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جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
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Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام  اؾناـقة ؼدقم جدول اؿموان اؾػرؼة 

 4: 1ؿسائي  م                                                             2019/ 2018  اجلاؿعي ؾؾعام  األول  ؾؾػصل اؾدرادي

 اؾمارقخ

 اؾؼسم

 

  30/12االحد 

 

  1/ 2االربعاء 

 

  9/1االربعاء 

 

  1/ 13االحد 

 

 1/ 16بعاء االر

 

  1/ 20االحد 

 

  1/ 23االربعاء 

 

  30/12االحد 

        تارقخ ؿصر اؾػرعوـقة اؾمارقخ 

        اؾػؾسػة  اإلدالؿقة )ش( اؾػؾسػة 

     إحصاء دقؽوؾوجي    عؾم اؾـػس 

 )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

                                                                                                                                      عؿقد اؾؽؾقة                                                                                 وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمعؾقم واؾطالب  رئقس ذكون اؾطالب                                     ذكون اؾمعؾقم

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/                                                        اؾلوريى           ذوؼيوؾقد أ.د/                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام  اؾناـقة ؼدقم جدول اؿموان اؾػرؼة 

 1:  10لاحى  م                                                             ص2019/ 2018  اجلاؿعي ؾؾعام  األول  ؾؾػصل اؾدرادي

 اؾمارقخ

 اؾؼسم

 

  30/12االحد 

 

  1/ 2االربعاء 

 

  9/1االربعاء 

 

  1/ 13االحد 

 

 1/ 16االربعاء 

 

  1/ 20االحد 

 

  1/ 23االربعاء 

 

  30/12االحد 

        درادات ؾغوقه  اؾؾغة االجنؾقزقة 

        حادب اىل أثار ؿصري 

 )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

                                  عؿقد اؾؽؾقة                                                                                                                                                                                     وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمعؾقم واؾطالب  رئقس ذكون اؾطالب                                     ذكون اؾمعؾقم

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/ وؾقد ذوؼي اؾلوريى                                                                 أ.د/                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام  اؾناؾنة ؼدقم دول اؿموان اؾػرؼة ج

 1:  10  صلاحي                                                               م              2019/ 2018  ؾؾعام اجلاؿعي  األول  ؾؾػصل اؾدرادي

 اؾمارقخ                     

 اؾؼسم

 

 12/ 31االثـني 

 

 3/1اخلؿقس 

 

 10/1اخلؿقس 

 

 14/1االثنـني 

 

 17/1اخلؿقس 

 

 21/1االثـني 

 

 24/1اخلؿقس 

 اؾمارقخ 
 تارقخ وحضارة اؾشرق  األدـى

 )ش(
   

 

 

 

 اجلغراػقا عام 
 

 
 جغراػقا اؼمصادقه

جغراػقة اؾلوار 

 واحملقطات  
 

 

 

 

  ػؾسػه إدالؿقه   اؾػؾسػه 
 

 
 

  ؿـافج حبث  ـظرقات اجمؿاعقه   االجمؿاع 
 

 
 

                                                                                                                           )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

 عؿقد اؾؽؾقة                                                   ؾقم واؾطالب وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمع                       رئقس ذكون اؾطالب                         ون اؾمعؾقمذك

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/           اؾلوريى                                                        ذوؼيوؾقد أ.د/                                                                                                         

 

                                                                                                                     

 

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام  اؾرابعة ـظام ؼدقم  دول اؿموان اؾػرؼة ج

  1:  10 صلاحي                                                             م  2019/ 2018  ؾؾعام اجلاؿعي  ل األو ؾؾػصل اؾدرادي                  

 اؾمارقخ                     

 اؾؼسم

 

 29/12اؾسلت 

 

 1/1اؾنالثاء 

 

 5/1اؾسلت 

 

 8/1اؾنالثاء 

 

 12/1اؾسلت 

 

 15/1اؾنالثاء 

 

 19/1اؾسلت 

 

