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Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 قسم : اللغة العربية شعبة : حديث
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
 في العربي األدب تاريخ

 (1)الجاهلي العصر
 والشعبي المصري االدب  

 االموي االسالم صدر ادب  2/3/2021 الثالثاء
 العربي االدب تاريخ

 العصر في ونصوصة
 شعر العباسي

 

 والصرف النحو   (1)والصرف النحو 3/3/2021 االربعاء

  4/3/2021 الخميس
– عبرى)الشرقية اللغة

 (فارسي
– عبرى)الشرقية اللغة

 (فارسي
 

 اللغة فقة   والنقد البالغة فى مدخل 6/3/2021 السبت

     7/3/2021 االحد

     8/3/2021 االثنين 

  والحديث القران بالغة (المركبة االوزان)العروض  9/3/2021 الثالثاء

  األدبي االجتماع علم 10/3/2021 االربعاء
 
 

 االسالمى العالم تاريخ
 والمعاصر الحديث

  والترجمة االنجليزية اللغة (3) والصرف النحو  11/3/2021 الخميس

   والحديث القرآن علوم 13/3/2021 السبت
 الحديث العربي النقد

 والمعاصر

  والصرف النحو والداللة المعاجم  14/3/2021 االحد

   البسيطة البحور العروض 15/3/2021 االثنين 
 العربي االدب تاريخ

 والمعاصر الحديث
 ونصوصة

  16/3/2021 الثالثاء
 االسالمي التاريخ

 والحضارة
  اللغوي النفس علم

   الى حاسب 17/3/2021 االربعاء
 والترجمة االوروبية اللغة

 المتخصصة

  العرب عند االدبي النقد البيان علم  18/3/2021 الخميس
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 قديمقسم : اللغة العربية شعبة : 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 مصري أدب    1/3/2021 االثنين 

   2/3/2021 الثالثاء

 العربي االدب تاريخ
 العصر في ونصوصه

 شعر العباسي
 

 وتدريبات نحو    3/3/2021 االربعاء

   4/3/2021 الخميس
 مذاهب) المقارن االدب

 (وتطبيقات
 

    6/3/2021 السبت
 تاريخ مصر الحديث او
 تاريخ العرب الحديث

     7/3/2021 االحد

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

     10/3/2021 االربعاء

    11/3/2021 الخميس
 

    13/3/2021 السبت
 الحديث العربي النقد

     14/3/2021 االحد

    15/3/2021 االثنين 
 الحديث العربي االدب تاريخ

 والمعاصر

  اللغة علم   16/3/2021 الثالثاء

 والترجمة االنجليزية اللغة    17/3/2021 االربعاء

  العرب عند االدبي النقد   18/3/2021 الخميس
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 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 قسم : اللغة الفرنسية
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  18 القرن في المسرح 17 القرن فى المسرح  2/3/2021 الثالثاء

 19 القرن حضارة   الفرنسية اللغة قواعد 3/3/2021 االربعاء

 17 القرن فى الحضارة  4/3/2021 الخميس
 فى حديثة اتجاهات
  المقال أو اللغويات

 األدبي )اختياري(
 

   اللغويات معمل 6/3/2021 السبت
 ترجمة أو مقارن أدب

 ) اختياري( فورية

  7/3/2021 االحد
 القرن من مختارة نصوص

17 
  األدبي النقد

 8/3/2021 االثنين 
 فى الفرنسي الشعر
 والقرن الوسطى العصور

16 
 19 القرن فى المسرح  

 لغة عربية)نحو وتعبير(  9/3/2021 الثالثاء
 حديثة فلسفية تيارات

 ومعاصرة
 

 10/3/2021 االربعاء
 الوسطى القرون حضارة

 16 والقرن
 19 القرن فى الشعر  

     11/3/2021 الخميس

   عربية لغة 13/3/2021 السبت
 حديثة نقدية مدارس

 ومعاصرة

  18 القرن في الرواية معمل + صوتيات  14/3/2021 االحد

 15/3/2021 االثنين 
 القرون في المسرح
 16 والقرن الوسطى

 19 القرن فى الرواية  

 17 القرن في الرواية  16/3/2021 الثالثاء
 إلى الفرنسية من ترجمة

 والعكس العربية
 

     17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس
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 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 
  قسم : اللغة اإلنجليزية

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  2/3/2021 الثالثاء
 صوتيات)تلغويا

 (وقواعد
 نحوية نظريات

 معاصرة
 

 3/3/2021 االربعاء
 وتراكيب قواعد)عربية لغة

 ادبية وفنون
 الشعر  

 وشكسبير دراما  4/3/2021 الخميس
 من ترجمة

 إلى اإلنجليزية
 والعكس العربية

 

