
 

                                               

                                                                                                                              
 

amany  1 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

انتساب موجة( –) انتظام  األوليدول امتحان الفرقة ج   

 3: 1مسائي                                                                                                              2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 30/12ثنني اال

 

 2/1اخلميس 

 

 9/1اخلميس 

 

 13/1االثنني 

 

 16/1اخلميس 

 

 20/1االثنني 

 

 23/1اخلميس 

 اللغة العربية 
املدخل إىل علم 

 اللغة )ش(

النحو والصرف 

 )ع(

املصادر األدبية 

 واللغوية
 تاريخ األدب اجلاهلي

علوم القران ونصوصه 

 )ش(
 لغة اجنليزية

ان
نس

ق إ
قو

ح
 

 

 اللغة الفرنسية 
شرح نصوص 

 فرنسية )*(
 أعمال السنة  حمادثة )ش( دراسات لغوية 

األدب الفرنسي 

 املعاصر )*(

مطالعة يف نصوص فرنسية 

 )ع( خمتلفة

 التاريخ 
تاريخ اليونان 

 وحضارتهم )ع(

تاريخ العرب قبل 

 اإلسالم )ش(
 عصور ما قبل التاريخ 

 تاريخ الدولة الفرعونية

 )ش(
 االنسانىالفكر  نصوص تارخيية بلغة

 الفلسفة 
مدخل اىل الفلسفة 

 العامة )ع(

مدخل إىل الفلسفة 

 اإلسالمية )ش(

مدخل اىل الفلسفة 

 السياسية )ع(
 لغة اجنليزية نصوص فلسفية )ش( فكر شرقي قديم 

                                                                                                                         )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

  عميد الكلية                                                                                               رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       البحريى شوقيوليد أ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –انتظام )  األوليدول امتحان الفرقة ج

                                     3: 1مسائي                                        2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 القسم 

 

 30/12االثنني 

 

 2/1اخلميس 

 

 9/1اخلميس 

 

 13/1االثنني 

 

 16/1اخلميس 

 

 20/1االثنني 

 

 23/1اخلميس 

 مدخل إىل الفلسفة الجتماع ا
مدخل إىل علم االجتماع 

 )ش(

تطور الفكر االجتماعي 

 )ش(

نصوص اجتماعية بلغة 

 )ع(
 تدريب ميداني  لغة عربية

ن 
سا

إلن
ق ا

قو
ح

 

 

 علم النفس

مدخل اىل علم النفس 

 العام )ش(

 

 اىل الفلسفة العامة مدخل  لغة عربية علم نفس الطفل )ش( مقدمة يف البيولوجيا مدخل إىل علم االجتماع 

 اليونان ختاري أثار 
تاريخ مصر 

 الفرعونية)ش( 
 أعمال السنة  مدخل اىل علم اآلثار  جغرافية مصر التارخيية اللغة املصرية القدمية 

 تاريخ إيران القديم  لغات شرقية 
احلضارات السامية 

 )ش(

قواعد اللغة الفارسية 

 )ش(

العربية  ةقواعد اللغ

 )ع(
 اللغة االجنليزية  يه لغه عرب

 )ش( شفوي                                                                     السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                الب  رئيس شئون الط                                   شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  األوليامتحان الفرقة  لجدو

 12:  10صباحى                                                                           2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 30/12االثنني 

 

 2/1اخلميس 

 

 9/1اخلميس 

 

 13/1االثنني 

 

 16/1اخلميس 

 

 20/1االثنني 

 

 23/1اخلميس 

  اللغة االجنليزية 
دراسات لغوية 

 )ش(

تاريخ األدب 

 االجنليزي 
 املسرحية  الرواية 

 شعر )ش(

 

 حقوق إنسان

 

  جغرافيا 
مدخل إىل        علم 

 اخلرائط )ع(

أسس اجلغرافيا الطبيعية 

 )ش(
 لغة اجنليزية  أسس اجلغرافيا البشرية  جغرافية إفريقيا 

  اعالم 
فن االتصال باجلماهري 

 )ش(
 ة اجنليزية لغ مبادئ العلوم السياسية نشأة وسائل اإلعالم )ش( علم النفس اإلعالمي

