
   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 

              

 البيـــان
 الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الشرقيةاللغات  الإسلامية الدراسات اللغة العربية

 لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الثلاثاء

52/25/5122 

جغرافية جزيرة 

وتاريخ صدر  العرب

 االسالم

جغرافية جزيرة 

وتاريخ صدر  العرب

 االسالم

  اصول الفقه
جغرافية العالم 

 اإلسالمي

جغرافية العالم 

 اإلسالمي

الحضارة االنجليزية الى 

 21نهاية القرن ال

حضارة القرن 

21 

الثقافة مدخل الى 

 الفرنسية

 السبت

52/25/5122 

فلسفة اسالمية وعلم 

 الكالم
  (2علوم القرآن ) 

 لغة فارسية

 )قواعد(
 

قواعد اللغة 

 االنجليزية
 تعبير ومحادثة 

 الثلاثاء

2/2/5122 
 لغة أوربية حديثة  لغة أوربية حديثة

لغة أوربية 

 حديثة

علم اللغة العام 

 اللغوية والسالالت
 

تاريخ ادب 

 انجليزي
 صوتيات وقراءة 

 السبت 

2/2/5122 
  مدخل الى الشعر  دراسات قرآنية  القراءات القرآنية  والصرف النحو

ترجمة من الفرنسية 

 واليها

 السبت

25/2/5122 
  والصرف النحو النقد االدبي النقد االدبي

 لغة عربية

 (نحو وصرف )
 

 لغة عربية

 نحو وادب 
 

 اللغة العربية 

 نحو وتعبير

 الثلاثاء

22/2/5122 

مصادر التراث 

 العربي
 

 علوم أصول الدين

 ) عقيدة (
 

 لغة عبرية

 )قواعد(
 

جغرافيا غرب 

 اوربا
 جغرافيا غرب اوربا 

 الثلاثاء

55/2/5122 

 حاسب الي

 )ساعتان(
 

 حاسب الي

 )ساعتان(
 

 لغة تركية 

 ()قواعد
  لغويات 

 حاسب الي

 )ساعتان(

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةصباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                           -             

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد                                                                               . . .    التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب       ---                                       

   خليلخليلخليل

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –الفرقة الأولى انتظام



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

   
  

       

 

 البيـــان

 الجغرافيا ) لائحة جديدة ( التــــاريخ اللاتينية ةالدراسات اليوناني

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة 8102/8102مطبقة بداية من العام 

 الثلاثاء

52/25/5122 
 لغة يونانية )مستوي أول(

 لغة يونانية 

 )مستوي أول(
   تاريخ مصر القديمة

 السبت

52/25/5122 

  لغة التينية

 (مستوي أول)
 الجغرافيا الطبيعية  العامة الجغرافية 

 الثلاثاء

2/2/5122 
 المساحة والخرائط  اإلسالمتاريخ العرب قبل  تاريخ بالد اليونان تاريخ بالد اليونان

 السبت 

2/2/5122 
 الجغرافيا االقتصادية  تاريخ أوربا فى العصور الوسطى  األساطير

 السبت

25/2/5122 
 عربيةاللغة ال  ) نحو وأدب ( عربية لغة  ) نحو وتعبير( عربية لغة

 الثلاثاء

22/2/5122 
 الجغرافيا المناخية تاريخ وحضارة اليونان تاريخ وحضارة اليونان  اللغة اإليطالية أو اليونانية الحديثة

 الثلاثاء

55/2/5122 

 حاسب الي

 )ساعتان(
 

 حاسب الي

 )ساعتان(
  

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةصباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                           -             

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                                . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

   

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظامالفرقة الأولى 

 موجه

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –الفرقة الأولى انتظام

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 

 البيـــان
 الاثار المصرية اعــلام اجتـمــاع علم نفس فلسفة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة جديدة

 الثلاثاء

52/25/5122 
 الفكر الشرقي القديم

 علم النفس االرتقائي

 ) مقدمه بيولوجيه(

 علم النفس االرتقائي

 ) مقدمه بيولوجيه(

مقدمة فى االحصاء 

 االجتماعي
     

 السبت

52/25/5122 
 الفلسفة اليونانية قبل سقراط

 تاريخ

 علم النفس
 

االنثربولوجيا 

 االجتماعية

االنثربولوجيا 

 االجتماعية

نشأة وسائل 

 اإلعالم وتطورها

نشأة وسائل اإلعالم 

 وتطورها
  

 الثلاثاء

2/2/5122 
  (  2اللغة االنجليزية ) سالميةمدخل إلى الفلسفة اال

علم مدخل الي   

 النفس 
 علم النفس العام

اإلعالم والمجتمع 

 العربي
  

تاريخ وحضارة 

 القديمة مصر

 السبت 

2/2/5122 
  نصوص نفسية مدخل الي الفلسفة العامة

المدخل إلى 

 الفلسفة
 

مادة إعالمية بلغة 

 أوربية حديثة
 

اثار ما قبل التاريخ 

 وبداية االسرات
 ما قبل التاريخ

 السبت

25/2/5122 

  لغة عربية

 )نحو وتعبير(
  (2)لغة عربية

 لغة عربية

 (وتعبير) نحو 
 

 لغة عربية

 (وتعبير) نحو 

 لغة عربية

 (وتعبير) نحو 
 (2لغة مصرية ) 

 الثلاثاء

22/2/5122 
 علم النفس االحصائى  مدخل إلى علم االجتماع

علم النفس 

 (2)االحصائى 

مدخل علم 

 االجتماع
 جغرافية تاريخية   الخبر ومصادره 

جغرافية 

 تاريخية 

 الثلاثاء

55/2/5122 

 حاسب الي

 )ساعتان(
  االجتماع مدخل إلى علم

 حاسب الي

 )ساعتان(
 

الكمبيوتر ونظم 

 المعلومات
   

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةصباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                           -             

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد                                                                               . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   خليلخليلخليل

