
جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

الجغرافيا

نظام حديث

السبت 

2022/01/15
ـــــــــــــــمقــــــال

مادة اعالمية بلغة 

اوربية حديثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوتيات وقراءة

االثنين 

2022/01/17
ــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ ادب انجليزى

مدخل الى الثقافة 

الفرنسية المعاصرة
طرق البحث العلمىجغرافية مناخية

مدخل الى علم 

االجتماع
ـــــــــــــــ

االربعاء 

2022/01/19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمساحة والخرائطتعبير ومحادثةــــــــــــــــــــــــــــــمدخل الى الشعر

السبت 

2022/01/22

صوتيات )لغويات

(اللغة
ـــــــــــــــ

الكمبيوتر ونظم 

المعلومات
ـــــــــــــــنصوص نفسيةتاريخ مصر الحديثجغرافية اقتصاديةـــــــــــــــ

االثنين 

2022/01/24
(نحو وادب)لغة عربية ـــــــــــــــ

نحو )لغة عربية وادبها

(وتعبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغة العربيةـــــــــــــــ

االربعاء 

2022/01/26

حضارة القرن 

16ال
الجغرافية العامة

االعالم والمجتمع 

(مدخل تاريخى)العربى
ـــــــــــــــــــــــــــــجغرافيا غرب اوربا

علم النفس 

مقدمة )االرتقائى

(بيولوجية

ـــــــــــــــ

السبت 

2022/01/29
حقوق االنسانحقوق انسانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقوق انسانـــــــــــــــ

االثنين 

2022/01/31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صباحا9.30تبدأ االمتحانات الساعة :  مالحظات 

              عميد الكليةالمختص

2022/2021مواد اولى الفصل الدراسى االول (ثانية+ ثالثة + رابعة  ) جدول امتحانات تخلفات الفرقة 

علم اجتماع علم النفس المكتبات اللغة االنجليزية التاريخاليوم و التاريخ االعالم اللغة الفرنسية

مسجل الكلية



جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

 الجغرافيااللغة الفرنسيةاعالم

نظام حديثنظام حديثعالقات عامة

2022/01/16االحد 
روايه ونثر حتى القرن 

17ال
ـــــــــــــــالمصادر والمراجع العامةالجيومورفولوجيا16نصوص من القرن الــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــجغرافية السكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022/01/18الثالثاء 

2022/01/20الخميس 
شكسبير ودراما الى نهاية 

17القرن ال
ـــــــــــــــتكوين وتنمية المقتنياتـــــــــــــــ(تعبير)تمرينات عملية ــــــــــــــــــــــــــــــ

الحضارة االنجليزية2022/01/23االحد 
تاريخ اوربا فى العصور 

الوسطى
ـــــــــــــــ

المسرح الفرنسي فى القرن 

السابع عشر
العمل مع الجماعاتالنشر ومؤسساتهجغرافية الريف

16ادب القرن الاالعالم السياحىــــــــــــــــــــــــــــــ2022/01/25الثالثاء 
مقدمه فى نظم المعلومات 

الجغرافية

نحو )لغة اوربية حديثة

(وتعبير
ـــــــــــــــ

17حضارة القرن ال2022/01/30االحد 
نحو )لغة أوربية حديثة

(وتعبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022/02/01الثالثاء 

 صباحا9.30تبدأ االمتحانات الساعة :  مالحظات 

              عميد الكليةمسجل الكليةالمختص

قسم التاريخ

2022/2021مواد ثانية الفصل الدراسى االول(ثالثة + رابعة  )                                   جدول امتحانات تخلفات 

علم اجتماعاليوم التاريخ  المكتبات اللغة االنجليزية



جامعة أســــــــوان
 كليــة اآلداب

 شئون الطــالب

(نظام حديث) الجغرافيا اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

شعبة عامةنظام حديثنظام قديمعالقات عامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثار مصر االسالميةــــــــــــــــــــــــــــــ2022/01/15السبت 
التحليل الموضوعى 

مستوى تمهيدى)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحروب الصليبيةـــــــــــــــ2022/01/17االثنين 
الوصف البيولوجرافى 

(مستوى متقدم)

االربعاء 

2022/01/19
ـــــــــــــــ(مستوى متقدم)تعلم ـــــــــــــــ18المسرح فى القرن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(19و 18)نقد أدبى قرنين

ترجمة من الفرنسية واليهاــــــــــــــــــــــــــــــعلم التراكيب2022/01/22السبت 
اعالمية سياحية )ترجمة 

(واقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــــجغرافية الزمن الرابع

ــــــــــــــــــــــــــــــجغرافية المياه العذبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(19و 18)شعر القرنين 2022/01/24االثنين 

االربعاء 

2022/01/26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(نحو وصرف)لغويات ــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ مصر الحديثـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022/01/29السبت 

تبدأ االمتحانات الساعة الواحدة ظهرا:  مالحظات 

مسجل الكليةالمختص

اليوم التاريخ

2022/2021مواد ثالثة الفصل الدراسى االول (رابعة  )  جدول امتحانات تخلفات 

علم نفسقسم التاريخ اللغة االنجليزية

              عميد الكلية

 المكتبات


