



الفترة
األولى
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

األثنين 

2014/12/29
46076 مدخل للدراما

 شكسبير ودراما القرنين 

السادس عشر والسابع عشر
321111

 ادب عالمى مقارن 

باالنجليزية
27125 أدب كالسيكى بلغة انجليزية29456

الخميس 

2015/1/1
327111 نقد نظرى وتطبيقى44563 ترجمـة

 شكسبير ودراما القرنين 

19؛18
26723 شعـــر29754

األثنين 

2015/1/5

 مدخل الى النقد االدبى 

والتطبيقى
29355 روايـــة303110وتدريبات (كتابة) مقال 45775

 شكسبير ودراما العصر 

الفكتورى والحديث
26629

األحد 

2015/1/11
2025519 ،  19 حضارة القرن 29456 نقد أدبي  وتطبيقى286105استماع ومحادثة45274استماع ومحادثة

االربعاء 

2015/1/14
45474وتدريبات (كتابة)مقال 

 شعر القرنين السادس عشر 

والسابع عشر
312108

 مقال وتدريبات وفهم 

واستماع
26026 روايـــة29154

السبت 

2015/1/17
44461صوتيـات

 حضارة القرن السادس 

عشر والسابع عشر
27531 نقد نظرى وتطبيقى28354(بنيه الكلمة) مورفولجى 310110

االربعاء 

2015/1/21

 مهارات قراءة وفهم 

استماع
24616(براجماتية) لغويـات 28855 أدب أمريكى295106اللغة العربية44970

شئون الطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

الفرقـة الرابعـة
عدد الطالب

الفرقـة الثالثــةالفرقـة الثانيــة

والرئيس العام لالمتحانات

جدول امتحان

عدد الطالب

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ

عميد الكلية

جامعة المنصورة

كلية االداب

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

صباحا (11)الساعة : صباحا الى (9)الساعة : موعد بدء االمتحان من

عدد الطالب
الفرقـة األولـى

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام اللغة االنجليزية:  قسم 

اليوم والتاريخ

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

عدد الطالب






الفترة
األولى
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

الثالثاء 

2014/12/30
346113علم اللغة العام

النثر فى عصر صدر 

االسالم وبنى امية
28497

 علم اللغة التاريخى 

والمقارن
24942 النثر األندلسى26968

الجمعة 

2015/1/2
343110تاريخ االدب الجاهلى 

علم )البالغة العربية 

(البديع
21918 علم اجتماع األدب26775 النحــــــو26994

الجمعة 

2015/1/9
27895 النحــــــو344111العروض والقافية

الخالفة ) تاريخ اسالمى 

العباسية وعصر الدول 

(المستقلة

22919 علم الداللة والمعاجم27069

األثنين 

2015/1/12
346113نظرية االدب

تاريخ االدب فى عصر 

صدر االسالم وبنى امية
23022 الشعر العربى الحديث27168 التصوف االسالمى26994

الخميس 

2015/1/15
22415 اللغة األوربية الحديثة26569 االدب المقارن27194علوم الحديث ومصادره344113(البيان)البالغة العربية 

األحد 

2015/1/18
22527 فن القص25864 الشعر العباسى26994اللغة االوربية الحديثة346113مدخل الى النحو

الخميس 

2015/1/22
23124 النحــــــو

رضا محمد سيد أحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

عدد الطالب

*********************

عدد الطالب

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

الفرقــة الثانيــــة

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

الفرقــة الثالثــــة
عدد الطالب

الفرقــة الرابعـــة الفرقــة األولــىاليوم والتاريخ
عدد الطالب

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئون الطالب

جدول امتحان
انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام اللغة العربية:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانصباحا (11)الساعة : صباحا الى (9)الساعة : موعد بدء االمتحان من