 22/1اؾنالثاء 

    ذعر عربي حدقث  فـ 4األدب اؾعربي يف ق   حنو وصرف )ش( ؾعربقة اؾؾغة ا
 

   احلضارة االجنؾقزقة  ذعر  ترمجة  ؾغوقا ت وصوتقات  اؾؾغة االجنؾقزقة 
 

        احلضارة اؾػرـسقة  اؾؾغة اؾػرـسقة 

 اؾمارقخ 
تارقخ ادلغرب 

 واألـدؾس

تارقخ وحضارة ؿصر ػى اؾعصر 

 اؾروؿاـي     
 ػؾسػة اؾمارقخ 

تارقخ أؿرقؽا 

 احلدقث وادلعاصر

تارقخ ؿصر احلدقث 

 وادلعاصر )ش(
  

 

  جغراػقة اؾعامل اجلدقد جغراػقه تارخيقه  اجلغراػقا  
جغراػقة اؾعؿران 

 )ش(
   جغراػقة اؾـؼل واؾمهارة

 

                                                                                                                                   )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

 عؿقد اؾؽؾقة                                                                       وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمعؾقم واؾطالب                                         رئقس ذكون اؾطالب                        ون اؾمعؾقمذك

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/ اؾلوريى                                                                  ذوؼيوؾقد أ.د/                                                                                                                    

 

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام   ـظام ؼدقم اؾرابعة دول اؿموان اؾػرؼة ج

 1: 10صلاحى                                              م              2019/ 2018  ؾؾعام اجلاؿعي  األول  ؾؾػصل اؾدرادي

 اؾمارقخ                     

 اؾؼسم

 

 29/12اؾسلت 

 

 1/1اؾنالثاء 

 

 5/1اؾسلت 

 

 8/1اؾنالثاء 

 

 12/1اؾسلت 

 

 15/1اؾنالثاء 

 

 19/1اؾسلت 

 

 22/1اؾنالثاء 

  اؾػؾسػة 
اؾػؾسػة اإلدالؿقه 

 وـصوصفا
     ػؾسػة اؾعؾوم اؾطلقعقة

 

 االجمؿاع 
اؾمشرقعات 

 االجمؿاعقة 

 ؿشؽالت اجمؿاعقه

 )ش(
 عؾم اجمؿاع جـائي 

ـصوص اجمؿاعقه 

 بؾغه 
   

 

                                                                                                                                  )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

 عؿقد اؾؽؾقة                                                  وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمعؾقم واؾطالب   رئقس ذكون اؾطالب                              ذكون اؾمعؾقم

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/ اؾلوريى                                                                  ذوؼيوؾقد أ.د/                                                                                                   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 اـمساب ؿوجة( –) اـمظام    ام ؼدقم ـظ اؾرابعةدول اؿموان اؾػرؼة ج

 1:  10صلاحى  م                                                                     2019/ 2018  ؾؾعام اجلاؿعي  األول  ؾؾػصل اؾدرادي

 اؾمارقخ                     

 اؾؼسم

 

 

 29/12اؾسلت 

 

 

 1/1اؾنالثاء 

 

 

 5/1اؾسلت 

 

 

 8/1اؾنالثاء 

 

 

 12/1اؾسلت 

 

 

 15/1اؾنالثاء 

 

 

 19/1اؾسلت 

 

اؾنالثاء 

22/1 

       ؼقاس اؾرأى اؾعام  إعالم عالؼات 

    ـصوص فريوغؾقػقة  تدرقب عؿؾي )ش(    اآلثار )ؿصري (

 اآلثار )قوـاـي (
أثار ؿصر يف اؾعصر 

 اؾقوـاـي واؾروؿاـي
      

 

                                                                                                                               )ش( ذػوي                                                 اؾسـة أعؿال)ع(                                                                       )*( مممدة

                                                                                                                                                                                                                            عؿقد اؾؽؾقة                                                     وؽقل اؾؽؾقة ؾشكون اؾمعؾقم واؾطالب                     رئقس ذكون اؾطالب                           ذكون اؾمعؾقم

 خاؾد علد اؾػماح اؾطؾىأ.د/                                                          اؾلوريى         ذوؼيوؾقد أ.د/                                                                                                              

 

 

 

 
  

                     


