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 )ع(بلغة 
 علم االجتماع االتصال
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 )ع( + )ش( 

  دینامیات الجماعة   علم النفس 
خصیة شتجارب في ال

 )ع( + )ش(

مقدمة في القیاس 
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الوثائق العربیة 
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ثار مصریة قدیمة آ

 )ش(
رق شتاریخ ال
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 )ش(تاریخ علم الفنون 

 )یوناني (اآلثار

  

لي
عم

ب 
ری
تد

لغة ونصوص یونانیة   
 قدیمة

 نحت یوناني وھلنستي لغة ونصوص التینیة
آثار وحضارة 

 )ش( سكندریةاإل
 )ش(  ةإسالمیثار آ

 )ش(تاریخ صحفي   )ش(تدریبات عملیة   )صحافة (اإلعالم

 )ذاعةإ (اإلعالم
تكنولوجیا االتصال 
والھندسة االذاعیة 

 )ش(
 )ش(الدراما والنقد  

  )عالقات (اإلعالم

  

لر
ا

أ
 قی
رق
وط

ام 
الع

ي 
سھ
ا

  

فن العالقات العامة 

 )ش(

إلا
ب 
اس
لح
وا

ي 
بیق
تط
 ال
اء
ص
ح

اآل
 لي

 التسویق إلىمدخل 

 )ش(عالن  واإل

یة
رب
 ع
غة
ل

 

غة 
ل

یة
یز
جل
إن

 

  شفوي – )ش(
   السنة    أعمال –ع 
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

جامـعة كـفر الشــــيخ  

 )                        التخلفات + موجه انتساب –انتظام ( جدول امتحان الفرقة الثالثة نظام قديم 
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 بالغة عربیة علوم الحدیث ونصوصھ   ھـ٣ العربي في ق دباأل اللغة العربیة
 علم إلىمدخل 

 للغةا
 رقیةشلغة  ةإسالمیفلسفة 

نصوص 

 أوروبیة

 وترجمة

   ثانیةأوروبیةلغة  )ش(الروایة  لغویات ترجمة  مقال    نجلیزیةاللغة اإل

 ١٩عر ق شال  )ش(  ١٩الروایة ق   اللغة الفرنسیة 
الحضارة الفرنسیة 

 ١٩في ق 

تاریخ اللغة 

 الفرنسیة
  

  ین والممالیكییوبتاریخ األ   التاریخ
رق شحضارة التاریخ و

 )ش(دنى القدیم  األ
 في ق أوروباتاریخ 

٢٠ ، ١٩ 

نصوص تاریخیة 

 أوروبیةبلغة 
  علم االجتماع السیاسي

   جغرافیا سیاسیة  )ش(جغرافیا اقتصادیة     )عام(الجغرافیا 

 خرائط جولوجیة   )مساحة(الجغرافیا

جغرافیة البحار 

 والمحیطات

 

نصوص جغرافیة 

ساحة تاكیومتریة  م جنبیةأبلغة 

 )ش(
  دراسات فنیة

  شفوي – )ش(
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Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University
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   الفلسفة 
ة سالمیاإلالفلسفة 

  ونصوصھا

فلسفة سیاسیة  

 )ش(
 قخالعلم األ

نصوص فلسفیة 

 أوروبیةبلغة 
  

 مناھج بحث علم االجتماع الدیني نظریات اجتماعیة حصاء اجتماعيإ  اإلعالمسیولوجیا    االجتماع
 السنة أعمال

  )انتساب(

  دینامیات الجماعة   علم النفس
خصیة  شعلم نفس ال

* 

 النفسي  القیاس

 )ش(

بولوجیا ثقافیة نثرأ

 واجتماعیة
  اإلعالماالتصال و

   )صحافة (عالماإل

  )ش(مناھج بحث

تاریخ الصحافة 

  المصریة
 الطباعة

  مناھج بحث )اذاعة (اإلعالم
األخبار والبرامج 

  )ش(خباریة  اإل
 ذاعات محلیةإ

  )عالقات (اإلعالم

   الدولياإلعالم  اإلعالمي العام وأالر  

  )ش(مناھج بحث
التحریر في العالقات 

  العامة  

  جغرافیة سیاسیة

ت العامة العالقا

 یةاإلنسانو

   مادة ممتدة-* 
  شفوي – )ش( 
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

