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 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 انًساب موجة( –) انًظام  األوليدول امًحان الػرقة ج

 3: 1مسائي  م                                                                                                        2012/ 2012  لؾعام اجلامعي  األول  لؾػصل الدرادي

 الًاروخ                     

 الؼسم

 

 22/12السيت 

 

 1/1الٌالثاء 

 

 5/1السيت 

 

 2/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

 

 15/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

 الؾغة العربقة 
ادلدخل إىل عؾم 

 الؾغة )ش(

الـحو والصرف 

 )ع(

ادلصادر األدبقة 

 والؾغووة
 تاروخ األدب اجلاهؾي

عؾوم الؼران ونصوصه 

 )ش(
 لغة اجنؾقزوة

ان
نس

ق إ
ؼو

ح
 

 

 الؾغة الػرنسقة 
نصوص ذرح 

 فرنسقة )*(
 أعؿال السـة  حمادثة )ش( درادات لغووة 

األدب الػرنسي 

 ادلعاصر )*(

مطالعة يف نصوص فرنسقة 

 )ع( خمًؾػة

 الًاروخ 
تاروخ القونان 

 وحضارتفم )ع(

تاروخ العرب قيل 

 اإلدالم )ش(
 عصور ما قيل الًاروخ 

 تاروخ الدولة الػرعونقة

 )ش(
 انىالػؽر االنس نصوص تارخيقة بؾغة

 الػؾسػة 
مدخل اىل الػؾسػة 

 العامة )ع(

مدخل إىل الػؾسػة 

 اإلدالمقة )ش(

مدخل اىل الػؾسػة 

 السقادقة )ع(
 لغة اجنؾقزوة نصوص فؾسػقة )ش( فؽر ذرقي قدوم 

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

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

  الطؾيخالد عيد الػًاح أ.د/                                                       اليحريى ذوقيولقد أ.د/                                                                                                                       
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 جبمعة كفر الشيخ

 كلية اآلداة

 شئون التعليم
 

 انًساب موجة( –) انًظام  األوليدول امًحان الػرقة ج

                                     3: 1مسائي                                    م  2012/ 2012  لؾعام اجلامعي  األول  لؾػصل الدرادي

 الؼسم 

 

 22/12السيت 
 

 1/1ثاء الٌال

 

 5/1السيت 

 

 2/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

 

 15/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

 مدخل إىل الػؾسػة االجًؿاع 
مدخل إىل عؾم االجًؿاع 

 )ش(

تطور الػؽر االجًؿاعي 

 )ش(

نصوص اجًؿاعقة بؾغة 

 )ع(
 تدروب مقداني  لغة عربقة

ن 
سا

إلن
ق ا

ؼو
ح

 

 

 عؾم الـػس

مدخل اىل عؾم الـػس 

 العام )ش(

 

 مدخل اىل الػؾسػة العامة  لغة عربقة عؾم نػس الطػل )ش( مؼدمة يف اليقولوجقا خل إىل عؾم االجًؿاع مد

 القونان ختارو أثار 
تاروخ مصر 

 الػرعونقة)ش( 
 أعؿال السـة  مدخل اىل عؾم اآلثار  جغرافقة مصر الًارخيقة الؾغة ادلصروة الؼدمية 

 تاروخ إوران الؼدوم  لغات ذرققة 
ضارات السامقة احل

 )ش(

قواعد الؾغة الػاردقة 

 )ش(

العربوة  ةقواعد الؾغ

 )ع(
 الؾغة االجنؾقزوة  لغه عربقه 

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

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

  خالد عيد الػًاح الطؾى أ.د/ ولقد ذشوقى اليحريى                                                                   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
 

 انًساب موجة( –) انًظام  األوليامًحان الػرقة  جدول

 3: 1مسائى                                                                                         م  2012/ 2012  لؾعام اجلامعي  األول  لؾػصل الدرادي

 الًاروخ                     

 الؼسم

 

 22/12السيت 

 

 1/1الٌالثاء 

 

 5/1السيت 

 

 2/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

 

 15/1الٌالثاء 

 

 12/1السيت 

  ة الؾغة االجنؾقزو
درادات لغووة 

 )ش(

تاروخ األدب 

 االجنؾقزي 
 ادلسرحقة  الرواوة 

 ذعر )ش(

 

 حؼوق إنسان

 

  جغرافقا 
مدخل إىل        عؾم 

 اخلرائط )ع(

أدس اجلغرافقا الطيقعقة 

 )ش(
 لغة اجنؾقزوة  أدس اجلغرافقا اليشروة  جغرافقة إفروؼقا 

  اعالم 
فن االتصال باجلؿاهري 

 )ش(
 ة اجنؾقزوة لغ ميادئ العؾوم السقادقة نشأة ودائل اإلعالم )ش( عالميعؾم الـػس اإل

  مؽًيات  
تاروخ أوعقة 

 ادلعؾومات 

مدخل اىل ادلؽًيات 

 وادلعؾومات 

مـاهج وررق اليحث 

 )ش(
 الؾغة العربقة )ش(

 تاروخ مصر

 )ادالمى وحدوث(

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

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

  خالد عيد الػًاح الطؾى أ.د/                                                       ى  اليحريى وقولقد ذأ.د/                                                                                                                    

 