  مكتبات  
تاريخ أوعية 

 املعلومات 

مدخل اىل املكتبات 

 واملعلومات 

مناهج وطرق البحث 

 )ش(
 اللغة العربية )ش(

 اريخ مصرت

 )اسالمى وحديث(

                                                                                                                         )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثانية ول امتحان الفرقة جد

                         12:  10صباحى                                                               2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ

 القسم

 

 28/12السبت 

 

 31/12الثالثاء 

 

 4/1السبت 

 

 11/1السبت 

 

 14/1الثالثاء 

 

 18/1السبت 

 

 21/1الثالثاء

 اللغة االجنليزية
املسرحية 

 وشكسبري )ش(
 مقال )ع( الرواية )ش(

احلضارة واألدب 

 السيكيالك
  لغة أوربية ثانية الشعر

 اللغة الفرنسية
احلضارة الفرنسية 

 18،  17ق 
 دراسات لغوية )ش( شرح النصوص )*(

 17األدب الفرنسي ق 

 )ع( 18،
 الفكر العربي احلديث

مطالعة فى نصوص 

 فرنسية خمتلفة )ش(
 

 اجلغرافيا احليوية املساحة املستوية اجلغرافيا
نصوص جغرافية 

 بلغة

ية السكان جغراف

 )ش(

اجليومورفولوجيا 

 )ش(

األساليب الكمية يف 

 اجلغرافيا )ع(

اجلغرافيا 

 املناخية

 اآلثار )مصري (
تاريخ مصر القديم 

 )ش(
 أثار مصرية قدمية اللغة املصرية القدمية

أثار ما قبل التاريخ 

 )ش(
   تدريب عملى

 اآلثار )يونانى (
عمارة يونانية 

 وهلنستية
 لغة التينية )ش( ةلغة يونانية قدمي

أثار وحضارة 

 فرعونية )ش(
  حضارة اليونان)ع( تدريب عملى

 اآلثار)اسالمى (
الفنون الزخرفية 

 )ش(
 الفنون اإليرانية تاريخ مصر اإلسالمية

تاريخ علم الفنون 

 )ش(
   لغة فارسية

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثانية دول امتحان الفرقة ج                                                                                                            

                                3: 1سائي  م                                          2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ

 القسم

 

 28/12السبت 

 

 31/12الثالثاء 

 

 4/1السبت 

 

 11/1السبت 

 

 14/1الثالثاء 

 

 18/1السبت 

 

 21/1الثالثاء

 الفلسفة
الفلسفة اإلسالمية 

 ونصوصها )ش(

الفلسفة اليونانية 

 ونصوصها )ع(

ربية فى عالفلسفة ال

 العصور الوسطى )ع(
  نظرية املعرفة اللغة العربية لفلسفة السياسية )ش(ا

 االجتماع
علم االجتماع الطيب 

 )ع(

علم االجتماع العائلي 

 )ش(
 علم نفس االجتماعي 

 نظريات اجتماعية

 )ش(
 لغة اجنليزية تدريب ميداني )ع(

االجتماع البدوي 

 )ع(

 علم النفس
اإلحصاء فى البحوث 

 النفسية )ع(

علم النفس التجرييب 

 )ش(

علم النفس االجتماعي 

 )ش(
  علم نفس الرشد واملسنني لغة عربية علم النفس الفسيولوجي

 املكتبات
مقدمة فى احلاسب 

 االىل )ش(
   اللغة العربية  الفهرسة الوصفية )ش( التصنيف )ع(

 اإلعالم
مدخل اىل الفن 

 الصحفي )ش(
 نظريات اإلعالم

مدخل إىل الفن االذاعى 

 )ع(

 

القات مدخل اىل الع

 العامة )ش(
  لغة اجنليزية لغة عربية

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

  

 عميد الكلية                                                                                                طالب  رئيس شئون ال                                   شئون التعليم 

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثانية دول امتحان الفرقة ج

 3:  1مسائى                                                              2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ

 القسم

 

 28/12السبت 

 

 31/12الثالثاء 

 

 4/1السبت 

 

 11/1السبت 

 

 14/1الثالثاء 

 

 18/1السبت 

 

 21/1الثالثاء

 

 اللغات الشرقية

 )إسالمي (
 النثر الفارسي )ش( اللغة الفارسية )ش( التصوف االسالمى

مى إيران من الفتح االسال

 )ع(حتى الغزو املغولي 

األدب فى العصر 

 االموى
   لغة اجنليزية

 اللغات الشرقية

 )عربي (

العربية  ةحنو اللغ

 احلديثة )ش(

نصوص عربية حديثة 

 )ش(
 الديانة اليهودية 

 تاريخ اليهود القديم

 )ع(
   لغة أجنبية لغة عربية

 اللغة العربية

 