الفترة
األولى
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

االربعاء 

2014/12/31
10634 مناهج بحث10942 االدب العربى110187(قواعد)اللغة الفارسية 

أساليب ) اللغة الفارسية 

(حديثة
779

األحد 

2015/1/4

 تاريخ ايران القديم حتى 

الفتح االسالمى
114185

 الشعر الفارسى حتى نهاية 

العصر السلجوقى
10745

 النثر الفارسى فى العصرين 

المغولى والتيمورى
10535

 الشعر الفارسى منذ العصر 

الصفوى
779

السبت 

2015/1/10

نحو ) اللغة العبرية القديمة 

(وصرف
116191

 اللغة التركية أو االوردية 

(نحو وصرف)
10440

 اللغة التركية او االوردية 

(اساليب لغوية)
10734

 اللغة التركية أو األوردية 

(الداللة والتراكيب)
777

الثالثاء 

2015/1/13
10440 اللغة الفارسية114192 علم اللغة العام

 تاريخ الفرق والمذاهب 

تاريخها ونظريتها )االسالمية 

(الكالمية

10637
 األدب المقارن بين اآلداب 

اإلسالمية واألدب العربى
8314

الجمعة 

2015/1/16

 نشأة اللغات السامية 

وتطورها
116190

 المؤثرات الفارسية فى 

الحضارة االسالمية
8014 مناهج بحث10538(نحو وتعبير) اللغة الفارسية 10639

الثالثاء 

2015/1/20

 تاريخ ايران من الفتح 

االسالمى حتى نهاية القرن 

السادس الهجرى

10948

 تاريخ الشعوب االسالمية 

من العصر السلجوقى الى 

نهاية العصر التيمورى

10639
 تاريخ إيران منذ العصر 

الصفوى
7811

انتساب موجه/ الفرق األربع انتظام  (أمم اسالمية)اللغات الشرقية :  قسم 

جامعة المنصورة

الفرقــة الثانيــــةالفرقــة األولــىاليوم والتاريخ
عدد الطالب

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

جدول امتحان

عدد الطالب

شئون الطالب

صباحا (11)الساعة : صباحا الى (9)الساعة : موعد بدء االمتحان من

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

الفرقــة الثالثــــة

*******

كلية االداب

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

عميد الكلية

والرئيس العام لالمتحانات

عدد الطالب
الفرقــة الرابعـــة

عدد الطالب






الفترة
األولى
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

13662(علم الكالم) الفلسفة االسالمية ٨3113 الفلسفة العامة2014/12/30الثالثاء 

13455 فلسفة الجمال٨410٨ مصادر فلسفية2015/1/2الجمعة 

13٧63 الفلسفة السياسية٨٧115 علم النفس عام2015/1/٩الجمعة 

1355٧ الفلسفة اليونانية ونصوصها٨6115 المدخل الى الفلسفة االسالمية2015/1/12األثنين 

13556 اللغة االوربية الحديثة٨5112 اللغة العربية2015/1/15الخميس 

1365٧ حضارة يونانية2015/1/1٨األحد  ********

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

                                عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

                               والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

الفرقــة األولـــــى
عدد الطالب

الفرقــة الثانيـــــة

جدول امتحان
انتساب موجه/ انتظام  (األولى والثانية) الفرقتين الفلسفة:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانصباحا (11)الساعة : صباحا الى (٩)الساعة : موعد بدء االمتحان من

عدد الطالب
اليوم والتاريخ






الفترة
األولى
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

312٨5االحصاء االجتماعى2٧42٨2 تاريخ التفكير االجتماعى2014/12/31االربعاء 

315٨6مناهج البحث االجتماعى2٧32٧٨ علم االجتماع البدوى2015/1/4األحد 

313٨5علم اجتماع الجمال2٧02٨0 مدخل الى علم االجتماع2015/1/10السبت 

312٨6علم اجتماع البيئة2٧52٨5  لغة اوربية حديثة2015/1/13الثالثاء 

315٨٨علم االجتماع العائلى2٧٧2٨6 علم النفس االجتماعى2015/1/16الجمعة 

316٨٨مبادئ علم االقتصاد2٧02٨1 مدخل الى الخدمة االجتماعية2015/1/20الثالثاء 

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

                                عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

                               والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

عدد الطالب

جدول امتحان
انتساب موجه/ انتظام  (األولى والثانية) الفرقتين االجتماع:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

صباحا (11)الساعة : صباحا الى (٩)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الفرقــة األولـــــىاليوم والتاريخ
عدد الطالب

الفرقــة الثانيـــــة

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان






الفترة
األولى
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئون الطالب

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

االربعاء 

2014/12/31
348 نصوص من االدب العبرى القديم468 علم االصوات

 ترجمة من اللغات السامية إلى 

العربية وبالعكس
2٩12

األحد 

2015/1/4
468 تاريخ االدب العبرى القديم

 الفرق اليهودية وادب المشتا 

والتلمود
218 نصوص من األدب العبرى الوسيط34٩

السبت 

2015/1/10
468 تاريخ االدب العبرى الوسيط

المقال ) النثر العبرى الحديث 

(والقصة
338

 اللغة السريانية أو الحبشية 

(نصوص من الشعر والنثر)
208

الثالثاء 

2015/1/13
468(نحو وصرف) اللغة العبريه القديمة 

 ترجمة من اللغة السامية الى 

العربية وبالعكس
1٩4 مناهج بحث336

الجمعة 

2015/1/16
238 اتجاهات نقد عهد قديم358 مناهج بحث468(قواعد) اللغة السريانية أو الحبشية 

