
الجغرافيا

نظام حديث

السبت 

2022/01/15

النقد االدبى نشأته 

وتطوره
مقــــــال

ماقبل )تاريخ مصر القديمة 

(التاريخ وحتى الدولة الوسطى

مادة اعالمية بلغة اوربية 

حديثة
جغرافية طبيعيةصوتيات وقراءة

المدخل التاريخى لعلم 

المكتبات والمعلومات
تاريخ علم النفس

االثنين 

2022/01/17
تاريخ العرب قبل االسالمتاريخ ادب انجليزىالنحو والصرف

نشاة وسائل االعالم 

وتطورها

مدخل الى الثقافة 

الفرنسية المعاصرة
طرق البحث العلمىجغرافية مناخية

مدخل الى علم 

االجتماع

االربعاء 

2022/01/19

مصادر التراث 

العربى
مدخل الى الشعر

تاريخ اوربا فى العصور 

حتى نهاية القرن )الوسطى

العاشر الميالدى

علم الوثـــــــائقالمساحة والخرائطتعبير ومحادثةالخبر ومصادرة
علم النفس 

(1)االحصائى

السبت 

2022/01/22

الجزيرة العربية 

جغرافيتها وتاريخها 

قبل االسالم

صوتيات )لغويات

(اللغة

من )تاريخ وحضارة اليونان 

م الى 0ق11القرن

(م0ق4القرن

الكمبيوتر ونظم 

المعلومات

ترجمه من الفرنسية 

واليها
نصوص نفسيةتاريخ مصر الحديثجغرافية اقتصادية

االثنين 

2022/01/24
اسس الفلسفة

نحو )لغة عربية

(وادب
(نحو وادب)لغة عربية 

نحو )لغة عربية وادبها

(وتعبير
اللغة العربيةاللغة العربية

    اللغة العربية        

(نحو وادب)
لغة عربية

االربعاء 

2022/01/26
الجغرافية العامة16حضارة القرن اللغة اوربية حديثة

االعالم والمجتمع 

(مدخل تاريخى)العربى
ـــــــــــــــــــــــــــــجغرافيا غرب اوربا

علم النفس 

مقدمة )االرتقائى

(بيولوجية

السبت 

2022/01/29
حقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسانحقوق انسان

االثنين 

2022/01/31
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاسب االلىـــــــــــــــالحاسب االلىــــــــــــــــــــــــــــــ

 صباحا9.30تبدأ االمتحانات الساعة :  مالحظات 

المختص

اللغة االنجليزية التاريخ

              عميد الكليةمسجل الكلية

جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

2022/2021 جدول امتحانات الفرقة االولى الفصل الدراسى االول

اللغة العربية علم النفس المكتباتاليوم و التاريخ  االعالم اللغة الفرنسية



 الجغرافيااللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

نظام حديثنظام حديثنظام قديمعالقات عامةصحافة

االحد 

2022/01/16

الشعر فى صدر 

االسالم وبنى امية

روايه ونثر حتى 

17القرن ال

تاريخ شعوب الشرق 

االدنى القديم

مادة اعالمية بلغة 

اوربية
لغة اوربية حديثة

نصوص من القرن 

16الـ

نصوص من القرن 

16ال
علم النفس التجريبىالجيومورفولوجيا

المصادر والمراجع 

العامة
االجتماع االقتصادى

الثالثاء 

2022/01/18

البالغة العربية     

(علم المعانى)
ترجمـــــــــــة

تاريخ وحضارة 

الرومان فى العصر 

االمبراطورى

مدخل الى التحرير 

الصحفى

الدعاية والحرب 

النفسية

ترجمة من الفرنسية 

وإليها

ترجمة من الفرنسية 

واليها
سيكولوجيا النموجغرافية السكان

المواد السمعية 

والبصرية
االجتماع السياسي

الخميس 

2022/01/20
علم االصوات

شكسبير ودراما الى 

17نهاية القرن ال

تاريخ عصر النبوة 

والخالفة الراشدة
(تعبير)تمرينات عمليةمداخل االعالممداخل االعالن

تمرينات عملية 

(تعبير)

مقدمة فى 

االستشعار من بعد

مدخل الى علم 

النفس الفيزيولوجى

تكوين وتنمية 

المقتنيات

االحصاء 

جزء )االجتماعى 

(ثانى

االحد 

2022/01/23

الحديث النبوى 

وعلومه
الحضارة االنجليزية

تاريخ اوربا فى 

العصور الوسطى
مقــــــــــالالتشريعات االعالميةالتشريعات االعالمية

المسرح الفرنسي فى 

القرن السابع عشر
جغرافية الريف

علم النفس 

االجتماعى
العمل مع الجماعاتالنشر ومؤسساته

الثالثاء 

2022/01/25
االعالم السياحىالرأى العامالجغرافية االقتصاديةلغة اوربية حديثة(2)علوم القرآن 