جامـعة كـفر الشــــيخ  
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نصوص ھیروغلیفیة  )مصري (اآلثار
دنى شرق األتاریخ ال ثار مصریة قدیمةآ *طیقیة  نصوص ھیرا *

 تاریخ مصر القدیم القدیم

لغة ونصوص یونانیة  )یوناني (اآلثار
 *قدیمة  

لغة ونصوص التینیة  
ثار وحضارة آ نحت یوناني وھلنستي *

 ةإسالمیثار آ االسكندریة

 )إسالمي (اآلثار

  )ش(تدریب عملي   

 *لغة فارسیة  
الفنون الزخرفیة في 

 یوبيالعصر األ
 والمملوكي

ین ییوبتاریخ األ
 تاریخ علم الفنون خط عربي ومسكوكات والممالیك

  
   مادة ممتدة-* 

  شفوي – )ش(           
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الروایة والقصة  )ش( المقارن  دباأل   مصر الحدیثتاریخ    اللغة العربیة
 )٧(نحو وصرف )ع(المسرح   )ع(القصیرة  

 رقیةشلغات  )ش(

لغویات وصوتیات      نجلیزیةاللغة اإل
  )ع(ترجمة   نجلیزیةالحضارة اإل  السنةأعمال )ش(عر  شلا  )ش(

مطالعة في نصوص     اللغة الفرنسیة 
  )ش(فرنسیة مختلفة  

رنسیة ق الحضارة الف
  )ع(   ٢٠نثر ق  ٢٠عر ق شال ٢٠المسرح ق  )ش(  ٢٠

تاریخ مصر الحدیث       التاریخ
تاریخ المغرب   الحدیثأوروباتاریخ   )ش(

نصوص تاریخیة  سندلتاریخ األ )ش(  سالمياإل
 بلغة

العالقات بین 
رق والغرب  شال

 )ع(

 )عام(الجغرافیا 
  

  كالت بیئیةشم
  
  

جغرافیة النقل   البحث المیدني
جغرافیة مصر  الفكر الجغرافي جغرافیة الزمن الرابع )ش(والتجارة  

 )ش(الطبیعیة  

  )ش(مشكالت بیئیة )مساحة(الجغرافیا 
  روع التطبیقيشالم  

 مرانجغرافیة الع

خرائط التوزیعات   مساحة جویة  )ع(مساقط الخرائط  
  )ش(  البشریة

  
  

نظم معلومات 
  جغرافیة متقدمة 

  
  )١ (جغرافیة مصر ) ع(

  شفوي – )ش(
   السنةأعمال –ع 
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 ١٣                      ٢٠١٢/ ١٠/ ٢٢

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

جامـعة كـفر الشــــيخ  

  )                         موجه انتساب –انتظام ( جدول امتحان الفرقة الرابعة 
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تصمیم بحوث  االجتماع

 )ع(اجتماعیة   

كالت اجتماعیة  شم

 )ش(
 علم االجتماع الدیني أوروبیةلغة  اجتماع السكانعلم  ي العامبحوث الرأ

  تدریب میداني

  )ع( + )ش(

  )ش(فلسفة العلوم     الفلسفة
 ةالفلسفة المعاصر

  )ع(
  إسالميتصوف   )ش(فلسفة التاریخ    الفكر العربي الحدیث  )ع(فلسفة القیم  

 الطب النفسي  علم النفس
مناھج البحث في علم 

 النفس

الفحص النفسي 

 ) ع(ي كلنیكاإل

علم النفس الصناعي 

 )ش(والھندسي  
   اد النفسيشراإل

   المكتبات
المكتبات ومراكز 

 )ش(المعلومات  

نظم المعلومات 

 البیلوجرافیة

علم المعلومات 

 )ش(وتطبیقاتھ  

تحلیل وتصمیم نظم 

 المعلومات

 في تدریب العلميال

المكتبات المدرسیة  

 )ع(

  

