١٠ درجات حتريرى و درجات حتريرى و درجات حتريرى و درجات حتريرى و١٠١٠١٠١٠( ( ( ( الفقة الثانية علم نفس الفقة الثانية علم نفس الفقة الثانية علم نفس الفقة الثانية علم نفس مادةجتارب فى  علم النفس مادةجتارب فى  علم النفس مادةجتارب فى  علم النفس مادةجتارب فى  علم النفس / / / / ملحوظه ملحوظه ملحوظه ملحوظه 

        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
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  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١٠

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

        
 )                         )                         )                         )                         التخلفات التخلفات التخلفات التخلفات + + + +  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية جدول امتحان الفرقة الثانية 

        ١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠: : : : ١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠    مسائي                                                                                                     ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                             
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الفھرسة الوصفية  )ش(التصنيف  المكتبات
    بناء وتنمية المجموعات  اليحاسب )ع(لغة اوربية حديثة  )ش(

اللغة المصرية  )مصري(ا)ثار 
 القديمة

تاريخ الشرق ا)دني 
 القديم

اثار يونانية ورمانية في 
 مصر

حضارة مصرية قديمة 
   )ش(

 

عمارة رومانية  لغة )تينية )يوناني(ا)ثار 
 ومانحضارة الر لغة يونانية قديمة )ش(وزخرفية 

تاريخ العصر 

 الھلينستي

 
  

 )اس�مي(ا)ثار 
العمارة 

ا)س�مية في 
  مصر والشام

خط عربي 
 لغة فارسية )ش(ومسكوكات 

  اعمال السنه

 )ع(فنون سلجوفية 

غة
 بل
ية
ثر
ص ا
صو
ن

 

    

        
  شفوى           ) ش                        (اعمال السنه                            ) ع(ممتدة                                                            (*) 

  
 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

         )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   الصباغعبد الحميد ابراھيم / د.أ(                                                       
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  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١١

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

        
 جدول امتحان الفرقة الثانية برنامج اكلينكى                         جدول امتحان الفرقة الثانية برنامج اكلينكى                         جدول امتحان الفرقة الثانية برنامج اكلينكى                         جدول امتحان الفرقة الثانية برنامج اكلينكى                         

        ١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠: : : : ١١:٣١١:٣١١:٣١١:٣٠٠٠٠    مسائي                                                                                                     ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                             
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 ٢٧/�٦א�3د�
� �

���+ ٣٠/٦א�3

مھارات  اكلينكى
 التفاوض

استخدام قواعد 
  القياس النفسى  نظريات الشخصيه )٢(س التجريبى علم النف  دراسات ميدانيه تاريخ علم النفس وتطوره البيانات ا)لكترونيه

  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 
  

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب     شئون الط�ب                                    رئيس   شئون التعليم
  

         )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                  
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AMANY  ١٢

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

        
  )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات+ + + +  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام  (  (  (  ( دول امتحان الفرقة الثالثةدول امتحان الفرقة الثالثةدول امتحان الفرقة الثالثةدول امتحان الفرقة الثالثةجججج

            ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩    ىىىى م                  صباح م                  صباح م                  صباح م                  صباح٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                                     
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�א�$��س� �

٢٤/٦ 

�א�3��ن �

٢٨/٦ 

 )ش(مذاھب فقھية  )ع(ادب المغرب وا)ندلس   )ع(النحو والصرف  )ش(فقه اللغة   اللغة العربية
النثر في العصر 

