إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان

الفصل الدراسي األول دور يناير  0202ملرحلةالليسانس والبكالوريوس

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

إدارة اإلمتحانات

1
جدول إمتحان

السبت  -الثالثاء

الفرقة (األوىل أدبي عام) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد
اليوم  /التاريخ
الثالثاء0272/70/71

السبت 0272/70/07
الثالثاء0272/70/02

السبت 0272/70/02

التاريخ

اجلغرافيا

الفلسفة
واالجتماع

علم النفس

الرتبية
اخلاصة

مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر ثقافــــــــــــــــى إختيــــــــــــــــــــــــــــــــاري (7ساعة)

اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( 7ساعة)

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ علــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

السبت 0202/7/2

نصوص قرآنية

مدخل إلى الدراما

قواعد+ترجمة

تدريبات لغوية

معالم التاريخ
اليونان الرومانى

الجغرافيا
البشرية

مدخل الى
الفلسفة

تاريخ علم
النفس

السبت 0202/7/77

نحو وصرف()1

تاريخ اللغة
االنجليزية

مدخل الى االدب
الفرنسى

قواعد

معالم التاريخ
المصرى القديم +
معالم تاريخ الشرق
االدنى القديم

ج.طبيعية
+مبادئ خرائط

مدخل الى علم
االجتماع

مدخل الى علم
االجتماع +مدخل
الى الفلسفة

الثالثاء0202/7/72

مدخل الى اآلدب العربى
()1

كتابة ()1

نصوص معاصرة

مطالعات

تاريخ الفكر
االجتماعى

السبت0202/7/72

مكتبة عربية

مدخل الى القصة

مهارات قراءة +
تعبير كتابى

مقرر اختيارى فى
التخصص

جغرافية طبيعية

تاريخ اسالمى
+حضارة
فرعونية
مقرر اختيارى
فى التخصص

انثربولوجيا
اجتماعية
مقرر اختيارى
فى التخصص

مدخل الى
بيولوجيا االنسان

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ماهو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

المواد األكاديمية يتم امتحانها

تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الرتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتاريـــــــــــخ التعليـــــــــــــــــــم
الخصائص
مبادئ االقتصاد فلسفة يونانية
منهج البحث
فونولوجى()1
النفسية لمرحلة
تعبير كتابى
صوتيات
مدخل الى علم اللغة
)
1
ج
(
التاريخى
)
1
(
 +تدريبات لغوية
رياض االطفال

مدخل الى
التربية الخاصة

مع مواد شعبها وفى نفس الموعد

الثالثاء0272/70/17

اللغة العربية
والدراسات اإلسالمية

اللغة اإلجنليزية

اللغة الفرنسية

اللغة األملانية

الفترة األولى من 11 - 9

2

إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة (األوىل أدبى عام)

ختلفات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دوريناير 0202

نظام قديم
اليوم التاريخ
السبت 0272/70/07
الثالثاء0272/70/02

اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية

اللغة

اإلجنليزية

اللغة

الفرنسية

الفترة األولى من 11 - 9
اللغة

األملانية

اجلغرافيا

التاريخ

الفلسفة واالجتماع

علم النفس

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ علـــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــس( 0ساعة)
لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
عروض
تاريخ الدولة
العربية اإلسالمية

السبت 0272/70/02

حضارة وتاريخ اسالمى

صوتيات

الثالثاء0272/70/17

دراسات اسالمية

مقال

انشاء

السبت 0202/7/2

تدريب لغوي

دراما

صوتيات

السبت 0202/7/77

بالغة

قصة ونثر

قواعد()1

تاريخ ادب

حضارة وتاريخ لغة

قواعد()2

الثالثاء0202/7 /72

السبت  -الثالثاء

قواعد
تدريبات
لغوية
نصوص
حديثه
مدخل فى
الحضارة

علم االجتماع
ونصوص

مدخل الى بيولوجيا
جسم االنسان

اقتصاد

فلسفة يونانية

مدخل الى علم االجتماع

جغرافية الوطن
العربى

ثقافة عامة

مدخل الى الفلسفة
العامة

انثربولوجيا

تاريخ علم النفس

تاريخ مصر الفرعونية
منهج البحث
التاريخى
تاريخ الفكر
االجتماعى

جغرافية طبيعية

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

3
إدارة اإلمتحانات

السبت  -الثالثاء

جدول إمتحان الفرقة (األوىل علمي عام)