الثالثاء 

2015/1/20
216 فقة اللغة المقارن338 تاريخ اليهود القديم

الجمعة 

2015/1/23

 اللغة السريانية او الحبشية 

(اساليب لغوية)
348

جدول امتحان
انتساب موجه/ الفرق الثالث انتظام  (أمم سامية)اللغات الشرقية :  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

الفرقــة الرابعـــة الفرقــة الثالثــــة

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان صباحا (11)الساعة : صباحا الى (٩)الساعة : موعد بدء االمتحان من

عدد الطالب

*******

الفرقــة الثانيــــة

*******

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

عدد الطالب

*******

اليوم والتاريخ
عدد الطالب

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ

والرئيس العام لالمتحانات

عميد الكلية






الفترة
الثانية
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

األثنين 

2014/12/2٩
1٩6215 نشأة الفن االسالمى

فى ) العمارة االسالمية 

الدولة العباسية والفاطمية 

(وااليوبية

1٧56٨

 العمارة االسالمية 

المملوكية البحرية )

(والجراكسه

12544
فى ) العمارة اإلسالمية 

(الدولة العثمانية فى مصر
12٨11

الخميس 

2015/1/1

انواعها ) العمارة االسالمية 

وطرزها حتى نهاية الدولة 

(االموية

1٨5212

مدرسة ) التصوير االسالمِى 

التصوير العربية فى ايران 

(والعراق ومصر واالندلس

1٧٧6٩

 التصوير االسالمى 

المدرسة المغولية )

(والتيمورية

12544
 فنون وعمارة المغرب 

واألندلس
13110

األثنين 

2015/1/5

الى ) تاريخ مصر االسالمية 

(نهاية الدولة االخشيدية
1٨5220

الفنون القديمة ) تاريخ الفن 

والوسيطة حتى عصر 

(النهضة

1٧265

 تاريخ مصر االسالمية 

العصران المملوكى البحرى )

(والجراكسة

12541

المدرسة ) التصويراإلسالمى 

الصفوية األولى والثانية 

والمدرسة التركية والهندية 

(والمدارس المحلية

13116

األحد 

2015/1/11
12542 تاريخ المغرب واالندلس1٧36٧ اللغة الفارسية أو التركية1٨٩216 اللغة االوربية الحديثة

 نصوص أثرية بلغة أوربية 

حديثة
12٧10

االربعاء 

2015/1/14
1٧٧6٨ تاريخ مصر الفاطمية

 نصوص اثرية بلغة اوربية 

حديثة
12541

السبت 

2015/1/1٧
1٧٧6٨(نحو وتعبير) اللغة العربية 

عدد الطالب

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

جامعة المنصورة

كلية االداب

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

عدد الطالب عدد الطالب
الفرقـة الثالثــة

شئون الطالب

الفرقــة األولـىاليوم والتاريخ

والرئيس العام لالمتحانات

جدول امتحان

عميد الكلية

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانظهرا (2)الساعة : ظهرا الى (12)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الفرقـة الرابعـة الفرقـة الثانيــة
عدد الطالب

*******

*******

*******

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام االثار االسالمية:  قسم 

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

**************

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات






الفترة
الثانية
(       )

األثنين 

2014/12/2٩
24٩2131٩6141

الخميس 

2015/1/1
2462141٩٨13٨

األثنين 

2015/1/5
24٨2141٩613٨

األحد 

2015/1/11
2522141٩٧145

االربعاء 

2015/1/14
24٨2151٩٧141

السبت 

2015/1/1٧
2442141٩513٨

االربعاء 

2015/1/21
245

 خدمات المكتبات والمعلومات بناء وتنمية المقتنيات

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئون الطالب

الفرقـة األولـى

 الفرق االربعالوثائق والمكتبات:  قسم 

الفرقـة الثانيـــة
عدد 

الطالب

خدمات التكشيف واالستخالص

*******  تاريخ الدولة العباسية

(فارسية أو تركية)اللغة الشرقية 

الفرقـة الرابعـــة
عدد 

الطالب

(تمهيدى)  إحصاء 

علم االتصال المكتوب

(أو لغة شرقية) لغة أوربية قديمة 

مناهج البحث

*******

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

(نحو وتعبير) اللغة العربية 

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

 المصادر والمراجع المتخصصة

 تطبيقات على الحاسب اآللى ونظم 

المعلومات

والرئيس العام لالمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ

المصادر والمراجع العامه

جدول امتحان

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

اليوم والتاريخ

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانظهرا (2)الساعة : ظهرا الى (12)الساعة : موعد بدء االمتحان من