 الحضارة   آلى حاسب 6/3/2021 السبت

  مقارن أدب األدبي النقد  7/3/2021 االحد

 8/3/2021 االثنين 
 إلى اإلنجليزية من ترجمة

 والعكس العربية
  

 القرن أمريكي أدب
19 

  اللغة تاريخ الحضارة  9/3/2021 الثالثاء

     10/3/2021 االربعاء

  11/3/2021 الخميس
تيارات فلسفية 

 معاصرة
  قصه ونثر

 األدبى النقد   حديثة أوربية لغة 13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد

   ونثر قصة 15/3/2021 االثنين 
 معاصرة اتجاهات

 اللغة علم فى
 (لغويات)

  التينية لغة شعر  16/3/2021 الثالثاء

 وشكسبير دراما   لغويات )قواعد وصوتيات( 17/3/2021 االربعاء
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 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1
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 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     18/3/2021 الخميس

  
 

 قسم : الفلسفة

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 اللغة فلسفة   الفن فلسفة إلى مدخل 1/3/2021 االثنين 

  إسالمية فلسفة علم الكالم )أ(  2/3/2021 الثالثاء

 العلوم فلسفة   الى حاسب 3/3/2021 االربعاء

  4/3/2021 الخميس
 النفس علم تاريخ
 النفس علم او

 المعرفي

 عربية نصوص
 وأوربية

 

 الميتافيزيقيا   قديم شرقي فكر 6/3/2021 السبت

  7/3/2021 االحد
 أوربية نصوص

 وعربية
 قديمة أوربية لغة

 يوناني او التيني
 

   صوري منطق 8/3/2021 االثنين 
 عربية نصوص
 متخصصة وأوربية

     9/3/2021 الثالثاء

 )أ( المعاصرة الفلسفة   حديثة أوربية لغة 10/3/2021 االربعاء

  11/3/2021 الخميس
 الفلسفة الى مدخل

 السياسية
  )أ(إسالمي تصوف

 القيم فلسفة   االجتماع علم 13/3/2021 السبت

  األخالق فلسفة حديثة أوربية لغة  14/3/2021 االحد

     15/3/2021 االثنين 

 اليونانية الفلسفة  16/3/2021 الثالثاء
 فى الحديثة الفلسفة
 17-16 القرن
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 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

   الفلسفة الى مدخل 17/3/2021 االربعاء
 قديمة أوربية لغة

 يوناني او التيني

  الحضارة فلسفة الرياضي المنطق  18/3/2021 الخميس

 
 شعبة : حديث قسم : دراسات إسالمية

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

 المعامالت فقه  2/3/2021 الثالثاء
 ومناهج مصادر

 المحدثين
 

   حديثة أوربية لغة 3/3/2021 االربعاء
 المعاصرة االتجاهات

 التفسير فى

 السيرة فقه  4/3/2021 الخميس
 القران بالغة

 والحديث
 

   القرآن علم الى مدخل 6/3/2021 السبت
 

  المفسرين مناهج  7/3/2021 االحد
 

 8/3/2021 االثنين 
 التشريع الى مدخل

 اإلسالمي
  

 في االقتصادي النظام
 االسالم

  المواريث فقه الحديث مصطلح  9/3/2021 الثالثاء

 10/3/2021 االربعاء
 الفلسفة الى مدخل

 اإلسالمية
  

– فارسي( شرقية لغة
 (عبرى

 اللغة علم  11/3/2021 الخميس
 فى البحث مناهج
 االنسانية العلوم

 

 13/3/2021 السبت
 علم الى مدخل

 التفسير
 االحكام احاديث  

  االحكام ايات تفسير الكالم علم  14/3/2021 االحد

     15/3/2021 االثنين 
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 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     16/3/2021 الثالثاء

 17/3/2021 االربعاء
 األدب الى مدخل

 القديم العربي
  

 والمذاهب التيارات
 المعاصرة

   وصرف نحو  18/3/2021 الخميس

 شعبة : قديم   قسم : دراسات إسالمية

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

     2/3/2021 الثالثاء

 االسالمى التصوف    3/3/2021 االربعاء

     4/3/2021 الخميس

    6/3/2021 السبت
 العربي األدب)عربية لغة

 (المعاصر الحديث

     7/3/2021 االحد

    8/3/2021 االثنين 
 البحث مناهج او األديان علم

 اإلنسانية العلوم فى

     9/3/2021 الثالثاء

    10/3/2021 االربعاء
 شرقية لغة
 عبري او فارسي

     11/3/2021 الخميس

 والميراث األسرة أحكام    13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد
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 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

    15/3/2021 االثنين 
 وأوربية عربية نصوص

 متخصصة

     16/3/2021 الثالثاء

    17/3/2021 االربعاء
 اإلسالمية والمذاهب التيارات

 المعاصرة

     18/3/2021 الخميس

 (2017)قسم : اجتماع الئحة حديثة
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية األولىالفرقة  التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
 البيئي اجتماع علم   عربية لغة

 2/3/2021 الثالثاء
 

 علم في نصوص االقتصادي االجتماع علم
 باللغة االجتماع

 2االنجليزية

 