   
 

 
  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –الفرقة الأولى انتظام
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 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةصباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                            ---                                          

                                  ،،،                                  ،،،                                  ،،،                                                   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                                . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

   

 البيـــان

 المــكــتبــات الآثار الإسلامية

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الثلاثاء

52/25/5122 
 طرق البحث العلمي طرق البحث العلمي  

 السبت

52/25/5122 
  علم الوثائق  

 الثلاثاء

2/2/5122 
  مناهج البحث في تاريخ الدولة العربية

العلوم ى مقدمة ف

 االنسانية
 

 السبت 

2/2/5122 
 تاريخ الفن 

تاريخ مصر الحديث و 

 المعاصر
 

 السبت

25/2/5122 
  (2نصرص اثرية بلغة اوربية)

 عربيةاللغة ال

 (وادب) نحو 
 

 الثلاثاء

22/2/5122 
  

عالج وصيانة 

 المخططات
 

 الثلاثاء

55/2/5122 
  

 إلى علمالمدخل التاريخي 

 المكتبات والمعلومات
 

  مساءا الساعة الرابعةحتي  الواحدة ظهرا الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الفرقة الثانية

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 
                                                                                                                            

 البيـــان
 انجليزيةال اللغة عبري تركي فارسي الإسلامية الدراسات اللغة العربية

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاربعاء

82/08/8102 

-اللغة الشرقية )فارسى

 عبرى(-تركى

 

علوم القران 

 )مستوى ثان(
         

 الاحد

21/08/8102 

الشعر في صدر 

 اإلسالم وبنى أميه

الشعر في صدر 

 اإلسالم وبنى أميه

احكام االسرة 

 والمواريث
 

تاريخ وحضارة 

 إيران
 

 علوم اللغة التركية

 )قواعد(

علوم اللغة 

 التركية

ترجمة عبرية 

 واستماع

ترجمة عبرية 

 واستماع

حضارة 

 21القرن 
 

 الاربعاء

8/0/8102 

المصطلح االدبى 

 واللغوى
 

تاريخ صدر اإلسالم 

 والدولة األموية

تاريخ صدر اإلسالم 

 والدولة األموية

االدب الفارسى فى 

العصرين السامانى 

 والغزنوى

 لغة فارسية لغة فارسية 

نحو اللغة 

 العبرية

 )شعر ونثر(

نحو اللغة 

 العبرية

 )شعر ونثر(

صوتيات 

 ومحادثة

الحضارة 

 االنجليزية

 الاربعاء

2/0/8102 

الحديث النبوي 

 وعلومه
 علوم الحديث علوم الحديث 

أساليب فارسية 

 حديثة وإنشاء

أساليب فارسية 

 حديثة وإنشاء

 لغة أوربية حديثة 

 )نصوص متخصصة(

 لغة أوربية حديثة 

 )نصوص متخصصة(

 لغة أوربية

 ) نحو وتعبير ( 

 لغة أوربية

 ) نحو وتعبير ( 

شكسبير ودراما 

الى نهاية القرن 

 21ال

 

 الاحد

02/0/8102 
 علم االصوات علم االصوات

جغرافية العالم 

 االسالمى

جغرافية العالم 

 االسالمى

علوم اللغة 

 الفارسية والبالغة
 

تاريخ األتراك 

 العثمانيين

تاريخ األتراك 

 العثمانيين

بنو إسرائيل في 

 النصوص العبرية

إسرائيل في بنو 

 النصوص العبرية

  ترجمة

 الاربعاء

02/0/8102 

 العربية البالغة

 )علم المعانى( 
  لغة تركية  الحديث النبوى 

الشعر التركي 

 العثماني

الشعر التركي 

 العثماني

نحو اللغة 

 السريانية

نحو اللغة 

 السريانية

لغة أوربية 

 حديثة
 

 الاحد

81/0/8102 
  النحو والصرف

علم أصول 

 الدين )توحيد(
 استماع وترجمه استماع وترجمه   

 ديانة يهودية

 )عقائد(
 ديانة يهودية

رواية ونثر حتى 

 21القرن ال 

رواية ونثر حتى 

 21القرن ال 

 الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً حتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -            

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد                                                                               . . .    التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب       ---                                       

   خليلخليلخليل



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

   
 

 

 البيـــان

 الجغرافيا التــــاريخ اللاتينية ةالدراسات اليوناني اللغة الفرنسية

 لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاحد

21/08/8102 

 21ادب القرن 
 

 مستوى لغة يونانية

(3) 
 (3لغة يونانية )

تاريخ شعوب الشرق 

 األدنى
  تاريخ شعوب الشرق األدنى

 الاربعاء

8/0/8102 
  لغة أوربية حديثة

علم التراكيب 

 )يوناني(

علم التراكيب 

 )يوناني(

تاريخ صقلية فى العصر 

 اإلسالمي

 لغة أوربية  حديثة

 ) نحو وتعبير (
 مورفولوجياالجيو

 الاربعاء

2/0/8102 

 نصوص من

 21القرن 
  الفلسفة اليونانية 

تاريخ عصر النبوة 

 والخالفة
 جغرافية الريف 

 الاحد

02/0/8102 

ترجمة من 

 الفرنسية واليها

ترجمة من 

 الفرنسية واليها
  األدب السكندري

تاريخ وحضارة 

 الرومان
 جغرافية السكان تاريخ وحضارة الرومان

 الاربعاء

02/0/8102 

 المسرح الفرنسى فى

 القرن السابع عشر
 مقال

اللغة اإليطالية أو 

 اليونانية الحديثة
 

تاريخ أوربا في 

 العصور الوسطى

تاريخ أوربا في العصور 

 الوسطى
 بعد منمقدمة في االستشعار 

 الاحد

81/0/8102 

 تمرينات عملية

 )تعبير(

 تمرينات عملية

 )تعبير(
 نظم المعلومات الجغرافيةمقدمه في   الجغرافية االقتصادية  (3لغة التينية )

 الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً حتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -            

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد                                                                               . . .    لمحمول داخل لجنة االمتحانلمحمول داخل لجنة االمتحانلمحمول داخل لجنة االمتحان   ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون اممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون اممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون ا      ---                                       

   خليلخليلخليل

   

   

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الثانيةالفرقة  ستبدأ الامتحانات من الساعة الواحدة ظهرا حتي الساعة الرابعة مساءا

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

   
 
 

 البيـــان
 علاقات عامة صحافة اجتـمــاع علم نفس فلسفة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاربعاء

82/08/8102 

تطبيقات الحاسب 

 االلى فى الفلسفة
   

نصوص متخصصة 

 نجليزيةبلغة أ

نصوص متخصصة 

 بلغة أوربية
 

الدعاية والحرب 

 النفسية

الدعاية والحرب 

 النفسية

 الاحد

21/08/8102 

الفلسفة اليونانية فى 

 العصر الهيلينستى

 الفلسفة

 اليونانية

النفس علم 

 التجريبي

علم النفس 

 التجريبي

االجتماع 

 االقتصادي

االجتماع 

 االقتصادي

مادة إعالميه بلغة 

 حديثة أوربية
  الترجمة

 الاربعاء

8/0/8102 
 القيم فلسفة القيم فلسفة

علم النفس 

 االجتماعي

علم النفس 

 االجتماعي

اإلحصاء 

 االجتماعي

 جزء ثانى

اإلحصاء 

 االجتماعي

 مدخل إلى التحرير

 الصحفي

نظريات 

 االتصال

نظريات 

 االتصال

 الاربعاء

2/0/8102 

لغة أوربية حديثة 

 )نصوص متخصصة(

لغة أوربية 

 حديثة )نصوص(

سيكولوجيا 

 النمو

سيكولوجيا 

 النمو

االجتماع 

 السياسي

االجتماع 

 السياسي
 نظريات االتصال

لغة أوربية 

 حديثة

 

 الاحد

02/0/8102 
 الكالم علم الكالم علم

 عربيةلغة 

 (5 ) 
 لغة عربية

تدريب ميداني 

(2 ) 
 الرأي العام 

اإلعالم 

 السياحي
 

 الاربعاء

02/0/8102 

تاريخ العلوم عند 

 العرب

تاريخ العلوم عند 

 العرب

مدخل إلى علم النفس 

 يولوجييزالف

مدخل إلى علم النفس 

 يولوجييزالف

  جغرافية البيئة
التشريعات 

 اإلعالمية

 التشريعات

 ا إلعالمية

 التشريعات

 ا إلعالمية

 الاحد

81/0/8102 
 مناهج البحث العلمى

فلسفة العلوم 

 ومناهج البحث

علم النفس 

 الجنائى

  مقدمه

 بيولوجية

العمل مع 

 الجماعات

العمل مع 

 الجماعات

 مداخل 

 اإلعالن

 خل امد

 ماإلعال

خل امد

 ماإلعال

 الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً حتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -            

         ،،،         ،،،         ،،،                                                                                                                              

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد                                                                               . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   خليلخليلخليل

   

  الساعة الرابعة مساءاً حتي  ظهراً الواحدة  الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الفرقة الثانية

 موجه

  الساعة الرابعة مساءاً حتي  الواحدة ظهراً  الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الفرقة الثانية

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 
                                                                                                                  

 الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً الرابعة مساءاً حتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً الواحدة ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الكلية.                         الكلية.                         الكلية.                            الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيهالدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيهالدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه -            

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      ب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  ب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  ب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطاليجب أن يكون الطاليجب أن يكون الطال      ---                                       

/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د                                                                              . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   خليلخليلخليل

   

   
 

                                                         

 عبري تركي فارسي الإسلامية الدراسات اللغة العربية البيـــان

 البيـــان
 المــكــتبــات التــرمـيــم الآثار الإسلامية الآثار المصرية

 لائحة قديمة لائحة جديدة قديمةلائحة  لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاحد

21/08/8102 

المخاطر البيئية وتاثيرها 

 على المواقع االثرية
 عباسية فنون عباسية فنون الجمال علم

 
  النشر ومؤسساته 

 الاربعاء

8/0/8102 

 

 فن متاحف
تاريخ وحضارة مصر 

 القديمة

العمارة والفنون المسيحية فى 

 مصر قبل العصر االسالمى
   ( 2لغة قبطية )

قواعد البيانات فى 

 المكتبات
 

 الاربعاء

2/0/8102 

لغة مصرية قديمة 

 (3قواعد وتمرينات )

 لغة مصرية 

 (3قواعد وتمرينات)
 

تاريخ العباسيين 

 والفاطميين
  كيمياء وطبيعة عامة

لغة أوربية حديثة 

 )نحو وتعبير(
 

 الاحد

02/0/8102 

 لغة ألمانية

 (2)نحو وتعبير()

 لغة ألمانية

 (2)نحو وتعبير() 
 