(تمهيدى) علم االرشيف 

مشروع باستخدام الحاسب اآللي(تمهيدى) خدمة الوثائق 

 اللغه العربية

(متقدم)علم األرشيف 

*******

 نشأة الخط العربي وتطوره

 إدارة المسجالت

تشريعات المعلومات

عدد 

الطالب

عدد 

الطالب
الفرقـة الثالثـــة

مقدمة في المكتبات وعلم المعلومات

صيانة وترميم أوعية المعلومات

 مدخل لدراسة الوثائق وتاريخ 

األرشيف

(متقدم) احصاء 






الفترة
الثانية
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

الثالثاء 

2014/12/30

 تاريخ وحضارة مصر 

الفرعونية حتى نهاية االسرة 

12

264104تاريخ الرومان وحضارتهم3٩٩14٩
 نصوص تاريخية بلغة 

(وسيط)اوربية حديثة 
24546 تاريخ المغرب اإلسالمى30٧٧5

الجمعة 

2015/1/2
402155 تاريخ العرب قبل االسالم

حضارة اوربا فى العصور 

الوسطى
24136 تاريخ الدولة العثمانية305٧3 تاريخ الدولة العباسية25٨10٩

الجمعة 

2015/1/٩
3٩514٨ تاريخ اليونان وحضارتهم

تاريخ اوربا فى عصر 

النهضة
2453٨ تاريخ أوربا المعاصر304٧3 تاريخ افريقيا الحديث262114

األثنين 

2015/1/12

 تاريخ اوربا فى العصور 

الوسطى
262114جغرافيا اقتصادية3٩٩156

 اللغة الشرقية او االوربية 

القديمة
302٧1

 تاريخ مصر فى العصر 

البيزنطى
24443

الخميس 

2015/1/15
3٩٨14٩ تاريخ اسيا الحديث

اللغة الشرقية او االوربية 

القديمة
304٧3 مصر فى عصر البطالمة24٩٩6

 اللغة الشرقية أو األوربية 

القديمة
24136

األحد 

2015/1/1٨
24٩4٧ تاريخ األيوبيين والمماليك302٧2 تاريخ اليمن االسالمى262111مكتبة تاريخية3٩614٧ مدخل الى علم االجتماع

الخميس 

2015/1/22

تاريخ مصر الفرعونية من 

30 الى13االسرة 
24641 تاريخ العرب الحديث303٧0 تاريخ اوربا الحديث252103

شئون الطالب

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام التاريــخ:  قسم 

جدول امتحان

الفرقـة األولـىاليوم والتاريخ
عدد الطالب

الفرقـة الثالثــة
عدد الطالب

رضا محمد سيد أحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

الفرقـة الثانيــة
عدد الطالب

الفرقـة الرابعـة

والرئيس العام لالمتحانات ونائباً لرئيس عام االمتحانات

جامعة المنصورة

عدد الطالب

*******

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

كلية االداب

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

موعد بـدء 

االمتحان

ظهرا  (2)ظهرا إلي الساعة  (12)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة
مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

عصرا (3)ظهرا إلي الساعة  (1)من الساعة  : 2015/1/٩ ، 2يومي الجمعة 






الفترة
الثانية
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

12730 فلسفة التاريخ13526 نظرية المعرفة2014/12/30الثالثاء 

12724 فلسفة اللغة1392٨ فلسفة الحضارة2015/1/2الجمعة 

12631 فالسفة المغرب العربى1372٨ لغة اوربية حديثة2015/1/9الجمعة 

2015/1/12األثنين 
فالسفة ) الفلسفة االسالمية ونصوصها 

(المشرق العربى
13132 التصوف اإلسالمى الفلسفى13531

12717 نصوص فلسفية بلغة أوربية حديثة13425 لغة يونانية او التينية2015/1/15الخميس 

13630 الفكر العلمى عند العرب2015/1/1٨األحد 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

اليوم والتاريخ

                               والرئيس العام لالمتحانات

********

الفرقــة الرابعــــــة

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

جدول امتحان
انتساب موجه/ انتظام  (الثالثة والرابعة) الفرقتين الفلسفة:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

موعد بـدء االمتحان

عدد الطالب

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

                                عميد الكلية

عصرا (3)ظهرا إلي الساعة  (1)من الساعة  : 2015/1/9 ، 2يومي الجمعة 

مكان عقد االمتحانظهرا  (2)ظهرا إلي الساعة  (12)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة

مبنى كلية اآلداب

الفرقــة الثالثـــــة
عدد الطالب






الفترة
الثانية
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

2791 األنثروبولوجيا الثقافية29٨45 االجتماع القانونى والضبط االجتماعى2014/12/31االربعاء 

