
جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي17ادب القرن الاحمد بخيت حسن ابراهيم1
 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يلغة اوربية حديثة(ق)عويس محمد عويس محمد1
 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ينحو اللغة الفرنسية)اللغويات
 
ي العصور الوسطيثان

 
يتاري    خ فرنسا ف

 
ثان

ياللغة الالتينية واالساطير
 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي17نصوص من القرن ال
 
اكيبثان ياللغويات علم الير

 
ثان

ي17 و16حضارة القرنيير  ال
 
يثان

 
ياللغة الالتينية واالدب اليونان

 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي يوسف رأفت يوسف شنودة1
 
ثان

(انتساب عام)قسم اللغة الفرنسية 

(انتساب عام)قسم اللغة الفرنسية 

يوسف رأفت يوسف شنودة1

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد ثانية

(انتساب)قسم اللغة الفرنسية 

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد اولي

(انتساب)قسم اللغة الفرنسية 

 الفرقة الثالثة

كشف مواد تحمبل الفرقة الثالثةمواد ثانية

كشف مواد تحميل الفرقة الثالثةمواد اولي

(انتساب عام)قسم اللغة الفرنسية 

يوسف رأفت يوسف شنودة1



2مادةترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي18نصوص من القرن ال
 
يلغوياتثان

 
اللغة االوربية الحديثةثان

ي18حضارة القرن ال
 
يثان

 
ياللغة الالتينية واالدب اليونان
 
البناء اللغوىثان

كشف باقون الفرقة الثالثة

(انتساب)قسم اللغة الفرنسية 

(ق)عويس محمد عويس محمد1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي(ق)يرسا محمد حلمي عمر2
 
يالوصف البيولوجراف

 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي محمود سعيد محمود1
يمصطف 

 
يالوصف البيولوجراف

 
ثان

كشف تخلفات الفرقة الثالثة مواد ثانية
(انتساب)قسم المكتبات 

كشف تخلفات الفرقة الثالثة مواد ثانية
(انتظام)قسم المكتبات 



جامعة اسوان

كلية اآلداب

مادةترممادةترممادةاسم الطالبم

يخدمات المكتبات والمعلومات
 
يمواد االطفالثان

 
يثان اث العرن 

مصادر الير
ي(مستوي متقدم)التصنيف

 
بويثان يعلم النفس الير

 
ثان

كشف باقون  الفرقة الثالثة 
(انتظام)قسم المكتبات 

(ق)يرسا محمد حلمي عمر1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يالجغرافيا السياسية
 
يكمبيوتر ونظم المعلوماتثان

 
ثان

يالتوثيق االعالمي
 
يعلم االجتماع االعالمثان

 
ثان

             

كشف مواد تحميل الفرقة الثالثة مواد اولى
(انتظام)قسم اعالم عالقات  

عزيزة ابراهيم الهجرسي علي1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

2مادةترممادةترممادةاسم الطالبم

يمادة اعالمية بلغة اوربية
 
يجغرافيه سياحيهثان

 
تخطيط الحمالت االعالميةثان

ياخراج المطبوعات االعالمية
 
يثان

ياالحصاء التطبيفر
 
مناهج البحوث االعالميهثان

  

كشف باقون الفرقة الثالثة 
(انتظام)قسم اعالم عالقات  

ي السيد1
(ق)عمار يارس مصطف 



ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي(نحو وادب)لغة عربية مصطف  عوض احمد طه1
 
يثان

 
ثان

(انتظام)قسم اعالم صحافة 

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد ثانية



2مادةترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي
يتحرير صحف 

 
ي الصحافةثان

 
يمناهج البحث ف

 
تاري    خ مرص الحديث والمعارصثان

ي
يالطباعة واالخراج الصحف 

 
ي ف مجال االعالمثان

ياالحصاء التطبيفر
 
مادة اختياريةثان

كشف باقون الفرقة الثالثة

(انتظام)قسم اعالم صحافة 

ة احمد كمال احمد (ق)شهير 1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يالحاسب االليمحمد بدرى نور عبد العزيز1
 
ثان

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد اولى
(انتظام)قسم الجغرافيا 

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد ثانية



ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يخرائط التوزيعات(ق)محمد جابر ابراهيم حسن1
 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ي ابراهيم1 يخرائط التوزيعاتعبدالرحمن عبدالنب 
 
ثان

(انتساب)قسم الجغرافيا 

(انتظام)قسم الجغرافيا 

كشف تخلفات الفرقة الثالثةمواد ثانية



جامعة اسوان

كلية اآلداب

مادةترممادةترممادةاسم الطالبم

يجغرافيا النقل والتجارة
 
يالخرائط الطبوغرافيةثان

 
ثان

ية ينصوص جغرافية باالنجلير 
 
يالجغرافيه الميدانيةثان

 
ثان

يجغرافيا النقل والتجارة
 
يالخرائط الطبوغرافيةثان

 
ثان

ية ينصوص جغرافية باالنجلير 
 
يالجغرافيه الميدانيةثان

 
ثان

يجغرافيا النقل والتجارة
 
يالخرائط الطبوغرافيةثان

 
ثان

ية ينصوص جغرافية باالنجلير 
 
يالجغرافيه الميدانيةثان

 
ثان

مادةترممادةترممادةاسم الطالبم

يجغرافيا النقل والتجارة
 
يثان

 
ثان

ية ينصوص جغرافية باالنجلير 
 
يثان

 
ثان

 