النحو والصرف 

 )ش(

علوم احلديث 

 ش(ونصوصه )

قضايا النقد العربي 

 القديم

 شعر عربي اسالمى واموى

 )ع(
   لغة اجنليزية علم النفس العام

 التاريخ

تاريخ أوربا فى 

العصور الوسطى 

 )ش(

 تاريخ الدولة األموية
نصوص تارخيية 

 بلغة )ش(

تاريخ إفريقيا 

 احلديث )ع(
   تاريخ أسيا احلديث لغة عربية

 وى)ش( شف                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

                         

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثالثة جدول امتحان الفرقة  

 12:  10صباحى                                                                                        2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                    

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 اللغة العربية 
النحو والصرف 

 )ش( 
 نظرية األدب  علم املعاني )ش(

الشعر فى العصر 

 العباسي )ع( 
  لغة اجنليزية   أدب مصر اإلسالمية

  لغة أوربية ثانية  ترمجة )ش(  حضارة اجنليزية  أعمال السنة  الشعر )ش( مقال )ع( اللغة االجنليزية 

 اللغة الفرنسية 
 احلضارة الفرنسية 

 19ق 
  19الرواية ق 

مطالعة فى نصوص 

 فرنسية خمتلفة )ش(
   )ش( 19الشعر ق   19نثر ق 

 التاريخ 
تاريخ الدول 

 مية املستقلة اإلسال
 تاريخ األمريكتني 

قاعة حبث تارخيي 

 )ش(

تاريخ مصر االسالمى 

 حتى العصر الفاطمي

 )ع(

تاريخ الدولة البيزنطية 

 )ش( 
  تاريخ الدولة العثمانية 

 الفلسفة 
الفلسفة احلديثة ق 

 )ع( 18، 17

املنطق احلديث 

 )ش( 
 فلسفة إسالمية )ع( 

تاريخ العلوم عند 

 العرب )ش( 
  علم اجلمال  خاص  موضوع

                                                                                                                           )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                          



 

                                               

                                                                                                                              
 

amany  8 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثالثة دل امتحان الفرقة ج

  12:  10صباحى                                                                        2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 علم االجتماع الريفي )ش( لغة أوربية حديثة وني علم االجتماع القان تدريب ميداني )ش+ع( نصوص اجتماعية بلغة )ع( إحصاء اجتماعي  علم اجتماع االتصال االجتماع 

 علم النفس املرضى  ديناميات اجلماعة  علم النفس 
مدخل اىل علم النفس 

 املعريف

استخدام احلاسب االىل يف 

 البحوث  النفسية)ع(

مقدمة فى القياس النفسي 

 )ش(
  جتارب فى الشخصية )ش+ع(

 إعالم صحافة 
الرأى العام وطرق 

 قياسه
 يخ صحفي )ش(تار

 تدريبات عملية

 )ش(

 لغة عربية

ىل
اال

ب 
اس

حل
وا

ي 
يق

طب
لت

ء ا
صا

ح
اإل

 

ية
يز

جنل
ة ا

لغ
 

 إعالم إذاعة  

 

 الدراما والنقد )ش(
تكنولوجيا االتصال 

 واهلندسة اإلذاعية )ش(

 إعالم عالقات 
مدخل اىل التسويق 

 واإلعالن )ش(
 فن العالقات العامة )ش(

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة        

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم                

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                               
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثالثة ل امتحان الفرقة دوج

  12:  10صباحى                                                                                 2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 جغرافية أوربا  جغرافيا عام 

 جغرافية اقتصادية

 

جغرافية البحار 

 واحمليطات)ش(

 نصوص جغرافية بلغة 

 جغرافية العامل الثالث  ع(إقليم خاص )
 جغرافية السياحة والرتويح )ش(

 

 مساحة تاكيومرتية )ش( اخلرائط الكنتورية  تدريب عملي مساحي  جغرافيا مساحة 
 تصميم وتنفيذ اخلرائط