27٨5 دراسات مستقبلية للمجتمع المحلى30046 ادارة المؤسسات االجتماعية2015/1/4األحد 

2٨17  مشكالت المجتمع المصرى29945 الثقافة والفولكلور2015/1/10السبت 

2793 علم االجتماع الدينى29٨46 علم اجتماع االتصال2015/1/13الثالثاء 

2٨2٨ علم اجتماع التنمية3004٨ علم االجتماع التربوى2015/1/16الجمعة 

2٨07 علم اجتماع التنظيم3014٨ تاريخ مصر االجتماعى فى العصر الحديث2015/1/20الثالثاء 

اليوم والتاريخ

انتساب موجه/ انتظام  (الثالثة والرابعة) الفرقتين االجتماع:  قسم 

                               والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

عدد الطالب

موعد بـدء االمتحان
مكان عقد االمتحانظهرا  (2)ظهرا إلي الساعة  (12)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يوم الجمعة

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

                                عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

الفرقــة الثالثـــــة

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

عدد الطالب
الفرقــة الرابعــــــة

جدول امتحان

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

مبنى كلية اآلدابعصرا (3)ظهرا إلي الساعة  (1)من الساعة  : 2015/1/16يوم الجمعة 






الفترة
الثانية
(       )

٦٧ مناهج بحث صحافة٨٣ الرأى العام واإلعالمصحافة

٦١ التخطيط اإلذاعي والتليفزيونى اذاعة٧٧ الرأى العام واإلعالماذاعة

٥٨ الكتابة للعالقات العامة وتحرير اإلعالمعالقات عامة٦٨ الرأى العام واإلعالمعالقات عامة

٦٥ التصوير الصحفيصحافة٨٢ مناهج بحثصحافة

٦٥ مناهج بحث فى اإلذاعةاذاعة٧٤ مناهج بحثاذاعة

٥٨ مناهج بحث فى العالقات والرأى العامعالقات عامة٧٠ مناهج بحثعالقات عامة

٦٧ مادة صحفية بلغة أوربية حديثةصحافة٨٤ اإلعالم الدولىصحافة

٦٠ مادة إذاعية بلغة أوربية حديثةاذاعة٧٦ اإلعالم الدولىاذاعة

عالقات عامة٧٢ اإلعالم الدولىعالقات عامة
 مادة إعالمية بلغة أوربية حديثة فى 

العالقات العامة واإلعالن
٥٩

٦٥ اإلقناع ونشر األفكار المستحدثةصحافة٨٢ الطباعةصحافة

٦٤ اإلقناع ونشر األفكار المستحدثةاذاعة٧٦ األخبار والبرامج اإلخباريةاذاعة

٥٩ اإلقناع ونشر األفكار المستحدثةعالقات عامة٦٩ العالقات العامة واإلنسانيةعالقات عامة

٦٦ إنتاج مواد إعالمية مطبوعةصحافة٨٢ الحاسب اآللىصحافة

٥٩ السينما التسجيليةاذاعة٧٤(تطبيقات) الحاسب اآللي اذاعة

٥٨ العالقات العامة والتغيير اإلجتماعي والثقافي عالقات عامة٦٩(تطبيقات) الحاسب اآللي عالقات عامة

٦٥ (تطبيقات) الحاسب صحافة٨٣ تاريخ الصحافة المصريةصحافة

٥٩(تطبيقات) الحاسب اآللي اذاعة٧٥ إذاعات محليةاذاعة

٥٩(تطبيقات) الحاسب اآللي عالقات عامة٦٨ التحرير فى العالقات العامةعالقات عامة

٦٦ تحرير صحفيصحافة٨٣ جغرافيا سياسيةصحافة

٦١ الكتابة للراديو والتليفزيون اذاعة٧٥ جغرافيا سياسيةاذاعة

٥٨ قياس الرأى العامعالقات عامة٧٠ جغرافيا سياسيةعالقات عامة

عميد الكلية

والرئيس العام لالمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د٠أ

الثالثاء 

٢٠١٥/١/١٣

٣٤٢

االربعاء 

٢٠١٤/١٢/٣١

 ترجمة اعالمية

٤٢١

٤٣٢

نحو ) اللغة العربية 

(وصرف
٤٣٢

 مبادئ علم االقتصاد

األحد 

٢٠١٥/١/٤

السبت 

٢٠١٥/١/١٠

 نشأة وتطور وسائل 

االعالم

أحمد فتحي يوسف شتا/ د٠أ

الجمعة 

٢٠١٥/١/١٦

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

٠ (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

(ادب ونقد) اللغة العربية 

٤٣٦  علم النفس االعالمى

٣٤٢

٤٣٤

الجمعة 

٢٠١٥/١/٢٣

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٣

 مبادئ العالقات الدولية

٣٤٣

*********

الثالثاء 

٢٠١٥/١/٢٠

جامعة المنصورة

( ٢٠١٥دور يناير  ) ٢٠١٥/٢٠١٤ الفرق االربع فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى اإلعـــــالم:  قسم 