 العباسي
 لغات شرقية التصوف ا)س�مي

 دب امريكيا  النقد ا)دبي والتطبيقي )ش(لغويات   اللغة ا)نجليزية
  المسرحية 

 )ش ) (١٧ ، ١٦القرن (

  الشعر 

 )١٨ ، ١٧القرن (
 )ع(الراوية  لغة عربية

 )ع(حضارة اس�مية   التاريخ
مصر وا)مبراطورية 

  )ش(الرومانية 
 جغرافية مصر تاريخ مصر البيزنطية

نصوص تاريخية 

 بلغة اوربية

تاريخ مصر 

 الفاطمية

تاريخ العرب الحديث 

 )ش(

   الفلسفة

نصوص فلسفية 

متخصصه بلغة اوربية 

  حديثة

  الفلسفة الغربية 

 )١٩ق (

فلسفة المشرق والمغرب 

 )ش(ا)س�مية 

نصوص فلسفية متخصصه 

  )ع(بلغة عربية 
 )ع(مناھج البحث  )ش(علم ا)خ�ق  اللغة ا)نجليزية

  شفوى           ) ش(ال السنه                                                    اعم) ع(ممتدة                                                            (*) 
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
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AMANY  ١٣

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

        
  )                         التخلفاتالتخلفاتالتخلفاتالتخلفات+ + + +  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة 

            ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩ م                                                  صباحى  م                                                  صباحى  م                                                  صباحى  م                                                  صباحى ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠جلامعي جلامعي جلامعي جلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اللفصل الدراسي الثاني للعام اللفصل الدراسي الثاني للعام اللفصل الدراسي الثاني للعام ا                                                                                                                                                    
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٢/٦� �

�א�3��ن� �

٧/٦� �
�א�$��س� �

١٠/٦ 

�א�3��ن� �

١٤/٦ 

�א�$��س� �

١٧/٦A 

�א�3��ن� �

٢١/٦� �

 

�א�$��س� �

٢٤/٦ 

�א�3��ن �

٢٨/٦ 

  جغرافية المياه والطاقة  )ش(نمية جغرافية الت   "عام" الجغرافيا 
خرائط التوزيعات الجغرافية 

 )ع(

مقدمة في نظم المعلومات 

 الجغرافية
 جغرافية اقتصادية

تاريخ مصر 

 الحديث
 )ش(الجغرافية التاريخية 

  مساحة تاكيومترية  الخرائط الطبوغرافية  تدريب عملي مساحي  الخرائط الجيولوجيه  "مساحة"الجغرافيا 
م المعلومات مقدمة في نظ

 )ع(الجغرافية 

  جغرافية اقتصادية 

 )ع(

خرائط الطقس 

  )ش(والمناخ 
  )ش(الخرائط ا)لية 

  تاريخ المغرب وافريقيا القديم نصوص ھيراطيقية مواقع اثرية نصوص ھيروغليفية  )ش(حضاره مصرية قديمة   )مصري(ا)ثار 

   )يوناني(ا)ثار 
 ر تحت حكم تاريخ مص

  الرومان
  لغة ونصوص )تينية 

  نحت روماني

  )ش(

تاريخ وحضارة 

  بيزنطية
  لغة ونصوص يونانية قديمة

  )ع(رسم معماري وترميم    )اس�مي(ا)ثار 

 نصوص اثرية بلغة

  )ش(الفن العثماني والصفوي 
العمارة ا)س�مية في العصرين 

  ا)يوبي والمملوكي
  لغة فارسية 

  اعمال السنة

  

  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع                                          (ممتدة                  (*) 
 كلية    عميد ال                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
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AMANY  ١٤

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

        
 برنامج املساحهبرنامج املساحهبرنامج املساحهبرنامج املساحه دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة جججج

            ١١١١١١١١ :  :  :  : ٩٩٩٩ م                                                  صباحى  م                                                  صباحى  م                                                  صباحى  م                                                  صباحى ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام اجلامعي عام اجلامعي عام اجلامعي عام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للللفصل الدراسي الثاني للللفصل الدراسي الثاني للللفصل الدراسي الثاني لل                                                                                                                                                    
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١٠/٦ 

�א�3��ن� �

١٤/٦ 
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١٧/٦A 

�א�3��ن� �

٢١/٦� �

 

�א�$��س� �

٢٤/٦ 

�א�3��ن �

٢٨/٦ 

  علم الجودة جغرافيه السياحه جغرافية البيئه   مساحة تاكيومترية  جغرافية العمران  مساقط الخرائط  جيولوجيهالخرائط ال  "مساحة"برنامج
جعرافيٮة التنمية 