جغرافية البحار واحمليطات  )ش(

 )ع(

 أثار مصري 
تاريخ الشرق األدنى 

 القديم 

أثار مصرية قدمية 

 )ش(
 نصوص هرياطيقية  نصوص هريوغليفية  اريخ مصر القديم )ش(ت

 تدريب عملي

 

 أثار يونانى 
أثار وحضارة 

 اإلسكندرية )ش( 

 أثار إسالمية 

 )ش(
 حنت يونانى وهلنستى 

لغة ونصوص يونانية 

 قدمية 
 لغة ونصوص التينية 

 أثار اسالمى 

الفنون الزخرفية فى 

العصر االيوبى 

 واململوكي )ش(

خ االيوبني تاري

 واملماليك

اخلط العربي واملسكوكات 

 )ع(
 تاريخ علم الفنون )ش( لغة فارسية 

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة        

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم                

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                               
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الثالثة جدول امتحان الفرقة                                                                                                     

  12:  10صباحى                                                                                             2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 تاريخ          ال           

 القسم

 

 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 15/1االربعاء

 

 

 

 19/1االحد 

 

 املكتبات 

املصادر املرجعية 

 العامة

 )ش(

الوثائق العربية 

 اإلسالمية 

خدمات املكتبات 

 واملعلومات 

استخدام احلاسب 

 االىل يف املكتبات )ع(

 

عية الفهرسة املوضو

 )ش(

  

  

 اللغات الشرقية 

 ) فارسي ( 

 تاريخ إيران 

 

 األدب الفارسي 

 )ش(

 اللغة الفارسية 

 )ع(

 قاعة حبث 

 )ش(

األدب العربي يف العصر 

 العباسي 
 

 لغة اجنليزية

 

 

 اللغات الشرقية 

 ) عربي  (

حنو اللغة العربية  

 ونصوص قدميه 

 )ش(

تاريخ الفكر واحلركة 

 الصهيونية 

 

لعربي الوسيط  األدب ا

 () ش(1)
 لغة سريانية او حبشية 

 

 األدب العربي احلديث

 )ع( 

 

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم                

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                               
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Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الرابعة  دول امتحان الفرقة ج                                                                                                          

  3: 1مسائى                                                                     2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 

 اللغة العربية 
 النحو والصرف 

 )ش(

الرواية والقصة 

 القصرية )ع(

 األدب املقارن 

 )ش(
 تاريخ مصر احلديث لغات شرقية

 املسرح 

 )ع(
  

 اللغة االجنليزية 
لغويات وصوتيات 

 )ش(
 أعمال السنة

 ترمجة 

 )ع(

 الشعر 

 )ش(
    احلضارة االجنليزية

 اللغة الفرنسية 
احلضارة الفرنسية 

 )ش( 20ق

مطالعة فى نصوص 

 فرنسية )ش(
 20الشعر ق 

  20نثر ق 

 )ع(
    20املسرح ق

 التاريخ 
تاريخ املغرب 

 االسالمى )ش(
 تاريخ أوربا احلديث

العالقات بني الشرق 

 والغرب )ع(
 تاريخ األندلس

تاريخ مصر احلديث 

 )ش(
   نصوص تارخيية بلغة

 الفلسفة 
الفلسفة املعاصرة 

 )ع(
 تصوف اسالمى

 فلسفة العلوم 

 )ش(

 فلسفة القيم 

 )ع(
 الفكر العربي احلديث

 فلسفة التاريخ 

 ش(
  

 )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                 رئيس شئون الطالب                                    شئون التعليم                   

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                                      
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Kafrelsheikh University
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جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الرابعة  دول امتحان الفرقة ج

 3:  1مسائى                                                                        2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 

 االجتماع 
تصميم حبوث 

 اجتماعية )ع(

مشكالت اجتماعية 

 )ش(
 لغة أوربية  علم االجتماع الديين حبوث الرأى العام  اجتماع السكان علم 

تدريب ميداني 

 )ش+ع(
 

 علم النفس 
مناهج البحث فى علم 

 النفس 

الفحص النفسي 

 االكلينيكى )ع(
 الطب النفسي  اإلرشاد النفسي 

علم النفس الصناعي 

 واهلندسي )ش(
   

 املكتبات 
حتليل وتصميم نظم 

 املعلومات

تبات ومراكز املك

 املعلومات )ش(

نظم املعلومات 

 البيولوجرافية 

التدريب العلمي فى 

 املكتبات املدرسية )ع(

علم املعلومات وتطبيقاته 

 )ش(
   

 حترير صحفي مناهج حبث  اإلعالم صحافة  
مادة صحفية بلغة أوربية  

 )ش(

إنتاج مواد إعالمية 

 مطبوعة  )ش(

اإلقناع ونشر األفكار 

 املستحدثة
   لتصوير الصحفي ا

                                                                                                                         )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                      

 