 3/3/2021 االربعاء
 االجتماعية والسياسة التخطيط   الفلسفة الي المدخل

 4/3/2021 الخميس
  االجتماعي البحث مناهج االجتماعية المشكالت 

 6/3/2021 السبت
 علم الي المدخل

 االجتماع
 المهني اجتماع علم  

 7/3/2021 االحد
  العمل اجتماع علم الريفي االجتماع علم 

 8/3/2021 االثنين 
 الجريمة اجتماع علم   االنثروبولوجيا

 9/3/2021 الثالثاء
  الطبي االجتماع علم الثقافي االجتماع علم 

 10/3/2021 االربعاء
    االنسان حقوق

 11/3/2021 الخميس
 

 علم في احصائية تطبيقات
 االجتماع

  المجتمعات  مع العمل

 13/3/2021 السبت
 التنظيم اجتماع علم   علم النفس العام
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 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

  14/3/2021 االحد
االجتماعية  النظريات االفراد مع العمل

 الكالسيكية 
 

 15/3/2021 االثنين 
 أ((بحث حلقات   الى حاسب

 16/3/2021 الثالثاء
    

 17/3/2021 االربعاء
 أ(( ميدانى تدريب   حديثة اوربية لغة

 18/3/2021 الخميس
  )أ(ميداني تدريب )أ(ميداني زيارات 

 (2016) 2012/2013قسم : اجتماع الئحة 

 الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى الفرقة التاريخ اليوم

  1/3/2021 االثنين 
  

 البيئي اجتماع علم

 2/3/2021 الثالثاء
 االقتصادي االجتماع علم 

 علم في نصوص
 باللغة االجتماع

 2االنجليزية
 

 3/3/2021 االربعاء
   

 والسياسة التخطيط
 االجتماعية

 4/3/2021 الخميس
  االجنماعى البحث مناهج االجتماعية المشكالت 

 6/3/2021 السبت
 العولمة اجتماع علم   

 7/3/2021 االحد
  العمل اجتماع علم الريفي االجتماع علم 

 8/3/2021 االثنين 
 الجريمة اجتماع علم   

 9/3/2021 الثالثاء
 

 الثقافي االجتماع علم
  الطبى االجتماع علم

 10/3/2021 االربعاء
    

 11/3/2021 الخميس
 

 في احصائية تطبيقات
 االجتماع علم

  المجتمعات  مع العمل

  13/3/2021 السبت
 

 التنظيم اجتماع علم 
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 14/3/2021 االحد
  االجتماعية النظريات االفراد مع العمل 

 15/3/2021 االثنين 
 أ((بحث حلقات   

 16/3/2021 الثالثاء
    

 أ(( ميدانى تدريب    17/3/2021 االربعاء

  )أ(ميداني تدريب )أ(ميداني زيارات  18/3/2021 الخميس

 

 قسم : اجتماع الئحة قديمة

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

   1/3/2021 االثنين 
 

 البيئية اجتماع علم

   2/3/2021 الثالثاء
 

 

   3/3/2021 االربعاء
 

 

   4/3/2021 الخميس
 

 

   6/3/2021 السبت
 

 االجتماعي التخطيط

   7/3/2021 االحد
 

 

   8/3/2021 االثنين 
 

 الجنائى اجتماع علم

   9/3/2021 الثالثاء
 

 

   10/3/2021 االربعاء
 

 

   11/3/2021 الخميس
 

 

   13/3/2021 السبت
 او تنظيم اجتماع علم 

 عامة عالقات

   14/3/2021 االحد
 

 

   15/3/2021 االثنين 
 

 بحث حلقات
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

   16/3/2021 الثالثاء
 

 

   17/3/2021 االربعاء
 

 )أ( الميدانى العمل

     18/3/2021 الخميس

 

 

 

 قسم : اجتماع شعبة سكان
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

     2/3/2021 الثالثاء

 السكان علم    3/3/2021 االربعاء

     4/3/2021 الخميس

 والتنمية السكان    6/3/2021 السبت

     7/3/2021 االحد

 السكاني النفس علم    8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

     10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس

 السكانية النمازج    13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 السكانية المشكالت    15/3/2021 االثنين 

     16/3/2021 الثالثاء

 ميداني تدريب    17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس

 

 
 
 
 

 قسم : اإلعالم شعبة : عالقات عامة
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
    

  إعالمى بحث مناهج الصحافة إلى مدخل  2/3/2021 الثالثاء

 3/3/2021 االربعاء
 فى بحث مناهج   االقتصاد مبادئ

 العامة العالقات
 واالعالن

  اإلنسانية العامة العالقات إذاعة مدخل  4/3/2021 الخميس

 العالقات فى الكتابة   إعالمية ترجمة 6/3/2021 السبت
 اإلعالن وتحرير

  واإلعالم العام الرأى الدولية العالقات مبادئ  7/3/2021 االحد

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

 العام الرأى قياس   لغة عربية )نحو وصرف( 10/3/2021 االربعاء

  الدولى اإلعالم اإلعالم نظريات  11/3/2021 الخميس

 13/3/2021 السبت

 المؤتمرات إدارة   اإلعالم وسائل نشأة
 فن أو والمعارض
 واإلتيكيت البروتوكول

 اختياري 
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  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 14/3/2021 االحد
 العالقات فى التحرير عربية لغة 