مناهج بحث 

 ونظريات حديثة

تكنولوجيا المواد 

 القديمة الصناعية

تكنولوجيا المواد 

 الصناعية
 بناء وتنمية المقتنيات

تكوين وتنمية 

 المقتنيات

 الاربعاء

02/0/8102 

اثار وحضارة الشرق 

 األدنى القديم

تاريخ حضارة الشرق 

 القديم
   عمارة عباسية عمارة عباسية

المواد السمعية 

 والبصرية
 

 الاحد

81/0/8102 
   

كتابات أثرية 

 إسالمية
  

المصادر والمراجع 

 والمعلومات العامة
 

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –الفرقة الثالثة انتظام



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الخميس

51/25/5122 

مدخل الى االدب 

 الوسيط

علم الحديث 

 النبوى

 فقه اسالمى

 )عقوبات(

 فقه إسالمي

 ) العقوبات(
      

 الاثنين

32/25/5122 

 موسيقى الشعر

 )مابعد الخليل(

 موسيقى الشعر

 )مابعد الخليل(

 لغة اوربية حديثة

 )مستوى ثالث(

 حديثةلغة اوربية 

 )مستوى ثالث(

التصوف فى االدب 

 الفارسى مع نصوص

 
نصوص تركيه 

 متخصصة
 

نصوص 

 ةثعبرية حدي

 نثر وشعر

نصوص 

 ةثعبرية حدي

 نثر وشعر

 الخميس

3/2/5122 
 الشعر العباسى

الشعر 

 العباسي

العقيدة واألدب 

 االسالمى الحديث

أدب اسالمى 

 حديث

االدب الفارسى فى 

العصرين المغولى 

 والتيمورى )الشعر(

 االدب الفارسى

 )الشعر(

تاريخ الدولة 

 العثمانية

تاريخ الدولة 

 العثمانية

نصوص 

أرامية 

 وسريانية

نصوص 

أرامية 

 وسريانية

 الخميس

01/0/8102 

 البالغة العربية

 )علم البديع(

 البالغة العربية

 )علم البديع(

تاريخ الدولة 

 العباسية

تاريخ الدولة 

 العباسية

ومذاهب فرق 

 اسالمية

فرق ومذاهب 

 إسالمية

 مصادر عثمانية

 )ادبيه وتاريخيه ولغوية(

 مصادر عثمانية
األدب العبري 

 الوسيط

األدب العبري 

 الوسيط

 الاثنين

02/0/8102 

ادب المغرب 

 واالندلس

آداب المغرب 

 واألندلس

 القراءات القرانية

 )مستوى اول(

القراءات 

 (2)القرآنية
 استماع وترجمة استماع وترجمة استماع وترجمه

استماع 

 وترجمه
 أديان مقارنة أديان مقارنة

 الخميس

21/2/5122 
  فقه اللغة

اتجاهات 

 التفسير

اتجاهات 

 التفسير
 عربية لغة لغة عربية

االدب العربى فى العصر 

 العباسى

 األدب العربى

 )فى العصر العباسى(
 عربية لغة عربية لغة

 الاثنين

52/2/5122 
 النحو والصرف والصرفالنحو 

التصوف االسالمى  

 وفلسفته وادابه
 اثار وفنون ايرانية 

أثار وفنون 

 إيرانية

االدب التركى 

 العثمانى

االدب التركى 

 العثمانى
  

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةحتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     كارنيه الكلية.                         كارنيه الكلية.                         كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب الدخول إلى االمتحانات بموجب الدخول إلى االمتحانات بموجب    ---              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون    ---                                       

/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د                                                                              . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   خليلخليلخليل

   
 

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –الفرقة الثالثة انتظام

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 البيـــان

 التــــاريخ اللاتينية ةالدراسات اليوناني اللغة الفرنسية انجليزيةال اللغة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الخميس

51/25/5122 
    

ترجمة من 

 الالتينية واليها

ترجمة من 

 الالتينية واليها
  

 الاثنين

32/25/5122 

القرنين شعر

22،22 

القرنين شعر

22،22 

 22نصوص القرن 

 )نثر(

 22القرن نصوص 

 )نثر(

تاريخ مصر فى 

 العصر البطلمى
تاريخ مصر فى 

 العصر البطلمى
 الحروب الصليبية الحروب الصليبية

 الخميس

3/2/5122 

 و نقد مقال

 تطبيقي

 و نقد مقال

 تطبيقي
 22أدب القرن  22أدب القرن 

اللغة اإليطالية أو 

 اليونانية الحديثة

اللغة اإليطالية أو 

 اليونانية الحديثة

نصوص تاريخية بلغة 

 أوربية

 )تاريخ وسيط واسالمى(

نصوص تاريخية بلغة 

 يونانى /التينى ( ) أوربية

 الخميس

01/0/8102 
 علم التراكيب علم التراكيب

المسرح في 

 22القرن

المسرح في 

 22القرن

نصوص يونانية 

 )شعر ونثر(

نصوص يونانية 

 )شعر ونثر(

منهج البحث 

 التاريخى

منهج البحث 

 التاريخى

 الاثنين

02/0/8102 

 لغويات

 )الصرف والدالله(
 لغويات

 تمرينات عملية

 )تعبير ومحادثة(

 تمرينات عملية

 )تعبير ومحادثة(
 تاريخ مصر الحديث تاريخ مصر الحديث اآلثار الرومانية اآلثار الرومانية

 الخميس

21/2/5122 

 نقد ادبى

 (22-22)قرنا 

 نقد ادبى

 (22-22)قرنا 

)اعالميه ترجمه 

 سياحية واقتصاديه(
ترجمة من 

 واليها ةالفرنسي

 نصوص التينية

 ( رشعر ونث) 

 نصوص التينية

 ( رشعر ونث) 

تاريخ أوربا في العصور 

 الحديثة

تاريخ أوربا في العصور 

الحديثة + ))تاريخ اوربا 

 ((اقدمالحديث الئحة 

 الاثنين

52/2/5122 

 تطبيقات لغوية

 )اللغة والحاسب(
 حديث عربي أدب

 لغويات 

 )نحو وصرف(
 اللغة العربية

 األدب الالتينى

 )العصر الذهبى(
 األدب الالتينى

تاريخ العالم العربى 

 الحديث

تاريخ العالم العربى 

 الحديث

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةحتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

   يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                  يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                  يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                                                            وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     كارنيه الكلية.                         كارنيه الكلية.                         كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب الدخول إلى االمتحانات بموجب الدخول إلى االمتحانات بموجب               

                                                                                                      الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون    ---                                       

/ جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد / جمال احمد طه                  أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.دأ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د                                                                              . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   خليلخليلخليل

   
 