  البشرية

  
  شفوى           ) ش      (اعمال السنه                                              ) ع(ممتدة                                                            (*) 

     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم
  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ                (   )                عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
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AMANY  ١٥

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                         التخلفات التخلفات التخلفات التخلفات + + + +  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة دول امتحان الفرقة الثالثة جججج

        ١:٣٠١:٣٠١:٣٠١:٣٠: : : : ١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠    مسائىمسائىمسائىمسائىم                             م                             م                             م                                 ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                                 
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  سياسة اجتماعية علم اجتماع ا)دب ا)جتماع
قضايا اجتماعية معاصره 

 )ع(
 )ع+ش(تدريب ميداني 

نصوص اجتماعية 

 )ش+ع(بلغة اوربية 
 علم ا)جتماع الحضري

علم ا)جتماع 

 )ع(الصناعي 
 

 علم النفس 
سيكولوجية الفئات 

 )ش(الخاصة 

القياس النفسي 

 )ع+ش(
 علم نفس تربوي علم نفس البيئه

نصوص متخصصه 

 بلغة اوربية حديثة
    )ع(علم نفس اللغة 

  المكتبات
ادارة المكتبات ومراكز 

  المعلومات
 )ش(التكشيف وا)ستخ�ص  ةالمواد السمعية والبصري

نصوص متخصصه 

با)نجليزية في علم 

 )ع(المكتبات 

  )ش(مصادر التراث العربي 
  

 اللغة الفرنسية 
الترجمة الفرنسية 

 )ع(

المسرح العالمي باللغة 

  الفرنسية
    اعمال السنة )ش(محادثة  اللغة ا)وربية شرح النصوص الفرنسية

  
  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع                                       (ممتدة                     (*) 

 ة    عميد الكلي                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم
  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
        مبعرفة القسم  مبعرفة القسم  مبعرفة القسم  مبعرفة القسم  يتم امتحانها يتم امتحانها يتم امتحانها يتم امتحانها ) ) ) )  درجات حتريرى  درجات حتريرى  درجات حتريرى  درجات حتريرى ١٠١٠١٠١٠+ + + +  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى ١٠١٠١٠١٠) ( ) ( ) ( ) ( اذاعة اذاعة اذاعة اذاعة + + + + عالقات عالقات عالقات عالقات ( ( ( ( تدريبات عملية الفرقة الثالثه اعالم تدريبات عملية الفرقة الثالثه اعالم تدريبات عملية الفرقة الثالثه اعالم تدريبات عملية الفرقة الثالثه اعالم ////ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة 
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AMANY  ١٦

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                         التخلفات التخلفات التخلفات التخلفات + + + +  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة جدول امتحان الفرقة الثالثة 

  ١:٣٠  :١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠١١:٣٠مسائى مسائى مسائى مسائى                                                                                                                              م             م             م             م            ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                                             
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 )صحافة(ا)ع�م 
  التصوير الصحفى

 ) ش(
 اخراج الجريده  نصوص اع�ميه بلغه   )ش(مناھج بحث

تكنولوجيا الطباعه 

 )ع(الصحفيه  
 

 

 )اذاعة(ا)ع�م 

تقديم البرامج فى الراديو 

  والتليفزيون 

  )ع(

  مناھج بحث
 ماده اع�ميه بلغه  

الكتابه للراديو 

  والتايفزيون 

 )ش(

 
 

  )ش(فن الدعايه و)قناعه   )ع�قات(ا)ع�م 

ت
سا
س
مؤ
 ال
رة
دا
ا

 

 نصوص اع�ميه بلغه اجنبيه   )ع(مناھج بحث

 ترجمة اع�مية

      العلوم السلوكيه

  لغات شرقيه 

  )اس�مى (
  تاريخ ايران 

  ا)دب الفارسى 

  )ش(

الترجمه من الفارسيه 

  واليھا 

  )ع(

  لغه شرقيه 

  )تركى او اوردو (
  استماع 

  تدريبات لغويه 

  )ع(

  