 العامة
 

 15/3/2021 االثنين 
 األفكار ونشر اإلقناع   

 المستحدثة

 16/3/2021 الثالثاء
 جغرافيا أو عالمى فكر إعالمية نصوص 

 اختياري) سياسية
 

 أوربية بلغة إعالمية مادة   اإلعالمي النفس علم 17/3/2021 االربعاء

 18/3/2021 الخميس
    

  
 
 شعبة : الصحافةقسم : اإلعالم  

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  إعالمى بحث مناهج   2/3/2021 الثالثاء

 فى بحث مناهج    3/3/2021 االربعاء
 الصحافة

  الطباعة   4/3/2021 الخميس

 صحفى تحرير    6/3/2021 السبت

  واإلعالم العام الرأى   7/3/2021 االحد

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

 الصحفى التصوير    10/3/2021 االربعاء

  الدولى اإلعالم   11/3/2021 الخميس

 13/3/2021 السبت
 إعالمية مواد إنتاج   

 اإلعالم أو مطبوعة
 )ىاختيار( الرياضي
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 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2
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 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

  المصرية الصحافة تاريخ   14/3/2021 االحد

 األفكار ونشر اإلقناع    15/3/2021 االثنين 
 المستحدثة

 أو معاصر عالمي فكر   16/3/2021 الثالثاء
 )اختياري( سياسية جغرافيا

 

 بلغة صحفية مادة    17/3/2021 االربعاء
 أوربية

     18/3/2021 الخميس

 

 

 

 قسم : اإلعالم شعبة : اإلذاعة 
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  إعالمى بحث مناهج   2/3/2021 الثالثاء

 اإلذاعة فى بحث مناهج    3/3/2021 االربعاء

  محلية إذاعات   4/3/2021 الخميس

 والتليفزيون للراديو الكتابة    6/3/2021 السبت

  واإلعالم العام الرأى   7/3/2021 االحد

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

 10/3/2021 االربعاء
  

 
 اإلذاعى التخطيط

 والتليفزيونى

 11/3/2021 الخميس
  

  الدولى اإلعالم
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 13/3/2021 السبت
  

 
 أو التسجيلية السينما

 التليفزيونى التصوير

 )اختياري(

  اللغة علم صوتيات   14/3/2021 االحد

    15/3/2021 االثنين 
 األفكار ونشر اإلقناع

 المستحدثة

 16/3/2021 الثالثاء
 أو معاصر عالمى فكر  

 سياسية جغرافيا
 )اختياري(

 

 أوربية بلغة اذاعية مادة    17/3/2021 االربعاء

  اإلذاعية والبرامج األخبار   18/3/2021 الخميس

 

 

 

  ) قسم : التاريخ (          
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 المعاصر مصر تاريخ   (وتعبيرنحو )العربية اللغة 1/3/2021 االثنين 

  2/3/2021 الثالثاء
 إلى اإلسالمية مصر تاريخ

 اإلخشيدية الدولة نهاية
 الحديث أفريقيا تاريخ

  والمعاصر

   الحديثة مصر تاريخ 3/3/2021 االربعاء
 العالمية القضايا تاريخ

 المعاصرة

 فى مصر وحضارة تاريخ إنجليزية لغة  4/3/2021 الخميس
  البطالمة حكم

 6/3/2021 السبت
 العصر فى نشأته منذ التاريخ علم

   الحديث
 اإلمبراطورية تاريخ

 وحضارتهاالرومانية 

 هيروغليفية أو شرقية لغة الحديث أوربا تاريخ  7/3/2021 االحد
  )اختياري( التيني أو

 البيزنطية الدولة حضارة   آلي حاسب 8/3/2021 االثنين 

 والغرب الشرق بين العالقات البيزنطية الدولة تاريخ  9/3/2021 الثالثاء
  الوسطى العصور فى

   المحمدية البعثة قبل العرب تاريخ 10/3/2021 االربعاء
 الشرق وحضارة تاريخ

 القديم األدنى



 جـامعـة الـمـنـيـا
 كـلـية اآلداب
 شئون الطـالب

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

  11/3/2021 الخميس
 حتى اليونان بالد تاريخ

  الثانى العباسى العصر تاريخ م.ق الخامس القرن

 13/3/2021 السبت
 العصور فى أوربا تاريخ إلى مدخل

   الوسطى
 بحث ومناهج مصادر

 "ومعاصر حديث تاريخ"