 علاقات عامة صحافة اجتـمــاع علم نفس فلسفة البيـــان

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –الفرقة الثالثة انتظام

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة جديدةلائحة  لائحة قديمة لائحة جديدة

 الخميس

51/25/5122 
 فلسفة أوربية حديثة فلسفة أوربية حديثة

 تعلم

 )مستوى متقدم(

 تعلم

 )مستوى متقدم(

علم االجتماع 

 التربوى

نصوص اجتماعية 

 متخصصة بلغة أوربية

 تحرير

 صحفي

 تحرير

 صحفي

 مادة

 اختيارية

 مادة

 اختيارية

 الاثنين

32/25/5122 

 ةمدخل إلى الفلسف

 السياسية

 ةمدخل إلى الفلسف

 السياسية

نصوص متخصصة 

 باللغة االنجليزية

 اللغة

 اإلنجليزية

علم االجتماع 

 الريفى

علم االجتماع 

 الريفى

اإلعالم 

 والتنمية

اإلعالم 

 والتنمية

لغة أوربية 

 حديثة

لغة أوربية 

 حديثة

 الخميس

3/2/5122 

 لغة شرقية

 (/عبرى/تركى)فارسى

 لغة شرقية

 (/عبرى/تركى)فارسى

علم نفس 

 الشخصية

علم نفس 

 الشخصية

علم اجتماع 

 التنمية

علم اجتماع 

 التنمية

مناهج البحث 

 في اإلعالم

مناهج البحث 

 في اإلعالم

 العام الرأى

 وطرق قياسه
 العام الرأى

 الخميس

01/0/8102 

أساسيات المنطق 

 الرمزي

أساسيات المنطق 

 الرمزي

علم النفس 

 المعملي

علم النفس 

 المعملي

إدارة 

 مؤسسات

إدارة 

 مؤسسات

إعالم 

 متخصص

إعالم 

 متخصص

العالقات 

 العامة

العالقات 

 العامة

 الاثنين

02/0/8102 

نصوص فلسفية 

 باللغة العربية

نصوص فلسفية 

 باللغة العربية
 علم النفس الصحى

فسيولوجيا 

العمليات 

 النفسية

التخطيط 

 االجتماعى

تدريب 

 ميدانى

(2) 

إدارة المؤسسات 

 الصحفية

إدارة 

المؤسسات 

 الصحفية

االتصال 

الشخصي فى 

 العالقات العامة

االتصال 

 الشخصي

 الخميس

21/2/5122 

 إسالمي تصوف

 )فلسفته وادابه(

 إسالمي تصوف

 )فكر وادب(

قياس نفسى 

 )ا(

قياس نفسى 

 )ا(

المجتمعات 

 المستحدثة

 تالمجتمعا

 المستحدثة

 مإعال

 تطبيقى

 إعالن

 تطبيقى

اإلعالن 

 التطبيقي

اإلعالن 

 التطبيقي

 الاثنين

52/2/5122 
  احصاء تطبيقى

تطبيقات الحاسب االلى 

 (5فى علم النفس)

   
مادة إعالمية 

 بلغة أوربية

مادة إعالمية 

 بلغة أوربية

أثار مصر 

 اإلسالمية

أثار مصر 

 اإلسالمية

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةحتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                               ---                                             

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا        ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                  أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                                . . .    ليفون المحمول داخل لجنة االمتحانليفون المحمول داخل لجنة االمتحانليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التممنوع نهائي ا اصطحاب التممنوع نهائي ا اصطحاب الت      ---                                       

   \\\لللخليخليخلي

   
 

                                                                                         

 المــكــتبــات التــرمـيــم الآثار الإسلامية الآثار المصرية البيـــان

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظامالفرقة الثالثة 

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةحتي الساعة حتي الساعة حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

   يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                  يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                  يعتمد... عميد الكلية ،،،                                                                                            وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                                       

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    االمتحاناالمتحاناالمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة       ---                                       

   لللخليخليخلي
 

  

   

 البيـــان
 عبري تركي فارسي الإسلامية الدراسات اللغة العربية

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة جديدةلائحة  لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الخميس

51/25/5122 

 نصوص هيراطيقية

 )نصوص كالسيكية(
 نصوص هيراطيقية

تاريخ األيوبيين 

 والمماليك

تاريخ األيوبيين 

 والمماليك
  

ادارة المكتبات 

 ومراكز المعلومات
 إدارة المكتبات

 الاثنين

32/25/5122 

 لغة المانية

 5وتعبير()نحو 
 علم اللغة العام علم اللغة العام   تاريخ فن تاريخ فن (5لغة المانية )