لشعب التدريس باللغة العربية واإلجنليزية للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم التاريخ
الثالثاء0272/70/71

الفيزياء

الرياضيات

الفترة األولى من  9ــ 11

الكيمياء

البيولوجى

مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر ثقافــــــــــــــــــى إختيـــــــــــــــــــــاري (7ساعة)

السبت 0272/70/07

اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (7ساعة)

السبت 0272/70/02

تاريــــــــــــــــــــــــــــــخ الرتبيـــــــــة وتاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التعليـــــــــــــــــــم

الثالثاء0272/70/02

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ علـــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

الثالثاء0272/70/17

استاتيكا()1

السبت 0202/7/2

مقدمة فى الحاسوب

السبت 0202/7/77

رياضيات متقدمة ( أساسيات
رياضيات  +جبر () )1

الثالثاء0202/7/72

تحليل رياضى ()1

السبت0202/7/72

رياضيات ( )1جبر

أساسيات الرياضيات

رياضيات ( )1حساب مثلثات +جبر

بيولوجيــــــــا عامــــــــــــــــــــــــة  +تنوع بيولوجـــــــــــــــــــــــــــي
كيمياء عامة ( + )1كيمياء عامة ()2

كيمياء غير عضوية  +كيمياء فيزيائية

فيزيــــــــــاء( )7خواص مــــــــــــــادة  +كهربية ومغناطيسيـــــــــة

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ماهو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

4
إدارة اإلمتحانات

السبت  -الثالثاء

جدول إمتحان الفرقة (األوىل علمي عام)

ختلفات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دور يناير 1212
الفترة األولى من 11 - 9
نظام قديم
اليوم /التاريخ
السبت 0272/70/07

الرياضيات

الفيزياء والكيمياء

البيولوجي

مبـــــــــــــــــــــــــــــادئ علــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــس( 0ساعة)

الثالثاء0272/70/02

كيمياء فيزيائية وعامة

كيمياء فيزيائية ()1

فيزياء ( )2حرارة(2ساعه)

السبت 0272/70/02

} تفاضل وتكامل ({)1

رياضة عامه ()1

نبات ( )1شكل ظاهري  +تشريح +بيئة

الثالثاء0272/70/17

بحتة ( ( )2هندسة)

كيمياء عامه(2( )2ساعة)

حيوان( )1الفقاريات  +أنسجة

السبت 0202/7/2

تطبيقية ( ( )1استاتيكا)

علوم بيولوجية()1نبات(2ساعه)

كيمياء عضوية

السبت 0202/7/77

فيزياء ( ( )1كهربية  +خواص مادة)

فيزياء (()1كهربية+تيار متردد)

فيزياء ()1كهربيه( 2ساعة)

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

5
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة

السبت  -الثالثاء

(األوىل أساسي)

لشعب اللغة العربية واإلجنليزية للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم التاريخ
السبت 0272/70/07
الثالثاء0272/70/02

السبت 0272/70/02

اللغة العربيةوالدراسات

اللغة اإلجنليزية

أساسيات الرياضيات +جبر

مدخل الى الدراما  +مدخل الى القصة

اإلسالمية أساسي

السبت 0202/7/77
الثالثاء0202/7/72
السبت0202/7/72

الثالثاء 0202/7/07

العلوم االجتماعية

أساسي

الرياضيات أساسى

أساسى

العلوم أساسى

(عربى+اجنليزى)

عربى  +أجنليزى

أساسيـــــات الرياضيــــات  +جـــــــــــــــــــــــــــــــــبر

مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ علــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
لغــةعربية وخط +الدين والحيـاة
لغــــــة عربيــــــــة وخط

الثالثاء0272/70/17
السبت 0202/7/2

الفترة الثانية من 1.12 - 11.12

تاريخ مصر المعاصر  +جغرافية مصر

معالم التاريخ المصرى القديم

تاريخ مصر المعاصر  +جغرافيا مصر

المعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
أدب جاهلي واسالمى

معمل لغوى صوتيات()1
+تدريبات لغوية()1

فلسفة الحضارة

علوم بيئية ()1

مقدمة فى الحاسوب

الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
لغـــة إجنليزيــة

ترمجةاىل العربية()7

مدخــــل الحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اآللــــــــــــــى

لغــــــــــة إجنليزيــــــــــــــــة

جيولوجية عامة
مدخل احلاسب اآليل

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ماهو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

6
إدارة اإلمتحانات

السبت  -الثالثاء

جدول إمتحان الفرقة (األوىل أساسى)