  14/3/2021 االحد
 تاريخ من موضوعات

 والمعاصر الحديث آسيا
 بحث ومناهج مصادر

  "وسيط تاريخ"

 األندلس تاريخ   اإلغريق وحضارة تاريخ إلى المدخل 15/3/2021 االثنين 

  سياسية جغرافيا (وتعبيرنحو )العربية اللغة  16/3/2021 الثالثاء

 17/3/2021 االربعاء
 حتى العصور أقدم منذ مصر تاريخ

 قديمة غربية أو شرقية لغة   الهكسوس عصر نهاية

  18/3/2021 الخميس
 تاريخية ووثائق نصوص

 "إسالمى تاريخ"
 فى المستقلة الدولة تاريخ

  المشرق

 

 

   قسم : المكتبات والمعلومات

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الثانيةالفرقة  الفرقة األولى التاريخ اليوم
     1/3/2021 االثنين 

 2/3/2021 الثالثاء
  الجارية الوثائق ادارة الوصفية الفهرسة 

 3/3/2021 االربعاء
 الوثائق لدراسة مدخل

 واالرشيف
 المكتبات فى البرمجيات  

 والمعلومات

 4/3/2021 الخميس
 المرجعية المصادر 

 العامة
  الموضوعية الفهرسة

 6/3/2021 السبت
 علم في البحث مناهج

 المعلومات
 المعلومات مرفقات ادارة  

 7/3/2021 االحد
 ومصادر المخطوطات العربية اللغة 

 العربى التراث
 

 8/3/2021 االثنين 
 المكتبات علم الى مدخل

 والمعلومات
 المعلومات اقتصاديات  



 جـامعـة الـمـنـيـا
 كـلـية اآلداب
 شئون الطـالب

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 9/3/2021 الثالثاء
 المعلومات مؤسسات العربية الوثائق 

 النوعية
 

     10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس

 13/3/2021 السبت
   المعلومات استرجاع   المعرفي النفس علم

 14/3/2021 االحد
 العامة العالقات االنسان حقوق 

 المعلومات وتسويق
 

 الوثائق وفهرسة تصنيف   العربية اللغة 15/3/2021 االثنين 

     16/3/2021 الثالثاء

 17/3/2021 االربعاء
 العلمي االتصال   المكتبات ميكنة

 المعلومات ساتوقيا

 18/3/2021 الخميس
  المرجعية المصادر البيانات قواعد ادارة نظم 

 
 ) قسم : الجغرافيا(   شعبة عامة قديم 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الثانيةالفرقة  الفرقة األولى  التاريخ اليوم

 بعد من االستشعار    1/3/2021 االثنين 

 2/3/2021 الثالثاء
 مناخية جغرافيا 

 ونباتية

  الزراعة جغرافية

 الجغرافية الكشوف    3/3/2021 االربعاء

  الحضر جغرافية مساحة  4/3/2021 الخميس

     6/3/2021 السبت

  التاريخية الجغرافيا إحصاء  7/3/2021 االحد

 8/3/2021 االثنين 
 التنمية جغرافية   

  جغرافية نصوص أوربا جغرافية  9/3/2021 الثالثاء



 جـامعـة الـمـنـيـا
 كـلـية اآلداب
 شئون الطـالب

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 الحديث مصر تاريخ    10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس

 األميركتين    13/3/2021 السبت
 واستراليا

 التضاريس خرائط  14/3/2021 االحد
 والمناخ

  ومحيطات بحار

     15/3/2021 االثنين 

  الطبية الجغرافيا البشرية السالالت  16/3/2021 الثالثاء

 السياحة جغرافية    17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس

  
 قديم ) قسم : الجغرافيا(     شعبة: خرائط

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 بعد من االستشعار    1/3/2021 االثنين 

  وطبوغرافية كنتورية   2/3/2021 الثالثاء

 الفنية الدراسة    3/3/2021 االربعاء

  الحضر جغرافية   4/3/2021 الخميس

 الخرائط مساقط    6/3/2021 السبت

  مستوية مساحة   7/3/2021 االحد

 التنمية جغرافية    8/3/2021 االثنين 

  جغرافية نصوص   9/3/2021 الثالثاء

 تاريخ الخرائط    10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس



 جـامعـة الـمـنـيـا
 كـلـية اآلداب
 شئون الطـالب

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     13/3/2021 السبت

  ومحيطات بحار   14/3/2021 االحد

     15/3/2021 االثنين 

  الطبية الجغرافيا   16/3/2021 الثالثاء

 السياحة جغرافية    17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس
 

 

 

 

 ) قسم : الجغرافيا(    شعبة عامة حديث  
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 االستشعار عن بعد   العربي الوطن جغرافية 1/3/2021 االثنين 

