كلية اآلداب بسوهــــاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات العليا والبحوث

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م

التاريخ
األحد 1021/7/2م

قسم اللغة العربية
مناهج البحث في األدب واللغة

قسم الدراسات اإلسالمية
مناهج البحث في الدراسات اإلسالمية

الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م

اللغة األوربية الحديثة(نصوص متخصصة )
مناهج تحقيق التراث

اللغة األوربية الحديثة(نصوص متخصصة)
مناهج تحقيق التراث

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

موضــوع في علم األصوات
مشكـــالت لغويــة

السنــة النبويـــة
الدعــــوة اإلسالميـة

األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

الثالثاء 1021/7/27م
الخميس 1021/7/21م

اللغــة الشرقيــــة
موضوع في األدب العربي القديم

موضوع خاص في الدراسات اإلسالمية
نظريات علم اللغة المعاصــر

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )
 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب القديم الدور الثاني
مسجل الدراسات

أمين الكلية

أ.د /كريم مصلح صالح

اللغــة الشرقيـــة
مناهـــج التفســير

عقيــــــــدة
---------------

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

وكيل الكلية للدراسات العليا

عميد الكلية

أ0د0سليمان محمد سليمان

الدراسات العليا والبحوث

كلية اآلداب بسوهــــاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م
التاريـــخ
األحد 1021/7/2م

قسم لغات شرقية (فارسي)
منـــاهج بحـــث

قسم لغات شرقية (تركي)
منــاهج بحــث

الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م

لغـــة أوربيــة
األدب المقارن بين(اآلداب اإلسالمية أو اآلداب
السامية)

لغــة أوربيــة
األدب المقارن بين(اآلداب اإلسالمية أو اآلداب
السامية)

الخميس
1021/7/21م
األحد 1011/7/15م

ترجمة من الفارسية إلي العربية والعكس

ترجمة من التركية إلي العربية والعكس

األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

مصادر دراسة الحضارة اإلسالمية
مخطوطة فارسية +بحث تطبيقي

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )
 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب لقديم الدور الثاني

مسجل الدراسات

أمين الكلية

مصادر دراسة الحضارة اإلسالمية
مخطوطة تركية+بحث تطبيقي

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

وكيل الكلية للدراسات العليا
عميد الكلية

أ0د0سليمان

أ.د /كريم مصلح صالح

محمد سليمان

كلية اآلداب بسوهــــاج

التاريخ
األحد 1021/7/2م

الدراسات العليا والبحوث

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م
قسم الجغرافيا
موضوع في الجغرافيا الطبيعية

قسم علم النفس
مناهج البحث في علم النفس االجتماعي

بحــث ميـــداني
إحصــاء متقــدم وكمبيوتر

استخدام الحاسب االلكتروني في البحوث النفسية
نصوص متخصصة بلغة أوربية

الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م

موضوع في الجغرافيا البشرية
موضــــوع خـــاص

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

لغة إنجليزية(نصوص متخصصة)

األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )
 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب القديم الدور الثاني

مناهج البحث في علم النفس االرتقائي
مناهج البحث في علم النفس الفيزيولوجي

---------------

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

مسجل الدراسات
وكيل الكلية للدراسات العليا
عميد الكلية

أمين الكلية

أ0د0سليمان
أ.د /كريم مصلح صالح

محمد سليمان

كلية اآلداب بسوهــــاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات العليا والبحوث

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م

التاريخ
األحد 1021/7/2م

قسم اإلعالم
مناهج البحث وكتابة بحث متخصص

الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م

مادة إعالمية بلغة أوربية
إحصاء تطبيقي في دراسات اإلعالم

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

اللغــة العربية

األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )

اإلعـــالم الجديد
قاعـــة بحــث

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب القديم الدور الثاني 0
مسجل الدراسات
العليا والبحوث

أمين الكلية

وكيل الكلية للدراسات
عميد الكلية

أ0د0سليمان
أ.د /كريم مصلح صالح

محمد سليمان

الدراسات العليا والبحوث

كلية اآلداب بسوهــــاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م
التاريخ
األحد 1021/7/2م

الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م
األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

قسم االجتماع
مناهج وطرق البحث االجتماعي

قسم اآلثار المصرية
تاريخ مصر القديمة ومناهج بحث

استخدام الحاسب في البحوث االجتماعية
موضوع خاص في االجتماع

نصوص هيراطيقية
نصوص ديموطيقية أو قبطية

النظريات السوسيولوجية
نصوص اجتماعية بلغة أوربية

اآلثار المصرية القديمة
لغة مصرية قديمة

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

---------------

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )

 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب لقديم
مسجل الدراسات
للدراسات العليا والبحوث