  لغات شرقيه 

  )عبرى (
علم التراكيب            

  ا)دب العبرى الحديث 

  )القصه والمقال ( 

  )ع(

 من العبريه الى الترجمه

  العربيه والعكس 

ه   )ش(
لغ
ه ب
ص
ص
تخ
 م
ص
صو
ن

ه 
يث
حد
ه 
ربي
او

  

  ا)دب العبرى الحديث 

  )المرحله الفلسطينيه  ( 

تعبير ومحادثه 

  بالعبريه 
  

  

          شفوى   ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 

        
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ(   )                                عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       

        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١٧

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                          انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة 

        ٤٤٤٤: : : : ٢٢٢٢    مسائى  مسائى  مسائى  مسائى                                              ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعيللفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                            
���������������������� �

 א��
מ

��
�א� �

٥/٦� �

����א��� �

٨/٦ 

��
�א� �

١٢/٦ 

�א������� �

١٥/٦ 

��
�א� �

١٩/٦ 

�א������ �

٣٣/٦ 

��
�א� �

٢٦/٦ 
�א������� �

٢٩/٦ 

  

  لغات شرقيه 

 )إس�مى ( 

  تاريخ ايران الحديث 

  

  ا)دب الفارسى 

  

  الترجمة 

  )ش(

  اللھجات الفارسية الحديثة 

  )ش(

  لغه شرقية 

  )تركى او اردو (

  مقال وتدريبات 

  )ع(
    

  لغات شرقية 

 )عبرى ( 

تاريخ ا)دب ا)سرائيلى 

 او الحبشى 

  ا)دب العبرى الحديث

 )ش(

الترجمه من والى 

  العبرية

 )ش (

  علم الد)لة المقارن

النثر العبرى الحديث 

  والمعاصر 

 )ع(

   ا)دب المقارن  ا)دب العبرى الوسيط 

 تدريبات صحفية )ش(ة ا)قليمية الصحاف ترجمة صحفية الصحافة والمجتمع )ش(ا)ع�ن الصحفي  )صحافة(ا)ع�م 
الصحافة العربية 

  )ع(والدولية 
    

 )اذاعة(ا)ع�م 

ا)ع�ن في ا)ذاعة 

  والتليفزيون

موضوع خاص في 

ا)ذاعة والتليفزيون 

 )ش(

 ترجمة اع�مية
نصوص اع�مية بلغة 

 اجنبية

تدريبات عملية في الفن 

 )ع(ا)ذاعي 
     ا)خراج ا)ذاعي

 )ع(نتاج اع�مي ا  )ع�قات(ا)ع�م 
دراسات عملية في 

  )ش(الع�قات العامة 
 فن المعاملة والمراسم نصوص اع�مية بلغة )ش(ترجمة اع�مية 

الع�قات العامة 

 والمجتمع
    

  شفوى           ) ش                 (اعمال السنه                                   ) ع(ممتدة                                                            (*) 
       عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

 

   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ                           (   )     عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       

        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١٨

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                          انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة 

        ٤٤٤٤: : : : ٢٢٢٢ائى   ائى   ائى   ائى                                         مس                                      مس                                      مس                                      مس٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                             
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   )ش(الترجمة الفرنسية   )ش(شرح النصوص الفرنسية  )٢٠(الرواية في القرن  المسرح الك�سيكي اعمال السنة ادب فرانكفوني اللغة الفرنسية 

   ادب امريكي  النقد ا)دبي والتطبيقي شكسبير )ش(مقال  )ش(المسرحية  )ع(الرواية  اللغة ا)نجليزية

 النقد ا)دبي الحديث )ع(الشعر الحديث  نصوص متخصصة بلغة اوربية  )ش(النحو والصرف  فقه اللغة اللغة العربية
اصول فقه وقضايا اس�مية 

 )ش(معاصرة 

ادب مصر 

ا)س�مي من 

ا)يوبيين الي 

 المماليك

 

  )ع(الحضارة ا)س�مية  تاريخ العرب المعاصر تاريخ مصر المعاصر التاريخ
تاريخ ا)يوبيين والمماليك 