  الزراعة جغرافيا المناخية الجغرافيا  2/3/2021 الثالثاء

 3/3/2021 االربعاء
جغرافيا العالم    الجغرافي الفكر تطور

 الجديد
  الحضر جغرافيا المستوية المساحة  4/3/2021 الخميس

    انجليزية لغة 6/3/2021 السبت

  التجارة جغرافيا الجغرافي االحصاء  7/3/2021 االحد
 جغرافيا النقل   الطبيعية الجغرافيا 8/3/2021 االثنين 
  الجيمومورفولوجيا التوزيعات خرائط  9/3/2021 الثالثاء

 10/3/2021 االربعاء
جغرافيا مصر    األلى الحاسب

 الطبيعية
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 كـلـية اآلداب
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Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     11/3/2021 الخميس

 13/3/2021 السبت
 العلمية الجغرافيا

 والخرائط
 السياسيةالجغرافيا   

 14/3/2021 االحد
 افريقيا جغرافيا 

 االقليمية
 اوراسيا جغرافية

 االقليمية
 

 15/3/2021 االثنين 
 مصر وحضارة تاريخ
 االسالمى الفتح قبل

 التخطيط االقليمي  

  الطبية الجغرافيا الحضارية الجغرافيا  16/3/2021 الثالثاء

 السياحةجغرافيا     17/3/2021 االربعاء

 18/3/2021 الخميس
 مصر تاريخ 

 االسالمي
 فى مقدمة
 بعد عن االستشعار

 

 

  

 حديث خرائط) قسم : الجغرافيا(    شعبة 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم
 االستشعار عن بعد    1/3/2021 االثنين 

 2/3/2021 الثالثاء
 الفنية الطرق  

 الكارتوجرافية
 

 3/3/2021 االربعاء
المساحة    

 الجيوديسية
  الحضر جغرافيا   4/3/2021 الخميس
 مساقط الخرائط    6/3/2021 السبت

  الطبوغرافية الخرائط   7/3/2021 االحد

 المساحة الجوية    8/3/2021 االثنين 
  الجيمومورفولوجيا   9/3/2021 الثالثاء

 10/3/2021 االربعاء
جغرافيا مصر    

 الطبيعية
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 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     11/3/2021 الخميس
 الجغرافيا السياسية    13/3/2021 السبت

 14/3/2021 االحد
 اوراسيا جغرافية  

 االقليمية
 

 التخطيط االقليمي    15/3/2021 االثنين 

  الطبية الجغرافيا   16/3/2021 الثالثاء
     17/3/2021 االربعاء

 18/3/2021 الخميس
 االستشعار فى مقدمة  

 بعد عن
 

 
 

 شعبة : إسالمي قسم : اآلثار
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
 مصر تاريخ

 اإلسالمية
 إسالمي تصوير  

  2/3/2021 الثالثاء
 إسالمية عمارة

 (أيوبي – فاطمي)
 إسالمية عمارة

 (المملوكي العصر)
 

 إسالمي تاريخ   حديثة أوربية لغة 3/3/2021 االربعاء

 إسالمية مسكوكات  4/3/2021 الخميس
 تصوير

)مغولي إسالمي
 وتيموري(

 

 6/3/2021 السبت
 وحضارة آثار

 إسالمية
  

 المشرق عمارة
 اإلسالمي

     7/3/2021 االحد

 8/3/2021 االثنين 
 مصر جغرافية

 التاريخية
 حديثة أوربية لغة  

  أثرية كتابات إسالمي تصوير  9/3/2021 الثالثاء
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Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 أعمال السنة   أعمال السنة 10/3/2021 االربعاء

  أعمال السنة أعمال السنة  11/3/2021 الخميس

 الفن تاريخ   الفن تاريخ 13/3/2021 السبت

  14/3/2021 االحد
 إسالمي تاريخ

 (أيوبي -فاطمي)
  إسالمية مسكوكات

 15/3/2021 االثنين 
 للتاريخ مدخل
 والروماني اليوناني

  
 تدريبات ميدانية

  16/3/2021 الثالثاء
  تدريبات ميدانية تدريبات ميدانية

 17/3/2021 االربعاء
 إسالمية مسكوكات   القديم مصر تاريخ معالم

 18/3/2021 الخميس
 تدريبات ميدانية

 حديثة أوربية لغة
 بلغة أثرية قراءات

 أوربية
 

 ب(+ الصالة 106أ/  110ب / 109مادة )تدريبات ميدانية( للفرقة االولي بالدور االول قاعة )

 شعبة : آثار مصرية قسم : اآلثار
 الرابعةالفرقة  الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
 فى مصر وآثار تاريخ   

 البطلمى العصر

 2/3/2021 الثالثاء
 التاريخ قبل ما آثار 

 )األسرات بداية(
  القديم األدنى الشرق

 3/3/2021 االربعاء
 ونصوص فبطيه لغة   

 بحروية أو صعيدية

 4/3/2021 الخميس
 بلغة أثرية قراءات المصري المجتمع 

 أوربية
 

 أثرية مواقع    6/3/2021 السبت

 7/3/2021 االحد
 قديمة مصرية لغة 

 )وتمرينات قواعد(
  القديم مصر تاريخ

 هيراطيقية نصوص    8/3/2021 االثنين 

 9/3/2021 الثالثاء
 بلغة أثرية قراءات 

 أوربية
 اليونان وحضارة تاريخ

 القديم
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 كـلـية اآلداب
 شئون الطـالب

