
جامعة المنصورة

كلٌة االداب

وحدة التعلٌم المفتوح

عدد الطالبالمـــــــــادة

3اإلعالم وقضاٌا المجتمع2016/5/14السبت 

3علم االجتماع التطبٌق2016/5/17ًالثالثاء 

3نصوص متخصصة2016/5/19الخمٌس 

عمٌد الكلٌةالمدٌر التنفٌذي

ورئٌس مجلس االدارة

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال/ د0أ

رضا محمد سٌدأحمد/ د0 أ

0البطاقة الشخصٌة+ ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان إال باٌصال سداد الرسوم :  ملحوظة

الفصل الدراسً الثامن- المستوى الرابع 

2016/2015 فً العام الجامعى التخطيط  االجتماعي:  شعبة 

 التعلٌم المفتوح بالمشاركة مع جامعة عٌن شمس

جدول امتحان

مالحظات

مبنى كلٌة اآلداب الجدٌد: مكان عقد االمتحان  مساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الٌوم والتارٌخ



جامعة المنصورة

كلٌة االداب

وحدة التعلٌم المفتوح

عدد الطالبالمــــــــــادةعدد الطالبالمــــــــــادة

416علم النفس والسلوك االجتماع534ًسٌكولوجٌة المرأة2016/5/14السبت 

420اإلحصاء النفس534ًاألمراض النفسٌة والعقلٌة2016/5/17الثالثاء 

417التحلٌل االجتماعً للمشكالت االقتصادٌة535التراث الشعبً لإلعالم2016/5/19الخمٌس 

420تارٌخ وجغرافٌة مصر534فنٌات البحث فً علم النفس2016/5/22األحد 

421الطفل فً التراث الشعب535ًالحضارة والثقافة اإلسالمٌة2016/5/24الثالثاء 

426المجتمعات الجدٌدة538برامج التنمٌة الرٌفٌة2016/5/26الخمٌس 

المستوى الثالث

العلوم النفسية واالجتماعية:  التعلٌم المفتوح شعبة 

2016/2015الفصل الدراسً الثانً فً العام الجامعى 

مبنى كلٌة اآلداب الجدٌد: مكان عقد االمتحان 

جدول امتحان

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال/ د0أ

رضا محمد سٌدأحمد/ د0                      أ

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

0البطاقة الشخصٌة+ ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان إال باٌصال سداد الرسوم : ملحوظة

                       عمٌد الكلٌة           المدٌر التنفٌذي

                       ورئٌس مجلس االدارة

الٌوم والتارٌخ
المستـوى الثانً



جامعة المنصورة

كلٌة االداب

وحدة التعلٌم المفتوح

عدد الطالبالمــــــــــادةعدد الطالبالمــــــــــادة

67(المجرورات والمجزومات)النحو العربى 62(المرفوعات)النحو العربً 2016/5/16االثنٌن 

67نصوص من االدب االسالمى62قواعد اإلمالء والترقٌم2016/5/18األربعاء 

67علم البٌان والتحلٌل البالغى للنص62فن القصة والمسرحٌة2016/5/21السبت 

67الحضارة والثقافة االسالمٌة62األخالق اإلسالمٌة2016/5/23االثنٌن 

67أحكام األسرة فى اإلسالم62مهارات اللغة االنجلٌزٌة2016/5/25األربعاء 

67اتجاهات التحلٌل االدبى المعاصر62حاسب آل2016/5/28ًالسبت 

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال/ د0أ

رضا محمد سٌدأحمد/ د0                      أ

0البطاقة الشخصٌة+ ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان إال باٌصال سداد الرسوم : ملحوظة

                       عمٌد الكلٌة           المدٌر التنفٌذي

                       ورئٌس مجلس االدارة

جدول امتحان
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:  التعلٌم المفتوح شعبة 

2016/2015الفصل الدراسً الثانً فً العام الجامعى 

مبنى كلٌة اآلداب الجدٌد: مكان عقد االمتحان مساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الٌوم والتارٌخ
المستوى الثانًالمستـوى األول



جامعة المنصورة

كلٌة االداب

وحدة التعلٌم المفتوح

عدد الطالبالمــــــــــادةعدد الطالبالمــــــــــادة

78التحلٌل اللغوي للنصوص األدبٌة83المسرح اإلنجلٌزي2016/5/16االثنٌن 

78تارٌخ أوربا الحدٌث والمعاصر82البراجماتٌة2016/5/18األربعاء 

78(بنٌة الكلمة)المورفولوجً 83مقدمة فً الشعر اإلنجلٌزي2016/5/21السبت 

78الترجمة األدبٌة83مدخل إلً النقد األدب2016/5/23ًاالثنٌن 

78الحضارة والثقافة اإلسالمٌة82مهارات اللغة االنجلٌزٌة2016/5/25األربعاء 

78تحلٌل األخطاء اللغوٌة82حاسب آل2016/5/28ًالسبت 

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال/ د0أ

رضا محمد سٌدأحمد/ د0                      أ

0البطاقة الشخصٌة+ ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان إال باٌصال سداد الرسوم : ملحوظة

                       عمٌد الكلٌة           المدٌر التنفٌذي

                       ورئٌس مجلس االدارة

جدول امتحان
اللغة االنجليزية والتطبيقات اللغوية:  التعلٌم المفتوح شعبة 

2016/2015الفصل الدراسً الثانً فً العام الجامعى 

مبنى كلٌة اآلداب الجدٌد: مكان عقد االمتحان مساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الٌوم والتارٌخ
المستوى الثانًالمستـوى األول



جامعة المنصورة

كلٌة االداب

وحدة التعلٌم المفتوح

عدد الطالبالمــــــــــادةعدد الطالبالمــــــــــادة

339مصطلحات نفسٌة متخصصة376علم النفس األسرى2016/5/16االثنٌن 

339سٌكولوجٌة وثائق اإلعالم373التحلٌل االجتماعً للمجتمعات الرٌفٌة2016/5/18األربعاء 

339علم النفس اإلبداع377ًسٌسولوجٌا األدب2016/5/21السبت 

339التحلٌل االجتماعً لألنظمة السٌاسٌة374إدارة األزمات االجتماعٌة2016/5/23االثنٌن 

339األنثربولوجٌا والفلكلور377مهارات اللغة االنجلٌزٌة2016/5/25األربعاء 

339اإلرشاد النفسً للصغار378حاسب آل2016/5/28ًالسبت 

0البطاقة الشخصٌة+ ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان إال باٌصال سداد الرسوم : ملحوظة

                       عمٌد الكلٌة           المدٌر التنفٌذي

                       ورئٌس مجلس االدارة

عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال/ د0أ

رضا محمد سٌدأحمد/ د0                      أ

جدول امتحان
العلوم النفسية واالجتماعية:  التعلٌم المفتوح شعبة 

2016/2015الفصل الدراسً الثانً فً العام الجامعى 

مبنى كلٌة اآلداب الجدٌد: مكان عقد االمتحان مساًء (5)الساعة : عصرا الى (3)الساعة : موعد بدء االمتحان من

الٌوم والتارٌخ
المستوى الرابعالمستـوى األول
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