 )ش(
   تاريخ اوربا المعاصر )ش(قاعة بحث تاريخي 

        
  شفوى           ) ش(اعمال السنه                                                    ) ع(ممتدة                                                            (*) 

  
      عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

                                                      
   )وليد شوقى البحيرى/ د.أ)                                (   عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                                                                                           

        
        
        
        
        



  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشيخ     
  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ١٩

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )                         )                         )                         )                          انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( عة عة عة عة جدول امتحان الفرقة الرابجدول امتحان الفرقة الرابجدول امتحان الفرقة الرابجدول امتحان الفرقة الراب

        ٤٤٤٤ : : : :٢٢٢٢مسائى  مسائى  مسائى  مسائى                                                      ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للعام اجلامعى للعام اجلامعى للعام اجلامعى للعام اجلامعى للفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني للفصل الدراسي الثاني                                                                                                                                             
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 نصوص فلسفية بلغة عربية )ع(تصوف اس�مي   الفلسفة 
نصوص فلسفية بلغة 

 )ع(اوربية 
 )ش(فلسفة الحضارة   الميتافزيقيا

فلسفة اللغة 

 )ش(
 

 )ع(التخطيط ا)جتماعي   ا)جتماع
نصوص اجتماعية بلغة 

 اوربية
 لسياسيعلم ا)جتماع ا علم اجتماع التنمية

علم ا)جتماع ا)قتصادي 

 )ش(

قاعة بحث 

  )ع(

تدريب ميداني 

 )ع+ش(

   علم النفس
علم النفس التنظيمي 

  وا)ستھ�كي
 مناھج البحث في علم النفس

نصوص نفسية بلغة 

 انجليزية
    )ع(علم النفس الشرعي  )ش(الع�ج النفسي 

    المكتبات
المصادر المرجعية 

  )ش(المتخصصه 

بية العربية المخطوطات الكتا

  )ع(

نصوص متخصصه 

با)نجليزية في المكتبات 

  والمعلومات

التدريب العملي في المكتبات 

  ا)كاديمية المتخصصه

  )ع(

      )ش(الوثائق ا)دارية 

  شفوى           ) ش                  (اعمال السنه                                  ) ع(ممتدة                                                            (*) 
     عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والط�ب                                       رئيس شئون الط�ب    شئون التعليم

  

         )وليد شوقى البحيرى/ د.أ                            (   )    عبد الحميد ابراھيم الصباغ/ د.أ(                                                       
        يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم يتم امتحانها مبعرفة القسم ) ) ) )  درجات حتريرى   درجات حتريرى   درجات حتريرى   درجات حتريرى  ١٠١٠١٠١٠+ + + +  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى  درجات شفوى ١٠١٠١٠١٠( ( ( ( مادة تدريب اكلينكى الفرقة الرابعة علم نفس مادة تدريب اكلينكى الفرقة الرابعة علم نفس مادة تدريب اكلينكى الفرقة الرابعة علم نفس مادة تدريب اكلينكى الفرقة الرابعة علم نفس / / / / ملحوظه ملحوظه ملحوظه ملحوظه 
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  Faculty of Arts                                                                               كليـــة ا�داب                                                                                                                           

  Education Student' s Affairs                                                                                                                                                                        والط�ب  تعليمشئون ال
  

   

AMANY  ٢٠

KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        
KKKKafrelsheikh University

جامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخجامـعة كـفر الشــــيخ        

 )))) انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة  انتساب موجة –انتظام انتظام انتظام انتظام ( ( ( ( جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة جدول امتحان الفرقة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        ٤٤٤٤ :  :  :  : ٢٢٢٢مسائى  مسائى  مسائى  مسائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١////٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 )مصري(ا)ثار 
اثار المغرب وافريقيا 

  ديم الق
  اعمال السنة  نصوص ھيروغلفية  نصوص اثرية بلغة  نصوص ھيراطقية

الحفائر وفن 

  المتاحف

موضوع 

  )ع(خاص 

حضارة مصرية 

  )ش(قديمة 

  )يوناني(ا)ثار 
عملة يونانية 
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