أدب القرنين 

17و16الـ
16ادب القرن ال

مقدمه فى نظم 

المعلومات 

الجغرافية

مقدمة بيولوجية
لغة اوربية 

(نحو وتعبير)حديثة

نصوص متخصصة 

بلغة اوربية حديثة

االحد 

2022/01/30
17حضارة القرن الاللغة الشرقية

لغة أوربية 

(نحو وتعبير)حديثة
1تدريب ميداني ـــــــــلغة عربيةـــــــلغة اوربية حديثةلغة أوربية حديثةنظريات االتصالنظريات االتصال

الثالثاء 

2022/02/01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترجمةــــــــــــــــــــــــــــ

 صباحا9.30تبدأ االمتحانات الساعة :  مالحظات 

المختص

جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

قسم التاريخ

2022/2021                                   جدول امتحانات الفرقة الثانية الفصل الدراسى االول

علم اجتماع اللغة العربيةاليوم التاريخ  اللغة االنجليزية
 االعالم

علم النفس المكتبات

              عميد الكليةمسجل الكلية



مساحة وخرائطنظم معلوماتشعبة عامةعالقات عامةصحافة

السبت 

2022/01/15
مقــــــــالالشعر العباسى

نصوص تاريخية بلغة 

اوربيةقديمة 

(التينية/يونانية)

مادة اعالمية بلغة 

اوربية وترجمة
اثار مصر االسالمية

نصوص من القرن 

(نثر) 18ال

جغرافية الطاقة 

والصناعة

نظم معلومات 

(1)جغرافية

المساحة 

المستوية
قياس نفسي

التحليل الموضوعى 

مستوى تمهيدى)
علم االجتماع الريفى

االثنين 

2022/01/17
النحو والصرف

النحو )لغويات

(والصرف
تحرير صحفىالحروب الصليبية

الراى العام وطرق 

قياسه
18ادب القرن ال

المشكالت البيئية 

المعاصرة

برمجة 

(1)ونمذجة
طرق فنية

علم نفس 

الشخصية

الوصف 

البيولوجرافى 

(مستوى متقدم)

علم اجتماع التنمية

االربعاء 

2022/01/19

البالغة العربية 

(علم البديع)

نقد أدبى 

(19و 18)قرنين

تاريخ العالم العربي 

(بالد المشرق)الحديث 
العالقات العامةاالعالم والتنمية

المسرح فى القرن 

18ال
جغرافية السياحة

استشعار من 

(1)بعد

استشعار من 

(1)بعد

مستوى )تعلم 

(متقدم

ادارة المكتبات 

ومراكز المعلومات
ادارة المؤسسات

السبت 

2022/01/22

آداب المغرب 

واألندلس
علم التراكيب

تاريخ اوربا فى 

العصور  الحديثة

إدارة المؤسسات 

الصحفية
لغة اوربية حديثة

اعالمية )ترجمة 

(سياحية واقتصادية

جغرافية الزمن 

الرابع

جغرافية الزمن 

الرابع

الخرائط 

الكنتورية

علم النفس 

المعملى

مستوى )االحصاء 

(تمهيدى

المجتمعات 

المستحدثة

االثنين 

2022/01/24
علم الحديث النبوى

و 18)شعر القرنين 

19)
االعالن التطبيقىاعالن تطبيقىمنهج البحث التاريخى

تعبير )تمرينات عملية 

(ومحادثة

جغرافية المياه 

العذبه
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فسيولوجيا 

العمليات النفسية
علم اللغة العام

نصوص اجتماعية 

متخصصة بلغة 

اوربية حديثة

االربعاء 

2022/01/26

موسيقى 

مابعد )الشعر

(الخليل

تاريخ مصر الحديثأدب عربى حديث

اعالم متخصص 

سياح/اقليمى/دينى)

(ى

االتصال الشخصى 

فى العالقات
1تدريب ميداني ـــــــــــــــاللغة االنجليزيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(نحو وصرف)لغويات 

