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 كفر الشيخجبمعة 

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 انًساب موجة( –) انًظام  الٌانقة جدول امًَان الػرقة 

                         412  10صياحى م                                                                     2013/ 2012  لؾعام اجلامعي  األول  لؾػصل الدرادي

 الًاروخ

 الؼسم

 

  30/12االحد 

 

  1/ 2االربعاء 

 

  3/1بعاء االر

 

  1/ 13االحد 

 

 1/ 11االربعاء 

 

  1/ 20االحد 

 

  1/ 23االربعاء 

 الؾغة االجنؾقزوة
املسرحقة 

 وذؽسيري )ش(
 مؼال )ع( الرواوة )ش(

احلضارة واألدب 

 الؽالدقؽي
  لغة أوربقة ثانقة الشعر

 الؾغة الػرنسقة
احلضارة الػرنسقة 

 12،  11ق 
 درادات لغووة )ش( ذرح الـصوص )*(

 11ألدب الػرنسي ق ا

 )ع( 12،
 الػؽر العربي احلدوث

مطالعة فى نصوص 

 فرنسقة خمًؾػة )ش(
 

 اجلغرافقا احلقووة املساحة املسًووة اجلغرافقا
نصوص جغرافقة 

 بؾغة

جغرافقة السؽان 

 )ش(

اجلقومورفولوجقا 

 )ش(

األدالقب الؽؿقة يف 

 اجلغرافقا )ع(

اجلغرافقا 

 املـاخقة

 اآلثار )مصري (
مصر الؼدوم  تاروخ

 )ش(
 أثار مصروة قدمية الؾغة املصروة الؼدمية

أثار ما قيل الًاروخ 

 )ش(
   تدروب عؿؾى

 اآلثار )وونانى (
عؿارة وونانقة 

 وهؾـسًقة
 لغة التقـقة )ش( لغة وونانقة قدمية

أثار وحضارة 

 فرعونقة )ش(
  حضارة القونان)ع( تدروب عؿؾى

 اآلثار)ادالمى (
تاروخ مصر 

 اإلدالمقة

الػـون الزخرفقة 

 )ش(
 الػـون اإلورانقة

تاروخ عؾم الػـون 

 )ش(
   لغة فاردقة

 )ش( ذػوي                                                 السـة أعؿال)ع(                                                                       )*( ممًدة

 عؿقد الؽؾقة                                                  وكقل الؽؾقة لشىون الًعؾقم والطالب            رئقس ذىون الطالب                                     ذىون الًعؾقم

 خالد عيد الػًاح الطؾى أ.د/ د ذوقى اليَريى                                                                 ولقأ.د/                                                                                                            
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 كفر الشيخجبمعة 

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 انًساب موجة( –) انًظام  الٌانقة دول امًَان الػرقة ج
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 الًاروخ

 الؼسم

 

  30/12االحد 

 

  1/ 2االربعاء 

 

  3/1االربعاء 

 

  1/ 13االحد 

 

 1/ 11االربعاء 

 

  1/ 20االحد 

 

  1/ 23االربعاء 

 الػؾسػة
الػؾسػة اإلدالمقة 

 ونصوصفا )ش(

الػؾسػة القونانقة 

 ونصوصفا )ع(

الػؾسػة الغربقة فى 

 ى )ع(العصور الودط
  نظروة املعرفة الؾغة العربقة الػؾسػة السقادقة )ش(

 االجًؿاع
عؾم االجًؿاع العائؾي  

 )ش(
 عؾم نػس االجًؿاعي  عؾم االجًؿاع الطيب )ع(

 نظروات اجًؿاعقة

 )ش(
 لغة اجنؾقزوة تدروب مقداني )ع(

االجًؿاع اليدوي 

 )ع(

 عؾم الـػس
اإلحصاء فى اليَوث 

 الـػسقة )ع(

لًٍرويب عؾم الـػس ا

 )ش(

عؾم الـػس االجًؿاعي 

 )ش(
  عؾم نػس الرذد واملسـني لغة عربقة عؾم الـػس الػسقولوجي

 املؽًيات
مؼدمة فى احلادب 

 االىل )ش(
   الؾغة العربقة  الػفردة الوصػقة )ش( الًصـقف )ع(

 اإلعالم
مدخل اىل الػن 

 الصَػي )ش(
 نظروات اإلعالم

مدخل إىل الػن االذاعى 

 )ع(

 

اىل العالقات  مدخل

 العامة )ش(
  لغة اجنؾقزوة لغة عربقة

 )ش( ذػوي                                                 السـة أعؿال)ع(                                                                       )*( ممًدة                                                                          

 الؽؾقة  عؿقد                                         وكقل الؽؾقة لشىون الًعؾقم والطالب                           رئقس ذىون الطالب                                     ذىون الًعؾقم
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 كفر الشيخجبمعة 

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
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 43  1مسائى                                                              م 2013/ 2012  لؾعام اجلامعي  األول  لؾػصل الدرادي

 الًاروخ

 الؼسم

 

  30/12االحد 

 

  1/ 2االربعاء 

 

  3/1االربعاء 

 

  1/ 13االحد 

 

 1/ 11االربعاء 

 

  1/ 20االحد 

 

  1/ 23االربعاء 

 

 الؾغات الشرققة

 )إدالمي (
 الـٌر الػاردي )ش( الؾغة الػاردقة )ش( الًصوف االدالمى

إوران من الػًح االدالمى 

 الغزو املغولي )ع( حًى

األدب فى العصر 

 االموى
   لغة اجنؾقزوة

 الؾغات الشرققة

 )عربي (

العربوة  ةحنو الؾغ

 احلدوٌة )ش(

نصوص عربوة حدوٌة 

 )ش(
 الدوانة القفودوة 

 تاروخ القفود الؼدوم

 )ع(
   لغة أجـيقة لغة عربقة

 الؾغة العربقة

 

الـَو والصرف 

 )ش(

عؾوم احلدوث 

 ونصوصه )ش(

ا الـؼد العربي قضاو

 الؼدوم

 ذعر عربي ادالمى واموى

 )ع(
   لغة اجنؾقزوة عؾم الـػس العام

 الًاروخ

تاروخ أوربا فى 

العصور الودطى 

 )ش(

 تاروخ الدولة األمووة
نصوص تارخيقة 

 بؾغة )ش(

تاروخ إفروؼقا 

 احلدوث )ع(
   تاروخ أدقا احلدوث لغة عربقة

 وى)ش( ذػ                                                 السـة أعؿال)ع(                                                                       )*( ممًدة

 الؽؾقة  عؿقد                                              وكقل الؽؾقة لشىون الًعؾقم والطالب                       رئقس ذىون الطالب                                     ذىون الًعؾقم

 عيد الػًاح الطؾى  خالدأ.د/ ولقد ذوقى اليَريى                                                                 أ.د/                                                                                                                         

 

                         

 