جدول امتحان
شئون الطالب

كلية االداب

 نظريات اإلعالم

 مدخل الى االذاعة

 مدخل الى الصحافة

الحاسب اآللي

 نصوص اعالمية بلغة 

اوربية حديثة

٣٤٢ الحاسب اآللي

عدد 

الطالب
الفرقــة الرابعــــة الفرقــة الثالثــــة الفرقـة األولـى

٤٢٦

عدد 

الطالب

موعد بـدء 

االمتحان

ظهرا  (٢)ظهرا إلي الساعة  (١٢)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة
مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

عصرا (٣)ظهرا إلي الساعة  (١)من الساعة  : ٢٠١٥/١/٢٣ ، ١٦يومي الجمعة 

الفرقـة الثانيـةاليوم والتاريخ
عدد 

الطالب

عدد 

الطالب






الفترة
الثالثة
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

األثنين 

2014/12/2٩
34٧5٨ جغرافيا المناخ وارصاد جوية356112 جغرافية البنية والتضاريس

اشكال ) الجيمومورفولوجيا 

(سطح االرض
1٧45٩ جغرافية مصر الطبيعية2015٩

الخميس 

2015/1/1
34٩5٧ خرائط طبيعية33410٨ الجغرافيا البشرية

 نصوص جغرافية بلغة 

اوربية حديثة
1٧03٩ التخطيط اإلقليمى1٩٧53

األثنين 

2015/1/5

 تاريخ مصر والشرق االدنى 

القديم
1٧244 الجغرافيا السياسية1٩545 جغرافية العالم الجديد3515٧ اللغة العربية343112

األحد 

2015/1/11
33456 اوراسيا33٨10٨ الجغرافية االقتصادية

 تاريخ اوربا الحديث 

والمعاصر
1٧036 جغرافية البيئة1٩54٧

االربعاء 

2015/1/14
34٨113اللغة األوربية الحديثة

 معالم التاريخ االسالمى 

واالوربى الوسيط
1٩٨4٧ جغرافية المدن32153

 نصوص جغرافية بلغة 

أوربية حديثة
1٧043

السبت 

2015/1/1٧

 تاريخ مصر الحديث 

والمعاصر
16٩36

رضا محمد سيد أحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

*******

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

عميد الكلية

الفرقــة الثانيــــة
عدد الطالب

الفرقــة األولــى
عدد الطالب

انتساب موجه/ الفرق األربع انتظام  (شعبة عامة)الجغرافيا :  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

والرئيس العام لالمتحانات

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانمساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

اليوم والتاريخ
عدد الطالب

*******

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئون الطالب

جدول امتحان

عدد الطالب

*******

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

الفرقــة الرابعـــةالفرقــة الثالثــــة






الفترة
الثالثة
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

الثالثاء 

2014/12/30
3115٧ سيكولوجية الجريمة 33٧111 علم النفس االجتماعى

قياس سيكولوجى 

اختبارات شخصيه )

(وقدرات

2016االمراض النفسية لالطفال23٩24

الجمعة 

2015/1/2
23٨24علم النفس الفارقى30٩5٧ ديناميات الجماعة 33010٩ تاريخ علم النفس

علم نفس مرضى ومدارس 

عالجيه
2055

الجمعة 

2015/1/٩

 نصوص علم النفس بلغة 

اوربية
206٨ علم النفس االكلينكى23624 موضوع خاص3145٧ سيكولوجية المراهقة 332112

األثنين 

2015/1/12
203٩سيكولوجية الشخصية23٨25 سيكولوجية الفئات الخاصة3135٧ علم نفس ادبى 33110٩ مبادئ االحصاء النفسى

الخميس 

2015/1/15
203٩ علم النفس الصناعى23٩24 مناهج بحث3105٧ االحصاء التطبيقى 335110 علم النفس العام

األحد 

2015/1/1٨
2036مشكالت نفسية اجتماعية24025التوجيه واالرشاد النفسى3135٧ علم النفس االعالمى 336112 اسس الفلسفه

الخميس 

2015/1/22
30٧5٧ التحليل النفسى 

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عدد الطالب

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

والرئيس العام لالمتحانات

عدد الطالب

***********

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام علم النفس:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