 

Minia University 

Faculty of Arts 

 م2020/2021جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 السنةأعمال     10/3/2021 االربعاء

  أعمال السنة أعمال السنة  11/3/2021 الخميس

 13/3/2021 السبت
 وتاريخية أثرية قراءات   

 أوربية بلغة

 14/3/2021 االحد
 القديم مصر تاريخ 

 (14-1 )األسرات
  هيراطيقية نصوص

 قديمة مصرية آثار    15/3/2021 االثنين 

 16/3/2021 الثالثاء
 ونصوص قبطية لغة تدريبات ميدانية 

 صعيدية
 

 17/3/2021 االربعاء
 تدريبات ميدانية  

 قديمة مصرية لغة

 متأخرة ونصوص

 تدريبات ميدانية قديمة مصرية لغة معماري رسم  18/3/2021 الخميس

 د( 101الثالثة شعبة مصري بالدور االول مدرج )مادة )تدريبات ميدانية( للفرقة 

 أ( 210أ/  209الرابعة شعبة مصري بالدور الثاني قاعة )مادة )تدريبات ميدانية( للفرقة 

 يونانى ورومانيشعبة : آثار  قسم : اآلثار

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 1/3/2021 االثنين 
 الدولة تاريخ   

 البيزنطية

 2/3/2021 الثالثاء
 وحضارة تاريخ 

 اليونان
  رومانية عمارة

 3/3/2021 االربعاء
 يونانية نصوص   

 والتينية

  فوتوغرافى تصوير يونانية عمارة  4/3/2021 الخميس

 فرعونية أثار    6/3/2021 السبت

     7/3/2021 االحد

 التينية يونانية عملة    8/3/2021 االثنين 
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 مواعيد االمتحان :
 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 9/3/2021 الثالثاء
 بلغة أثرية نصوص انجليزية لغة 

 اجنبية
 

 أعمال السنة    10/3/2021 االربعاء

  أعمال السنة أعمال السنة  11/3/2021 الخميس

 متاحف فن    13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد

 تدريبات ميدانية    15/3/2021 االثنين 

  تدريبات ميدانية تدريبات ميدانية  16/3/2021 الثالثاء

 17/3/2021 االربعاء
 اإلمبراطورية تاريخ   

 الرومانية

 18/3/2021 الخميس
 حوض جغرافية 

 المتوسط البحر
 وحضارة تاريخ

 الرومان
 

 

 

 قسم : الدراسات السكانية
 الرابعةالفرقة  الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  2/3/2021 الثالثاء
 البيانات مصادر

 السكانية

 مقرر
 الحراك)اختياري

 نظم او االجتماعى
 (معلومات

 

 والتنمية السكان   االحصاء مبادئ 3/3/2021 االربعاء

     4/3/2021 الخميس

 السكانية النمازج   االجتماع علم مبادئ 6/3/2021 السبت

  االقتصادي السكان علم انثروبيولوجيا  7/3/2021 االحد

 السكانية المشكالت   السكان علم  مبادئ 8/3/2021 االثنين 
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 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

  السكان والبيئة علم االجتماع الريفي  9/3/2021 الثالثاء

 السكانى االعالم   عربية لغة 10/3/2021 االربعاء

  سكانية نظريات السكان فسيولوجيا  11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

  السكانى البحث مناهج االجتماعية الخدمه  14/3/2021 االحد

 ميدانى تدريب   اولى اجنبية لغة 15/3/2021 االثنين 

  الوفيات االخالق علم  16/3/2021 الثالثاء

   الى حاسب 17/3/2021 االربعاء

 السكانى النفس علم
 السكاناو علم 

السياسي) 
 اختياري(

     18/3/2021 الخميس

 قسم : علم نفس شعبة : مدرسي

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  الجماعة ديناميات الشخصية علم  2/3/2021 الثالثاء

 ارشادى نفس علم   الفلسفة الى مدخل 3/3/2021 االربعاء

  4/3/2021 الخميس
 النفس علم معمل

 ذكاء اختبارات
  النفس علم معمل

 6/3/2021 السبت
 او النفس علم نظريات

 نفسية اتجاهات
 معاصرة

 السياسي النفس علم  

  االتصال سيكولوجية االجتماعي النفس علم  7/3/2021 االحد
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 الساعة الثانية عشرة ظهراالفرقة الرابعة والثالثة : من الساعة التاسعة صباحا إلى 

 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 8/3/2021 االثنين 
 ارتقائي نفس علم