 الخميس

3/2/5122 

 لغة قبطية

 )لهجه بحيرية(

 لغة قبطية

 )لهجه بحيرية(
نصوص أثرية بلغة 

 أوربية

نصوص أثرية بلغة 

 أوربية

تقنيات صناعية وطرق 

 عالج وصيانة الزجاج
 

 التحليل الموضوعي

 تمهيدى()مستوى 

 التحليل الموضوعي

 )مستوى تمهيدى(

 الخميس

01/0/8102 

الفن المصرى فى العصرين 

 اليونانى والرومانى

 عمارة إسالمية 

 )أيوبية /مملوكية/ بحرية(

 عمارة إسالمية

 )أيوبية /مملوكية/ بحرية(

تقنيات صناعية وطرق عالج 

 وصيانة الفخار والخزف

تكنولوجيا المواد 

 القديمةوالصناعات 

 االحصاء 

 )مستوى تمهيدى(
 اإلحصاء

 الاثنين

02/0/8102 

المصادر االثرية لتاريخ 

 وحضارة مصر القديمة

تاريخ وحضارة مصر 

 القديمة
 كتابات أثرية إسالمية كتابات أثرية إسالمية

 كيمياء وصبغة

 )تطبيقات صناعية(

 وصبغة كيمياء

 ) نظري(

 الوصف البيولوجرافى

 )مستوى متقدم(

 الوصف البيولوجرافى

 )مستوى متقدم(

 الخميس

21/2/5122 

 عقائد مصرية قديمة

 )ديانه(
 إسالمي تصوير إسالمي تصوير 

عالج وصيانة صور 

 جدارية

عالج وصيانة صور 

 جدارية ) نظري (
  البيليوجرافيا

 الاثنين

52/2/5122 

تاريخ مصر فى 

 العصر البطلمى
   إسالمية فنون إسالمية فنون   

 ةصباحاً حتي الثانية عشر  ونصف التاسعة الساعة من الامتحانات ستبدأ

  ظهًراونصف 

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الرابعةالفرقة 

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 الاربعاء

82/08/8102 

تاريخ العالم العربى 

 الحديث

تاريخ العالم العربى 

 الحديث
        

 الاحد

21/08/8102 

ادب مصر 

 االسالمية

ادب مصر 

 االسالمية

الفلسفة 

 االسالمية

مشكالت العالم 

 اإلسالمي

االدب الفارسى 

فى العصر 

 الصفوى

) الشعر  

 وونثر(

 

األتراك الحديث تاريخ 

 و المعاصر

تاريخ األتراك 

 الحديث و المعاصر

أساليب عبرية 

 و تعبير حديثة

أساليب عبرية 

 حديثة و تعبير

 الاربعاء

8/0/8102 

 لغة أوربية حديثة 

 )نصوص متخصصة(

 لغة أوربية حديثة

 )نصوص متخصصة(

قضايا فقهيه 

 معاصرة

لغة أوربية 

  حديثة

لغة أوربية 

 حديثة

 لغة أوربية

 حديثة

دراسات 

 ) تشريع(إسالمية

دراسات 

 إسالمية

الشعر العبرى 

 الحديث و المعاصر

الشعر العبرى 

 الحديث و المعاصر

 الاربعاء

2/0/8102 

النقد العربي 

 الحديث

النقد العربي  

 الحديث

علم األديان 

 المقارن

علم األديان 

 المقارن

شعر فارسى 

 حديث

الشعر 

 الفارسي

 ادب تركى حديث معاصر

 ) شعر و نثر( 
 ادب تركى حديث

القضية 

 الفلسطينية

القضية 

 الفلسطينية

 الاحد

02/0/8102 

الشعر العربي   

 الحديث

الشعر العربي 

 الحديث
 قاعة بحث قاعة بحث

استماع 

 وترجمه

استماع 

 وترجمه

نصوص تركية 

 متخصصة
 

األدب المقارن)بين 

 العبرية و العربية (
 األدب المقارن

 الاربعاء

02/0/8102 
 اللغة الشرقية اللغة الشرقية

تحقيق 

 مخطوطاتال

تحقيق 

 مخطوطات

 التأثير والتأثر

 بين الفارسية والعربية

 التأثير والتأثر

 بين الفارسية والعربية

بين  أدب مقارن

 االداب االسالمية

أدب مقارن بين 

 االداب االسالمية

الحركة الصهيونية 

 فى المصادر العربية

الحركة 

 الصهيونية

 الاحد

81/0/8102 

مناهج تحقيق 

 التراث
 تفسير تفسير 

منطق ومناهج 

 بحث علمى

منطق ومناهج 

 بحث علمى
 استماع وترجمه

استماع 

 وترجمه

نصوص من األدب 

 العبري القديم

نصوص من األدب 

 العبري القديم

 الثانية عشرة ونصف ظهراً الثانية عشرة ونصف ظهراً الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

          ،،،          ،،،          ،،،                                                                                                                           

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

   
 

 ةصباحاً حتي الثانية عشر  ونصف التاسعة الساعة من الامتحانات ستبدأ

  ظهًراونصف 

 

انتساب  -انتساب عادي  –انتظام الفرقة الرابعة

 موجه



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 البيـــان

 التــــاريخ اللاتينية ةالدراسات اليوناني اللغة الفرنسية انجليزيةال اللغة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاربعاء

82/08/8102 
  

 مقال و نقد 

 ادبى
    ادب مقارن 

 الاحد

21/08/8102 
 بحث  مناهج بحث  مناهج

االدب المسرحي 

 و المعاصر الحديث

االدب المسرحي 

 الحديث

 ةنصوص يوناني

 )شعر ونثر(

 ةنصوص يوناني

 )شعر ونثر(
 تاريخ االمريكتين تاريخ االمريكتين

 الاربعاء

8/0/8102 

ترجمة من وإلى 

 اإلنجليزية

ترجمة من وإلى 

 اإلنجليزية

حضارة القرن 

 22ال
 لغة أوربية حديثة

 التينيةنصوص 

 )شعر ونثر(

 نصوص التينية

 )شعر ونثر(
 الحضارة اإلسالمية الحضارة اإلسالمية

 الاربعاء

2/0/8102 

 النثر و الرواية

 ) الحديث و المعاصر(
 الرواية النثر و

 ال نصوص القرن

22 
 22نصوص القرن 

ترجمه من اليونانية 

 واليها

ترجمه من اليونانية 

 واليها

موضوع من تاريخ 

 المعاصرة اافريقي

موضوع من تاريخ 

 اافريقي

 الاحد

02/0/8102 

شكسبير ودراما 

 حديث و معاصر
 شكسبير ودراما

ترجمه )وثائق و 

 مستندات(

ترجمه من 

 الفرنسية واليها

لغة عربية )نحو 

 و نصوص(

اتصال العرب 

 بالحضارة اليونانية
 جغرافية مصر جغرافية مصر

 الاربعاء

02/0/8102 

حضارة القرن ال 

51 

حضارة القرن ال 

51 

النظريات اللغوية 

 ةالمعاصر

النظريات اللغوية 

 المعاصره

اللغة اإليطالية أو 

 اليونانية الحديثة

اللغة اإليطالية أو 

 اليونانية الحديثة

تاريخ المغرب فى 

 العصر اإلسالمي

تاريخ المغرب فى 

 العصر اإلسالمي

 الاحد

81/0/8102 

تطبيقات لغوية 

 الثقافية االقتراضية

اللغة الالتينية 

 )نصوص(
 22ادب القرن ال

ادب القرنين 

 51و22

علم البردى 

 اليوناني

علم البردى 

 اليوناني

تاريخ مصر 

 المعاصر

تاريخ مصر 

 المعاصر

 ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ.د/ جمال احمد طه     أ.د/ جمال احمد طه     أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                                                                                                           . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