ختلفات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام قديم

اليوم التاريخ
السبت 0272/70/07

الفترة الثانية من 1.12 – 11.12

اللغة العربيةوالدراسات

اللغة اإلجنليزية

الدراسات االجتماعية

الرياضيات أساسى

العلوم أساسى

فن الكتابة

جغرافيا عامة

تاريخ مصر الفرعونية

بحتة()1تفاضل وتكامل

رياضة عامة ()1

اإلسالمية أساسي

أساسي

أساسى

(عربى+أجنليزى)

(عربى+اجنليزى)

الثالثاء0272/70/02

علــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

السبت 0272/70/02

إسرتاتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تدريــــــــــــــــــــــــس معلـــــــــم الفصــــــــــــــــــــــــل

السبت 0202/7/2

مهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعليـــــــــــــم وادوار املعلـــــــــــــــم

الثالثاء0272/70/17

دراســــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بيئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

السبت 0202/7/77

ادب ونصوص

شعر

جغرافيا طبيعية

الثالثاء0202/7/72

نصوص قرآنية

صوتيات وقواعد

مبادئ علم االجتماع

السبت0202/7/72

لغة انجليزية

ترجمة

تطبيقية ( )1استاتيكا

كيمياء ()1غير عضوية
فيزياء()1خواص مادة
+كون(2ساعة)

لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أجنبيــــــــــــــــة

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين
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إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان

الفرقة (الثانية أدبى عام) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم التاريخ
االربعاء0272/70/72
األحد 0272/70/00

اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية

اللغة

اإلجنليزية

اللغة

اللغة

الفرنسية

التاريخ

األملانية

االحد  -االربعاء
الفترة الثانية من 1.12 – 11.12

اجلغرافيا

الفلسفة و

علم النفس

االجتماع

مقرر في التخصص
الدقيق()1

تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ()7

األربعاء0272/70/02

إدارة مدرسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األحد 0272/70/02

سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والتعليــــــــــــــــــــــــــــم

األحد0202/7/2

مهارات لغوية (قراءة)

دراما

ترجمة
+حضارة

مطالعات وتعبير
كتابي

مدخل الى علم
اآلثار

األحد 0202/7/70

علم اللغة التطبيقي

تاريخ األدب
االنجليزي

نصوص( نثر)
القرن 11 ،11

مقرر اختياري فى
التخصصي

حضارةاليونان
والرومان

جغرافيا أوراسيا
اإلقليمية

األربعاء0202/7/72

األدب الجاهلي

كتابة()2

قواعد

علم البيان

قصة

مقال ادبى (نثر)
11 ،11

تدريبات سمعية
ومحادثة
حضارة وثقافة
(حضارة الحياة
اليومية)

حضارة الشرق
االدنى القديم

تاريخ أوربا الحديث
والمعاصر

علم االجتماع
العائلى

جغرافيا إقليمية

جغرافيا زراعية +
جغرافيا مناخية

مقرر اختياري فى
التخصصي

االربعاء0202/7/00

حضارة مصر
القديمة

مساحة وخرائط

مدخل إلى الفلسفة
اإلسالمية

مدخل الى الطب
النفسى

مقرر اختياري فى
التخصصي

فلسفة العصور
الوسطى الغربية

سيكولوجية
الموهوبين

خدمة اجتماعية

علم النفس
المرضى
سيكولوجية
المراهقة
ومشكالتها

إدارة مدرسية وصفية
لذوى االحتياجات
الخاصة
سيكولوجيا التعلم لذوى
االحتياجات الخاصة

املواد
األكادميية يتم امتحانها مع
مواد شعبها وفى نفس املوعد

النحو والصرف ()1

فونولوجى ()2
+تدريبات
لغوية()2

صوتيات
+تعبير كتابي

علم اللغة التطبيقي
( تحليل األخطاء)

األربعاء 0202/7/7

الرتبية اخلاصة

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

8
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة (الثانية أدبي عام)

االحد  -االربعاء

ختلفات الفرقة الثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام قديم
اليوم التاريخ
االربعاء0272/70/72
األحد 0272/70/00

اللغالعربية

والدراسات اإلسالمية

اللغة

اإلجنليزية

اللغة

الفرنسية

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

اللغة

التاريخ

األملانية

اجلغرافيا

الفلسفة واالجتماع

علم النفس

مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ( 0ساعة)

تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ( 0ساعة)