تاري    خ مرص االسالمية(3ق خ)ايمان جالل كامل محمد1

كشف باقون الفرقة الثالثة
(انتظام)قسم الجغرافيا 

تاري    خ مرص االسالمية(ق)محمد جابر ابراهيم حسن1

تاري    خ مرص االسالمية(2ق خ)ندي محمد عمر محمود1

كشف باقون الفرقة الثالثة
(انتساب)قسم الجغرافيا 

تاري    خ مرص االسالمية(3ق خ)عال عادل عايد محمد1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم
لغة اوربية نحو وتعبيرندي علي بغدادي علي1

 

كشف تخلفات الفرقةالثالثة مواد اولى
قسم علم اجتماع انتظام



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم
يلغة اوربية حديثةعبد الرازق محمد عبد الرازق طه1

 
يالحاسب االليثان

 
ثان

كشف تخلفات الفرقة الثالثة مواد اولى
قسم علم النفس انتساب



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يتاري    خ مرص القديمة(1ق خ)عائشه طارق احمد شعبان1
 
يثان

 
ثان

 محمود علي2
يتاري    خ الدوله العثمانية(3ق خ)فاطمة حسير 

 
ثان

كشف تخلفات الفرقة الثالثة مواد ثانية
قسم التاريخ انتساب



جامعة اسوان

كلية اآلداب

2مادةترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

نطية يتاري    خ الدولة البير 
 
يتاري    خ مرص االسالميةثان

 
تاري    خ الدولة العباسيةثان

ي
 
ي العرص الرومان

 
يتاري    خ وحضارة مرص ف

 
ي الحديثثان يتاري    خ العالم العرن 

 
الجغرافيا السياسيةثان

2
 محمود علي

نطية(3ق خ)فاطمة حسير  يتاري    خ الدولة البير 
 
ثان

كشف باقون الفرقة الثالثة 
قسم التاريخ انتساب

(1ق خ)عائشه طارق احمد شعبان 1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ينصوص وتعبيرنرمير  طه محمد عبد العظيم1
 
ياللغة الالتينية واالساطيرثان

 
ثان

ي سيد عبد الجواد2
ينصوص وتعبيرزينب مصطف 

 
ياللغة الالتينية واالساطيرثان

 
ثان

ة ثروت عياد جرجس3 ينصوص وتعبيرامير
 
ياللغة الالتينية واالساطيرثان

 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ينرمير  طه محمد عبد العظيم1
 
ياللغة الالتينية واالدب اليونان

 
ي علم اللغةثان

 
يمقدمة ف

 
ثان

ي سيد عبد الجواد2
زينب مصطف 

ي
 
ياللغة الالتينية واالدب اليونان

 
ي علم اللغةثان

 
يمقدمة ف

 
ثان

ة ثروت عياد جرجس3 يامير
 
ياللغة الالتينية واالدب اليونان

 
ي علم اللغةثان

 
يمقدمة ف

 
ثان

ترم1مادةاسم الطالبم

ينرمير  طه محمد عبد العظيم1
 
يجميع مواد الفصل الدراسي الثان

 
ثان

ي سيد عبد الجواد2
زينب مصطف 

ي
 
يجميع مواد الفصل الدراسي الثان

 
ثان

ة ثروت عياد جرجس3 يامير
 
يجميع مواد الفصل الدراسي الثان

 
ثان

  الفرقة الثالثة 
قسم انجليزي انتساب عام

كشف مواد  تحميل  الفرقة الثالثة مواد اولي
قسم انجليزي انتساب عام

كشف مواد  تحميل  الفرقة الثالثة مواد ثانية
قسم انجليزي انتساب عام



جامعة اسوان

كلية اآلداب

2مادةترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يرواية ونير 
 
ي(19-18)حضارة القرنيير ثان

 
يثان

 
لغة التينية وادب رومان

يشكسبير ودراما
 
يترجمةثان

 
(19قرن)ادب امريكيثان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

كشف باقون الفرقة الثالثة 
قسم انجليزي انتساب

(ق)وفاء عمران محمد همام1



جامعة اسوان

كلية اآلداب

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

يادب ما قبل االسالمري  هام محمد حسن موسي1
 
ثان

ترم2مادةترم1مادةاسم الطالبم

ري  هام محمد حسن موسي1
يمناهج البحث العلمي

 
ثان

اسم الطالبم

ي القديم اعفاءري  هام محمد حسن موسي1 ي ماعدا مادة النقد العرن 
 
جميع مواد الفصل الدراسي الثان

كشف مواد  تحميل  الفرقة الثالثة مواد اولي
قسم اللغة العربية انتساب عام

كشف مواد  تحميل  الفرقة الثالثة مواد ثانية
قسم اللغة العربية انتساب عام

 الفرقة الثالثة 
قسم اللغة العربية انتساب عام