 

                                               

                                                                                                                              
 

amany  13 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University
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جامـعة كـفر الشــــيخ 

Kafrelsheikh University 
Faculty of Arts 

Education Affairs 
 

 

 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام   الرابعة دول امتحان الفرقة ج

 3:  1مسائى                                                                 2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1االحد 

 

 

 إعالم إذاعة 
واإلذاعات  اإلعالم الدولي

 املوجهة

الربامج واألفالم 

 التسجيلية 
   اإلذاعة واجملتمع التخطيط االذاعى  إنتاج مواد إذاعية )ش(  اإلخراج االذاعى )ش(

 اإلعالم الدولي إعالم عالقات 
ختطيط احلمالت 

 اإلعالمية )ع(

 يفموضوع خاص 

 العالقات )ش(

العالقات العامة 

 االتصال  اوتكنولوجي

لنفسية الدراسات ا

 للعالقات املتبادلة
   

 أثار مصرية قدمية )ع( اآلثار )مصري (
نصوص هرياطيقية 

 )ش(

أثار وحضارة الشرق 

 األدنى )ش(
    نصوص هريوغليفية تدريب عملي 

 ( يونانياآلثار )
العصر    يفأثار مصر 

 اليوناني والروماني )ش(
 نصوص يونانية 

اآلثار اليونانية 

 والرومانية يف العامل

 العربي )ش(

 نصوص التينية تدريب عملي )ع(
بردى ونقوش يونانية 

 والتينية 
  

 اآلثار)اسالمى (

الفنون الزخرفية يف 

 املغرب واألندلس  

 )ش(

العمارة اإلسالمية فى 

املغرب واألندلس 

  )ش(

 تدريب عملي
تاريخ املغرب واألندلس 

 )ع(
    لغة فارسية

                                                                                                                               )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     يمشئون التعل

                                                       وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                    
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Kafrelsheikh University 
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 جامعة كفر الشيخ

 كلية اآلداب

 شئون التعليم
 

 انتساب موجة( –) انتظام  الرابعة  دول امتحان الفرقة ج

  3: 1  مسائي                                                       2019/2020  للعام اجلامعي  األول  للفصل الدراسي

 التاريخ                     

 القسم

 

 15/1االربعاء 12/1األحد  8/1األربعاء  5/1األحد  1/1األربعاء  29/12األحد  

 

 19/1 األحد

 

 

 22/1 األربعاء

 اجلغرافيا
جغرافية مصر 

 لطبيعية )ش(ا
 البحث امليداني

جغرافية الزمن 

 الرابع
جغرافية 

 العمران

جغرافية النقل 

 والتجارة )ش(

نظم معلومات 

 جغرافية متقدمة 
 الفكر اجلغرايف مشكالت بيئية

اجلغرافيا 

 مساحة 
 جغرافية مصر

املشروع 

 التطبيقي

مساقط اخلرائط 

 )ع(
 مساحة جوية

نظم معلومات 

جغرافية 

 متقدمة)ع(

 كالت بيئيةمش

 )ش(

خرائط التوزيعات 

 البشرية )ش(

لغات شرقية 

 عربي

حنو اللغات 

 السامية)ع(

أساليب عربيه 

 حديثة

الشعر العربي 

 احلديث

الرتمجة من 

واىل 

 لعربية)ش(

نصوص 

متخصصة بلغه 

 أوربيه  حديثة

لغة سريانية أو 

 حبشية )ش(
  

لغات شرقيه 

 اسالمى
 األدب الفارسي  األدب املقارن 

ريخ إيران تا

 احلديث 

الرتمجة من 

الفارسية 

 والعكس )ش(

 قاعة حبث 

 

 )ع(

   

                                                                                                                         )ش( شفوي                                                 السنة أعمال)ع(                                                                       )*( ممتدة

 عميد الكلية                                                                                                رئيس شئون الطالب                                     شئون التعليم

                     وليد شوقي البحريىأ.د/                                                                                                                                                                                                   