السبت 

2022/01/29
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناهج البحث فى 

اعالم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمادة اختيارية

تبدأ االمتحانات الساعة الواحدة ظهرا:  مالحظات 

مسجل الكليةالمختص

علم نفس

              عميد الكلية

اللغة الفرنسية
نظام حديث) الجغرافيا 

 اللغة العربيةاليوم التاريخ المكتبات

2022/2021  جدول امتحانات الفرقة الثالثة الفصل الدراسى االول

علم اجتماع اللغة االنجليزية قسم التاريخ
 االعالم

جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب



مساحة وخرائطنظم معلوماتشعبة عامةقديمحديثعالقات عامةصحافة

االحد 

2022/01/16

الشعر العربى 

الحديث

النثروالرواية 

الحديث )

(والمعاصر

جغرافية مصر

اعالم متخصص 

تربوى/طفل/نسائى)

)

انتاج البرامج 

االعالمية

نصوص 

19القرن الـ

نصوص 

19القرن الـ

جغرافية مصر 

الطبيعية

جغرافية مصر 

الطبيعية

جغرافية مصر 

الطبيعية

علم النفس 

االكلينيكى

علم المعلومات 

وتطبيقاته

علم االجتماع 

القانونى

الثالثاء 

2022/01/18

أدب مصر 

االسالمية

ترجمة من والى 

االنجليزية

تاريخ المغرب 

فى العصر   

االسالمى

تاريخ اوربا الحديث 

والمعاصر

موضوع خاص فى 

العالقات العامة فى 

المجال السياحى

أدب القرن 

19الــ

أدب القرنين 

20و19الــ

الجغرافيا 

التطبيقية

الجغرافيا 

التطبيقية
الطب النفسيالمساحة الجوية

نظم المعلومات 

البيليوجرافية

العمل مع 

المجتمعات

الخميس 

2022/01/20

النقد العربى 

الحديث

شكسبير ودراما 

حديث ومعاصر

الحضارة 

االسالمية

تحرير المقال 

الصحفى
تاريخ مصر الحديث

االدب 

المسرحى 

الحديث 

والمعاصر

االدب 

المسرحى 

الحديث

مناهج البحث 

الجغرافى

استشعار من 

(2)بعد

استشعار من 

(2)بعد

علم النفس 

الصناعى

المصادر 

والمراجع 

المتخصصة

استخدام 

الحاسب فى 

البحوث 

االجتماعية

االحد 

2022/01/23

تاريخ العالم 

العربى الحديث

حضارة القرن 

20الــ
اخالقيات االعالمتاريخ االمريكتين

االعالم العربى 

والدولى

وثائق )ترجمة

(ومستندات

ترجمة من 

الفرنسية 

واليها

الجغرافيا 

السياسية

استخدام 

االرض 

تطبيقات )

(جغرافية

الخرائط الرقمية
مناهج البحث 

فى علم النفس

المخطوط 

العربى

بحث اجتماعى 

(1)مع التطبيق

الثالثاء 

2022/01/25

لغة اوربية 

حديثة وترجمة

اللغة الالتينية 

(نصوص)

تاريخ مصر 

المعاصر

مادة اعالمية بلغة 

اوربية وترجمة
لغة اوربية حديثة

مقال ونقد 

ادبى

لغة أوربية 

حديثة

نصوص 

جغرافية بلغة 

اجنبية

نصوص 

جغرافية 

باللغة 

االنجليزية

ـــــــــــــــ
تاريخ علم 

النفس

نصوص 

متخصصة 

باللغة العربية

نصوص 

متخصصة بلغة 

اوربية

االحد 

2022/01/30

اللغة 

-عبرى)الشرقية

(فارسى

مناهج بحث

موضوع من 

تاريخ افريقية 

المعاصرة

الصحافة االدبية
المؤتمرات 

والبروتوكول

النظريات 

اللغوية 

المعاصرة

النظريات 

اللغوية 

المعاصرة

تاريخ مصر 

الحديث
ــــــــــــــــــــــــــــــ

علم النفس 

االجتماعى 

التطبيقى

العالقات العامةـــــــــــــ

الثالثاء 

2022/02/01
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناهج البحث فى 

االعالم
التســـــــويق

حضارة 

19القرن ال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبدأ االمتحانات الساعة الواحدة ظهرا:  مالحظات 

مسجل الكليةالمختص

2022/2021 جدول امتحانات الفرقة الرابعة الفصل الدراسى االول

 اللغة الفرنسية

              عميد الكلية

جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

علم اجتماع قسم التاريخ  اللغة العربيةاليوم التاريخ
 االعالم

 المكتبات
(نظام حديث) الجغرافيا 

علم النفس  اللغة االنجليزية