 طفولة
   

  مدرسي نفس علم نفسي قياس  9/3/2021 الثالثاء

 اضطرابات التعلم   حديثة أوربية لغة 10/3/2021 االربعاء
     11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

  متقدم نفس إحصاء أوربية لغة  14/3/2021 االحد

 تربوي نفس علم   العام النفس علم 15/3/2021 االثنين 

  العسكري النفس علم تجريبي نفس علم  16/3/2021 الثالثاء

   نفسي إحصاء 17/3/2021 االربعاء
 فئات سيكولوجيا

 خاصة

     18/3/2021 الخميس
 

 قسم : علم نفس   شعبة : اكلنيكى
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

     1/3/2021 االثنين 

  تشخيصي نفسي علم   2/3/2021 الثالثاء

 3/3/2021 االربعاء
 نفسية أمراض   

 وعقلية

 4/3/2021 الخميس
 اكلنيكى نفس علم  

 اجتماعي
 

 6/3/2021 السبت
 اكلنيكى نفس علم   

 عالج
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

  النفس علم معمل   7/3/2021 االحد

 معرفية اضطرابات    8/3/2021 االثنين 

 9/3/2021 الثالثاء
 بلغة نفسية نصوص  

 اوروبية
 

 بحث قاعة    10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

  متقدم نفسى إحصاء   14/3/2021 االحد

 نفس علم معمل    15/3/2021 االثنين 

 16/3/2021 الثالثاء
 تخاطب سيكولوجية  

  نفسي اوطب
 

 نفسية نصوص    17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس

 
 شعبة : دراما ونقد   قسم : علوم المسرح

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 اخراج مناهج    1/3/2021 االثنين 

  2/3/2021 الثالثاء
 العصور فى دراما تاريخ

 الوسطى
  سينوغرافيا

    يونانية نصوص تحليل 3/3/2021 االربعاء

  تطبيقى نقد   4/3/2021 الخميس

    التشكيلي الفن تاريخ 6/3/2021 السبت
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 نفسى تحليل  7/3/2021 االحد
 العرض جماليات

 المسرحي
 

    تكوين 8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

    عربية لغة 10/3/2021 االربعاء

  (وتعبير نحو)عربية لغة تشكيلية فنون تاريخ  11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد

    اغريقية دراما تاريخ 15/3/2021 االثنين 

  بحث مناهج المسرحى النقد مدارس  16/3/2021 الثالثاء

     17/3/2021 االربعاء

  صحفي تحرير فن الموسيقى تذوق تاريخ  18/3/2021 الخميس

 

 شعبة : تمثيل وإخراج     قسم : علوم المسرح
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 اخراج مناهج    1/3/2021 االثنين 

 2/3/2021 الثالثاء

 دراما تاريخ 
 العصور
 الوسطى

  سينوغرافيا

     3/3/2021 االربعاء

 4/3/2021 الخميس
  اذاعى تمثيل 

 
 تحليل اسس

 موسيقى
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

     6/3/2021 السبت

 7/3/2021 االحد
 الفنون تاريخ 

 التشكيلية
 العرض جماليات

 المسرحي

 

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

     10/3/2021 االربعاء

     11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

     14/3/2021 االحد

     15/3/2021 االثنين 

     16/3/2021 الثالثاء

     17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس

 

 

 قسم : علوم المسرح شعبة : الديكور المسرحي
 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى التاريخ اليوم

 اخراج نظريات    1/3/2021 االثنين 

 2/3/2021 الثالثاء
 العصور دراما 

 الوسطي

   سينوغرافيا

     3/3/2021 االربعاء
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 الفرقة الثانية واألولى " من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الظهر

 -تعليمات هامة :
 علي جميع الطالب االلتزام بطرق الوقاية من اإلصابة بمرض الكورونا/1

 للتعاملعدم وجود تجمعات للطالب قبل وبعد اللجان مع الحفاظ علي وجود مسافه /2

 االلتزام بارتداء الكمامة والقفاز /3

  علي جميع الطالب احضار االدوات الشخصية مع مراعاة عدم تبادل االدوات/4

 لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية أمين الكلية ة اإلعدادنلج
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/

 ميد الكليةع
 

 أشرف ماهر محمود النواجيأ.د/ 

 

 4/3/2021 الخميس
 فنية تطوير تاريخ 

 المسرح
  19 القرن دراما

     6/3/2021 السبت

 7/3/2021 االحد
 العرض جماليات التشكيلي الفن تاريخ 

 المسرحي

 

     8/3/2021 االثنين 

     9/3/2021 الثالثاء

     10/3/2021 االربعاء

   مسرحية طرز  11/3/2021 الخميس

     13/3/2021 السبت

   رسم  14/3/2021 االحد

     15/3/2021 االثنين 

  مسرح وعمارة هندسة تصميم اسس  16/3/2021 الثالثاء
     17/3/2021 االربعاء

     18/3/2021 الخميس

 

 