  شفوي – )ش(
   السنةأعمال –ع 
  
  

    عمید الكلیة                 التعلیم والطالب  لشئونوكیل الكلیة                                         التعلیم شئون                     
  

  ) حطب  أبوأحمدسید / د .أ                        (   )  عبد العزیز جاب هللاأسامة/ د                                   (                    

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                               جامعة كفر الشیخ     
  Faculty of Arts                                                                              كلیـــة اآلداب                                                                                                                             

  Education& Student' s Affairs                                                                                                                                                                    والطالب  تعلیمشئون ال
  

   

 ١٤                      ٢٠١٢/ ١٠/ ٢٢

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ   University
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  )ع(ثار مصریة قدیمة  آ )مصري (اآلثار
شرق ثار وحضارة الآ

 )ش(دنى  األ
  نصوص ھیروغلیفیة )ش(نصوص ھیراطیقیة  

الفنون الزخرفیة في  )إسالمي(اآلثار
  )ش(  ندلسالمغرب واأل

ة في سالمیاإلالعمارة 
 )ش(المغرب واالندلس  

ندلس تاریخ المغرب واأل
 )ع(

  تدریب عملي
  
  لغة فارسیة 

ثار مصر في العصر آ )یوناني (اآلثار
  )ش(الیوناني والروماني  

 الیونانیة اآلثار
والرومانیة في العالم 

 )ش(العربي  
 نصوص یونانیة

    تدریب عملي
 )ع(

 نصوص التینیة
یة  یونانشبردي ونقو

 والتینیة

 تحریر صحفي  التصویر الصحفي )صحافة(اإلعالم
ر االفكار شقناع وناإل

 المستحدثة
 )ش(عالمیة  إنتاج مواد إ )ش(مادة صحفیة بلغة   مناھج البحث

  ذاعيالتخطیط اإل )اذاعة (اإلعالم
ذاعات  الدولي واإلاإلعالم

 ھةموجال
فالم البرامج واأل
 التسجیلیة

 )ش(ذاعي   اإلخراج اإل ذاعة والمجتمعاإل )ش(ذاعیة  إنتاج مواد إ

 اإلعالم

  )عالقات(
یة اإلعالمتخطیط الحمالت 

  )ع(
   الدولياإلعالم

موضوع خاص في 
  )ش(العالقات  

العالقات العامة 
  وتكنولوجیا االتصال

الدراسات النفسیة 
  للعالقات المتبادلة

  

  شفوي – )ش(
   السنةأعمال –ع 
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 )                         التخلفات - موجه انتساب –انتظام ( لفرقة الرابعة نظام قديم جدول امتحان ا
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 )ش(النحو والصرف   فقھ اللغة بالغة عربیة عر العربي الحدیثشال   ھـ٤ العربي في ق دباأل اللغة العربیة

 ترجمة ةنجلیزیالحضارة اإل )انتساب( السنة أعمال عرشال  لغویات وصوتیات نجلیزیةاللغة اإل

  )ش(  ٢٠عر في القرن شال ٢٠المسرح في القرن  ٢٠الحضارة الفرنسیة في ق   تاریخ اللغة الفرنسیة وفقھھااللغة الفرنسیة 

 ة ونصوصھاسالمیاإلالفلسفة  اإلسالمالفكر السیاسي في   فلسفة العلوم الطبیعیة الفلسفة
  ١٩الفلسفة الحدیثة في القرن 

 )ش(
 

لمجتمع المصري  كالت اشم االجتماع 

  )ش(
 ریعات االجتماعیةشالت علم اجتماع التنظیم واالدارة علم االجتماع الجنائي

نصوص ومصطلحات 

 اجتماعیة بلغة اجنبیة

   مادة ممتدة–* 
  شفوي – )ش(
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