الفرقــة الثالثــــةاليوم والتاريخ الفرقــة األولــى
عدد الطالب

موعد بـدء 

االمتحان

مساًء  (5)عصرا إلي الساعة  (3)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة
مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

مساء (5.30)عصرا إلي الساعة  (3.30)من الساعة  : 2015/1/٩ ، 2يومي الجمعة 

عدد الطالب
الفرقــة الثانيــــة

جدول امتحان

الفرقــة الرابعـــة

كلية االداب

شئون الطالب

جامعة المنصورة

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

عميد الكلية

*********** ***********

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0أ






الفترة
الثالثة
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

االربعاء 

2014/12/31
30٧4٩ ترجمة

 تاريخ المسرح الفرنسى 

(1٧ق)
21٧٧2

 1٨القرن )المسرح 

والنصف االول من القرن 

1٩)

21253

 تاريخ المسرح الفرنسى 

النصف الثانى من القرن )

1٩ ، 20)

1٧٩4٩

األحد 

2015/1/4
1٧236 أدب20٩4٩ قاعة بحث203٧2 صوتيات31250 صوتيات

السبت 

2015/1/10

العناصر الجوهرية ) نحو 

(لتركيب اللغة الفرنسية
16٨23 نقد أدبى21053 نقد تطبيقى1٩6٧0 ترجمة31246

الثالثاء 

2015/1/13

تعبير ) تدريبات لغوية 

(ومحادثة وقراءة
1٧01٩ ترجمة21352 ترجمه200٧0 نحـــــو30246

الجمعة 

2015/1/16
16٧24 لغويات20٧55 لغويات205٧1 لغة اوربية حديثة31346 اللغة العربية

الثالثاء 

2015/1/20
1٧63٨ أدب عربى حديث21151 ادب عربى قديم *******

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

رضا محمد سيد أحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

شئون الطالب

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام اللغة الفرنسية:  قسم 

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

عدد الطالب
الفرقـة الرابعـة

عدد الطالب

*******

عدد الطالب
الفرقـة الثالثــة

جامعة المنصورة

كلية االداب

جدول امتحان

موعد بـدء 

االمتحان

مساًء  (5)عصرا إلي الساعة  (3)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يوم الجمعة
مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

مساء (5.30)عصرا إلي الساعة  (3.30)من الساعة  : 2015/1/16يوم الجمعة 

الفرقـة األولـىاليوم والتاريخ

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عدد الطالب
الفرقـة الثانيــة






الفترة
الثالثة
(       )

انتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظامانتسابانتظام

االربعاء 

2014/12/31
4355 االدب السكندرى٩٨6 التاريخ اليونانى

عصر )األدب الالتينى 

(فضى
415(شعر) نصوص يونانية 262٨

األحد 

2015/1/4
٩٩0 االثار اليونانية

 التاريخ الرومانى حتى نهاية 

الجمهورية
445٨

تاريخ مصر فى عهد 

البطالمة
2٧2٨

 نقد اللغتين اليونانية 

والالتينية
40٧

السبت 

2015/1/10
403 لغة يونانية حديثة2٧2٩ترجمة من اليونانية وإليها435٧ االثار الرومانية٩٨2 اللغة اليونانية الحديثة

الثالثاء 

2015/1/13
402 نقد أدبى يونانى262٨(شعر)نصوص التينية 445٧ اللغة االوربية الحديثة٩٨0 اللغة الالتينية

الجمعة 

2015/1/16
262٨نقوش يونانية والتينية4351 اللغة الالتينية٩٨٨ اللغة االوربية الحديثة

 موضوع خاص فى األدب 

الالتينى
406

الثالثاء 

2015/1/20
403(شعر) نصوص التينية 262٧لغة يونانية حديثة434٩لغة يونانية حديثة٩٨4 اللغة اليونانية

الجمعة 

2015/1/23
262٨(شعر)نصوص يونانية 445٧ اللغة اليونانية

الفرقــة الثانيــــة

جدول امتحان

******* *******

عدد الطالب

جامعة المنصورة

كلية االداب

الفرقــة األولــى

والرئيس العام لالمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

الفرقــة الرابعـــة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

عميد الكلية

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

عدد الطالب

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

انتساب موجه/  الفرق األربع انتظام الدراسات اليونانية والالتينية:  قسم 

شئون الطالب

عدد الطالب
الفرقــة الثالثــــة اليوم والتاريخ

عدد الطالب

موعد بـدء 

االمتحان

مساًء  (5)عصرا إلي الساعة  (3)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة
مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