   

      
       

  ظهًراونصف  ةصباحاً حتي الثانية عشر  ونصف التاسعة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –الفرقة الرابعة انتظام



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 البيـــان
 علاقات عامة صحافة اجتـمــاع علم نفس فلسفة

 لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاربعاء

82/08/8102 
      

مادة إعالمية بلغة 

 و ترجمة أوربية

مادة إعالمية بلغة 

 أوربية

تاريخ مصر 

 الحديث والمعاصر

تاريخ مصر 

 الحديث والمعاصر

 الاحد

21/08/8102 

فلسفة األخالق 

 الحديثة و المعاصرة

فلسفة األخالق 

 الحديثة
 الطب النفسي الطب النفسي

نصوص متخصصة 

 انجليزية ةبلغ

نصوص متخصصة 

 أوربية ةبلغ

 أخالقيات اإلعالم أخالقيات اإلعالم
انتاج البرامج 

 االعالمية

انتاج البرامج 

 االعالمية

 الاربعاء

8/0/8102 

الفلسفة السياسية 

 المعاصرة

الفلسفة السياسية 

 المعاصرة

علم النفس 

 االجتماعى التطبيقى

علم النفس 

 االجتماعي
 العالقات العامة

العالقات 

 العامة

تحرير المقال 

 صحفيال

تحرير المقال 

 صحفيال

لغة أوربية 

 حديثة

لغة أوربية 

 حديثة

 الاربعاء

2/0/8102 

فلسفة أوربية 

 وأمريكية معاصرة

فلسفة أوربية 

 وأمريكية معاصرة

علم النفس 

 )أ(الصناعي

علم النفس 

 )أ(الصناعي

بحث اجتماعي 

 (2مع التطبيق )

بحث اجتماعي 

 (2مع التطبيق )

مناهج البحث في 

 اإلعالم

مناهج البحث في 

 اإلعالم
 التسويق التسويق

 الاحد

02/0/8102 

فلسفة اسالمية 

 معاصرة

فلسفة اسالمية 

 معاصرة

االضطرابات 

 النفسية

تاريخ علم 

 النفس

تطبيقات الحاسب 

 (5االلى )

استخدم الحاسب االلى 

 البحوث االجتماعية في

 الصحافة األدبية الصحافة األدبية
اإلعالم العربي 

 والدولي

اإلعالم العربي 

 والدولي

 الاربعاء

02/0/8102 

نصوص فلسفية 

 باللغة العربية

نصوص فلسفية 

 باللغة العربية

تطبيقات الحاسب االلى 

 (3فى علم الفس )

 مناهج البحث في

 علم النفس

علم االجتماع 

 القانوني

علم االجتماع 

 القانوني

تاريخ أوربا الحديث 

 والمعاصر

تاريخ أوربا 

 الحديث والمعاصر

المؤتمرات و 

 البروتوكول

المؤتمرات و 

 البروتوكول

 الاحد

81/0/8102 
 المنطق الرمزي المنطق الرمزى

 علم النفس اإلكلينيكي

 ) أ ( 

علم النفس 

 اإلكلينيكي)أ(

العمل مع 

 المجتمعات

العمل مع 

 المجتمعات 
 إعالم متخصص إعالم متخصص

موضوع خاص فى 

فى  العالقات العامة

 المجال السياحى

فى موضوع خاص 

 العالقات العامة

 ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً    ---تعليمات: تعليمات: تعليمات: 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

   
ونصف  ةصباحاً حتي الثانية عشر  ونصف التاسعة الساعة من الامتحانات ستبدأ 

  ظهًرا

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –انتظام الرابعةالفرقة 



   

 جامعة سوهاج ـ كلية اآلداب ـ شئون الطالب                         )نسخة  نهائية(                                                                                      

          8102/8102جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي                  
 

 

 

                                                                             

 

 ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً    ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعةستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعةستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة   ---: : : 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   يليليلخلخلخل
 

 

 البيـــان

 المــكــتبــات التــرمـيــم الآثار الإسلامية الآثار المصرية

 قديمةلائحة  لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة لائحة قديمة لائحة جديدة

 الاربعاء

82/08/8102 

المصادر االثرية لتاريخ 

 و حضارة مصر القديمة

وحضارة مصر  تاريخ

 القديمة
      

 الاحد

21/08/8102 
 اثار مصر االسالمية

عمارة وفنون 

 إسالمية

عمارة مملوكية 

 جركسية

عمارة مملوكية 

 جركسية
  

نصوص متخصصة 

 باللغة العربية

نصوص متخصصة 

 العربيةباللغة 

 الاربعاء

8/0/8102 

( 1) لغة مصرية قديمة

 قواعد
 لغة مصرية قديمة

 لغة شرقية

 فارسي/تركي/اردو

 لغة شرقية

 فارسي/تركي/اردو

نصوص متخصصة بلغة 

 (3اوربية )
 