نصوص متخصصة بلغة أوربية
 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

أمين الكلية

أ0د0سليمان
أ.د /كريم مصلح صالح

محمد سليمان

كلية اآلداب بسوهــــاج

وكيل الكلية
عميد الكلية

الدراسات العليا والبحوث

التاريخ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م

األحد 1021/7/2م
الثالثاء 1021/7/3م

الخميس 1021/7/5م
األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

قسم اآلثار اإلسالمية

قسم الترميم

عمارة إسالمية برسم معماري
مناهج بحث ونظريات حديثة في علم اآلثار

موضوعات في صيانة اآلثار الغير عضوية
موضوعات في صيانة اآلثار العضوية

موضوع خاص في التاريخ اإلسالمي

دراسة حقلية في ترميم االثار

فنون إسالمية
تصوير إسالمي

تطبيقات والتكنولوجيا الحديثة في حقل اآلثار
الوسائل العلمية لتسجيل االثار

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

نصوص متخصصة بلغة أوربية
----------------

نصوص متخصصة بلغة أوربية
نصوص متخصصة بلغة عربية

الثالثاء 1021/7/25م
تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )
 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب لقديم الدور الثاني0
مسجل الدراسات
للدراسات العليا والبحوث

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

وكيل الكلية
عميد الكلية

أمين الكلية

أ0د0سليمان
أ.د /كريم مصلح صالح

محمد سليمان

الدراسات العليا والبحوث

كلية اآلداب بسوهــــاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م
التاريخ

دبلوم
التنمية االجتماعية( الفرقة الثانية)

األحد 1021/7/2م

استخدام الحاسب اآللي في البحوث االجتماعية

الثالثاء 1021/7/3م

نصوص اجتماعية بلغة أوربية

الخميس 1021/7/5م

تصميم البحوث االجتماعية

األحد 1021/7/8م

قاعة بحث

الثالثاء1021/7/20م

التنمية الحضرية

الخميس 1021/7/21م

أساليب التخطيط للتنمية

األحد 1021/7/25م

خبرة التخطيط والتنمية في مصر

الثالثاء 1021/7/27م

موضوع خاص

الخميس1021/7/21م

التغير االجتماعي والتنمية

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )
 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب لقديم الدور الثاني

مسجل الدراسات
للدراسات العليا والبحوث

 -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

وكيل الكلية
عميد الكلية

أمين الكلية

أ0د0سليمان محمد
أ.د /كريم مصلح صالح

سليمان

الدراسات العليا والبحوث

كلية اآلداب بسوهــــاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول
( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م

التاريخ
األحد 1021/7/2م
الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م
األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م
الخميس

1021/7/21م
األحد 1011/7/15م

قسم التاريخ (شعبة تاريخ
العصور الوسطي)
مناهج بحث
مصادر
بحث تطبيقي

دراسة في وثائق العصور الوسطي الشرقية
والغربية
اللغة الالتينية
-------------------------------------

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )

مسجل الدراسات

مصادر
بحث تطبيقي
لغة شرقية

مناهج بحث

مصادر
بحث تطبيقي

نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة

دراسة تاريخية وثائقية
لغة أوربية حديثة

دراسة تاريخية وثائقية

-------------------------------- ------------------- -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب القديم طرقة الدور الثاني

أمين الكلية

شعبة التاريخ
اإلسالمي
مناهج بحث

شعبة التاريخ الحديث

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /سليمان محمد سليمان

كلية اآلداب بسوهــــاج

عميد الكلية
أ.د /كريم مصلح صالح

الدراسات العليا والبحوث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول امتحان  :مقررات السنة التمهيدية للماجستير والدبلومات الدور األول

التاريخ

األحد 1021/7/2م
الثالثاء 1021/7/3م
الخميس 1021/7/5م

( يوليو 1021م) للعام الجامعي 1021/1022م
دبلوم
العالقات العامة واإلعالن (
الفرقة األولي)
فلسفة اإلعالم ونظرياته
مناهج بحث وكتابة بحث متخصص
إحصاء تطبيقي في دراسات اإلعالم

فحوص واختبارات إكلينيكية
مناهج البحث النفسي االكلينكي

تشريعات إعالمية
إعالن

األحد 1021/7/8م
الثالثاء1021/7/20م

علم النفس االجتماعي االكلينكي
علم النفس الطبي

عالقات عامة
إنتاج مواد إعالمية

الخميس 1021/7/21م
األحد 1021/7/25م

الطب النفسي لألطفال
التخلف العقلي

مادة إعالمية بلغة أوربية
علم النفس اجتماعي

الثالثاء 1021/7/27م
الخميس1011/7/11م

تعليمات -2دخول االمتحان ببطاقة تحقيق الشخصية ( الكارنيه )

 -3مكان االمتحان  :مبنى كلية اآلداب القديم طرقة الدور الثاني

مسجل الدراسات

دبلوم
علم النفس التطبيقي (الفرقة
الثانية)
علم النفس االكلينكي

أمين الكلية

-------------------------- -1تبدأ اللجان من 20صباحا حتى الساعة 2ظه ار

وكيل الكلية للدراسات العليا
أ.د /سليمان محمد سليمان

عميد الكلية
أ.د /كريم مصلح صالح