مساء (5.30)عصرا إلي الساعة  (3.30)من الساعة  : 2015/1/23 ،  16يومي الجمعة 






الفترة
الثالثة
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

300 جغرافية مصر الطبيعية364(اشكال سطح االرض) الجيمومورفولوجيا 2014/12/29األثنين 

301 التخطيط اإلقليمى364 نصوص جغرافية باللغة االنجليزية2015/1/1الخميس 

301 الجغرافيا السياسية364(االلية السريعة) المساحة التاكيومترية 2015/1/5األثنين 

300 الخرائط الجوية364 تاريخ اوربا الحديث اوالمعاصر2015/1/11األحد 

290 نصوص جغرافية بلغة أوربية حديثة364 جغرافيا النقل والتجارة2015/1/14االربعاء 

290 تاريخ مصر الحديث والمعاصر364 مساقط الخرائط2015/1/17السبت 

291 خرائط الطقس والمناخ364 الخرائط الجيولوجية2015/1/21االربعاء 

جدول امتحان

أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

ونائباً لرئيس عام االمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحان

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

انتساب موجه/ الفرقة الثالثة والرابعة انتظام  (شعبة خرائط )الجغرافيا :  قسم 

                                عميد الكلية

الفرقــة الثالثــــةاليوم والتاريخ

مساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

                               والرئيس العام لالمتحانات

الفرقــة الرابعـــة
عدد الطالبعدد الطالب

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أ

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة






الفترة
الثالثة
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

2014/12/29األثنين 
عمارة وفنون الدولة ) االثار المصرية القديمه 

(الحديثة
1153(العصور المتأخرة) االثار المصرية 1409

1131 فنون زخرفية قديمة وقبطية13910 تاريخ واثار مصر فى العصر البطلمى2015/1/1الخميس 

1142(نصوص للهجات مقارنة) اللغة القبطية 1368 فنى المتاحف والحفائر2015/1/5األثنين 

1163(باأللمانية) قراءات أثرية بلغة أوربية 1446(الدولة الحديثة) تاريخ مصر القديمة 2015/1/11األحد 

2015/1/14االربعاء 
العصور المتأخرة ومختارات ) تاريخ مصر القديم 

(من األدب والدين
1162 ********

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

                                عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

                               والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

الفرقــة الثالثـــــة
عدد الطالب

الفرقــة الرابعــــــة

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

مبنى كلية اآلداب: مكان عقد االمتحانظهرا (5)الساعة : ظهرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أ أحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

جدول امتحان
انتساب موجه/ انتظام  (الثالثة والرابعة) الفرقتين اآلثار المصرية القديمة:  قسم 

عدد الطالب
اليوم والتاريخ






الفترة
الثالثة
(       )

جامعة المنصورة

كلية االداب

شئـون الطــالب

انتسابانتظامانتسابانتظام

27737 مصر فى عصور ما قبل التاريخ2014/12/30الثالثاء 
عمارة وفنون الدولة ) االثار المصرية القديمة 

(االنتقال الثاني)الوسطى حتى نهاية عصر 
22320

27737 تاريخ الفن2015/1/2الجمعة 
الشام وشبه الجزيرة ) حضارة الشرق القديم 

(العربية
21422

21822 نصوص مصرية بالهيراطيقى27937(العراق) تاريخ الشرق القديم 2015/1/9الجمعة 

21822 اللغة االلمانية27337 اللغة االلمانية2015/1/12األثنين 

2015/1/15الخميس 
عصر بداية االسرات حتى ) تاريخ مصر القديم 

(نهاية الدولة القديمة
27537

 تاريخ مصر القديم حتى نهاية عصر االنتقال 

الثانى
22020

عدد الطالب

( 2015دور يناير  ) 2015/2014 فى الفصل الدراسى االول من العام الجامعى 

الفرقــة الثانيــــــــة

                                عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

جدول امتحان

0 (البطاقة الشخصية + ايصال سداد الرسوم  )ال يسمح للطالب بدخول االمتحان إال بكرنيه الكلية أو :  ملحوظة

الفرقــة األولـــــــــىاليوم والتاريخ
عدد الطالب

موعد بـدء االمتحان

                               والرئيس العام لالمتحاناتونائباً لرئيس عام االمتحانات

رضا محمد سيد أحمد/ د0                              أأحمد فتحي يوسف شتا/ د0أ

انتساب موجه/ انتظام  (األولى والثانية) الفرقتين اآلثار المصرية القديمة:  قسم 

مكان عقد االمتحانمساًء  (5)عصرا إلي الساعة  (3)من الساعة : جميع أيام األسبوع عدا يومي الجمعة

مبنى كلية اآلدابمساء (5.30)عصرا إلي الساعة  (3.30)من الساعة  : 2015/1/9 ، 2يومي الجمعة 
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