علم المعلومات 

 وتطبيقاته

علم المعلومات 

 وتطبيقاته

 الاربعاء

2/0/8102 

 لغة قبطية

 زخرفية إسالميةفنون  لغة قبطية بلهجات مختلفة
فنون زخرفية 

 إسالمية

تقنيات صياغة و تشكيل 

 المعادن و سبائكها )نظرى(

 عالج وصيانة المعادن

 )نظرى(

نظم المعلومات 

 جرافيةوالبيلي

نظم المعلومات 

 جرافيةوالبيلي

 الاحد

02/0/8102 

  لغة ألمانية

 تاريخ العثمانيين لغة ألمانية (3)نصوص متخصصة ( )
مصر في عصر 

 المماليك

فحص اآلثار وتحليلها و 

 تاريخها

 )نظرى(

 فحص اآلثار وتحليلها

 )نظرى(

المصادر والمراجع 

 المتخصصة

المصادر والمراجع 

 المتخصصة

 الاربعاء

02/0/8102 

تاريخ مصر فى العصر 

 تنقيبات أثرية تنقيبات أثرية  الرومانى
عالج وصيانة المنسوجات  

 االثرية )نظرى(

وصيانة نسيج وعالج 

 المنسوجات )نظرى(
  التدريب العملى

 الاحد

81/0/8102 

اثارمصرية قديمة ) 

 عمارة العصر المتاخر(
 

)عثمانى إسالميتصوير

 صفوى و ما يعاصرها(
 تصوير إسالمي

تقنيات و عالج و صيانة 

 اللوحات الزيتية
 

المخطوط 

 العربى

المخطوط 

 العربى

 لائحة قديمة الرابعة ـ الفرقة  ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة صباحاً حتي الثانية عشرة ظهًرا 
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 البيان
 اللغة العربية

 لائحة قديمة

 الإنجليزيةاللغة 

 لائحة قديمة

 الاجتماع

 لائحة قديمة

 الصحافة

 لائحة قديمة

 الآثار المصرية

 لائحة قديمة

 
  إحصاء تطبيقي  الحضارة مذاهب النقد العربي

 لغة أوربية حديثة 

 )نصوص متخصصة(
   أوربية ةنصوص متخصصة بلغ النثر و الرواية

 اللغة المصرية القديمة مناهج بحوث االعالم    

    شكسبير والدراما  

     الشرقيةاللغة  

 ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً    ---: : : 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانالتليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب ممنوع نهائي ا اصطحاب       ---                                       

   لللخليخليخلي
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ظهًراالواحدة صباحاً حتي  العاشرة الساعة من الامتحانات ستبدأ

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –انتظام الثالثةالفرقة 
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 ظهراً ظهراً ظهراً    الواحدةالواحدةالواحدةصباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة صباحاً حتي الساعة    العاشرةالعاشرةالعاشرةستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة ستبدأ الامتحانات من الساعة    ---: : : : تعليماتتعليماتتعليمات

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الكلية.                         الكلية.                         الكلية.                            الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيهالدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيهالدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     يجب أن يكون الطالبيجب أن يكون الطالبيجب أن يكون الطالب   ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي

               

                                                                                          

 البيان
 الفرقة الثالثة )الجغـــــــــــرافيا(

 شعبة المساحة والخرائط  شعبة نظم المعلومات  الشعبة العامة  الئحة قديمة

 الاثنين

32/25/5122 
   جغرافية السياحة والمعاصر تاريخ أوربا الحديث

 الخميس

3/2/5122 
 طرق فنية  (2برمجة ونمذجة) المشكالت البيئية المعاصرة  العالم الجديدجغرافية 

 الخميس

01/0/8102 
 الخرائط الكنتورية جغرافية الزمن الرابع جغرافية الزمن الرابع 

 الاثنين

02/0/8102 
 (2االستشعار من بعد) (2االستشعار من بعد) جغرافية المياه العذبة  تطور الفكر الجغرافي

 الخميس

21/2/5122 
 جغرافية الطاقة والصناعة 

 نظم معلومات 

 ( 2جغرافية )
 المساحة المستوية 

 الاثنين

52/2/5122 
    

 الفرقة الرابعة )الجغـــــــــــرافيا( البيان

ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ستبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف    ---: : : 

 ظهراً ظهراً ظهراً 

 

 انتساب موجه -انتساب عادي  –انتظام الرابعةالفرقة 
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ستبدأ ستبدأ ستبدأ   : : :---   

 حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً حتي الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً    الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً الامتحانات من الساعة التاسعة ونصف صباحاً 

يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية يعتمد... عميد الكلية                                           وكيل الكلية        وكيل الكلية        وكيل الكلية                                   مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                           مدير شئون الطلاب                                                                                                                     الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                         الدخول إلى االمتحانات بموجب كارنيه الكلية.                          -              

                                                  ،،،                                                  ،،،                                                  ،،،   

                                                                                                      يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا  يجب أن يكون الطالب محددا لموقفة من التجنيد ومسددا     ---                                       

أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد أ.د/ فتوح احمد                                        أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه     أ/ نجاح عبد الحليم سليمان                             أ.د/ جمال احمد طه                                                                                   . . .    ممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانممنوع نهائي ا اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحان      ---                                       

   لللخليخليخلي
 

        

 

           

                                                                 

 شعبة المساحة والخرائط  شعبة نظم المعلومات  الشعبة العامة  الئحة قديمة

 الاحد

21/08/8102 
   الجغرافيا السياسية نصوص جغرافيه بلغة عربيه

 الاربعاء

8/0/8102 
 جغرافية مصر الطبيعية جغرافية مصر الطبيعية جغرافية مصر الطبيعية جغرافية مصر الطبيعية

 الاربعاء

2/0/8102 
 الخرائط الرقمية الجغرافيا التطبيقية الجغرافيا التطبيقية تخطيط اقليمى

 الاحد

02/0/8102 
 (5استشعار عن بعد ) (5استشعار عن بعد ) مناهج البحث الجغرافى الجغرافيا السياسية

 الاربعاء

02/0/8102 
 المساحة الجويه  نصوص جغرافية باللغة االنجليزية نصوص جغرافية بلغة اجنبية جغرافية السياحة

 الاحد

81/0/8102 
 تاريخ مصر الحديث الجغرافيه التاريخية

 األرض تاستخداما

 )تطبيقات جغرافية( 
 