األربعاء0272/70/02

تدريب لغوى

األحد 0272/70/02

موسيقى الشعر

حضارة
وتاريخ لغة

نصوص القرن
)2(11

مناهج البحث العلمى

لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عربيـــــــــــــــــــــــــة

األربعاء 0202/7/7

بالغة

مقال

انشاء

قواعد

تاريخ مصر
اليونانى والرومانى

األحد0202/7/2

مكتبة عربية

دراما

أدب قرن ()11

األحد 0202/7/70

نصوص
حديثة

علم اللغة

صوتيات

األربعاء0202/7/72

تاريخ افريقيا
الحديث
تاريخ الشرق
االدنى

لغة اجنبية

قصة ونثر

حضارة

جغرافيةاقليمية

نصوص القرن ()11

( )1

ترجمة

جغرافيا
اوراسيا
جغرافية
زراعية

فلسفة يونانية

مدخل الى الخدمة
االجتماعية

بناء المجتمع
ونظمه

علم النفس االدارى
والتربوى

علم النفس
الفسيولولجى

نصوص
جغرافية طبيعية

تاريخ اسالمى

لغة انجليزية

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين
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إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحانالفرقة(الثانية علمي عام)

االحد  -االربعاء

لشعب اللغة العربية واإلجنليزية للفصل الدراسي األول دوريناير 0202
نظام جديد

اليوم /التاريخ

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

الفترةالثانية من 1.12 -11.12

بيولوجى جيولوجيا فرعى

االربعاء0272/70/72
األحد 0272/70/00

األربعاء0272/70/02
األحد 0272/70/02

جيولوجيا بيولوجيى فرعى

فلك ()1
السماء والمجموعة الشمسية

تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ()7
إدارة مدرسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والتعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

األربعاء 0202/7/7

جبر ()2

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بيئيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ()1

األحد0202/7/2

تحليل رياضي()3
 +تطبيقات رياضية

األحد 0202/7/70

استياتيكا ()2

رياضيات ( )3جبر خطى
 +احتماالت وإحصاء
 +تفاضل وتكامل متقدم
فيزياء فلكية وأرصاد جوية

األربعاء0202/7/72

مقدمة في برمجة الحاسوب

كيمياء فيزيائية ()1

جبر خطى
 +إحصاء واحتماالت
 +تحليل رياضي II
كيمياء تحليلية()1
كيمياء عضوية ()1

االربعاء0202/7/00

فيزياء( )3ديناميكا حرارية+
فيزياء حديثة

ديناميكا حرارية+
اهتزازات وموجات

كيمياء فيزيائية ()1

الفقاريات +علم األنسجة
والتقنية المهجرية
كيمياء عضوية
مواداألرض

علم األنسجة  +بيئة
حيوانية
حيوان الفقاري
مورفولوجي وتشريح
نبات

ميكروبيولوجيا عامة  +طحالب علم المعادن ومواد األرض

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

12
إدارة اإلمتحانات

االحد  -االربعاء

جدول إمتحان الفرقة ( الثانية علمي عام )

ختلفات الفرقة الثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دوريناير 0202

نظام قديم
اليوم التاريخ

الرياضيات

باللغة العربية واالجنليزية

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

الفيزياء والكيمياء

باللغة العربية واالجنليزية

العلوم البيولوجية

باللغة العربية واالجنليزية

االربعاء0272/70/72

مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ( 0ساعة)

األربعاء0272/70/02

بحتة ( )1تفاضل وتكامل()1

فيزياء ( )1كهربية +الكترونيات

نبات( )1فسيولوجى +طحالب

األحد 0272/70/02

بحتة ( )2جبر

بيولوجى ( )3حيوان(2ساعة)

حيوان ( )1فقاريات

األربعاء 0202/7/7

تطبيقية ( )1استاتيكا

فيزياء( )2خواص مادة  +صوت (2ساعة)

كيمياء غير عضوية

األحد 0272/70/00

تاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ( 0ساعة)

األحد0202/7/2
األحد 0202/7/70

األربعاء0202/7/72

كيمياء عضوية
فيزياء ()1كهربية  +حديثة

رياضة عامة()3

فيزياء ( )1بصريات (2ساعة)

لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االثنين  -الخميس

جدول إمتحان الفرقة

(الثانية أساسي) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم /التاريخ

اللغة العربيةوالدراسات
اإلسالمية أساسي

اللغة اإلجنليزية
أساسي

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

العلوم االجتماعية
أساسي

اإلثنني0272/70/01
اخلميس0272/70/02

الرياضيات أساسي
(عربى+اجنليزى)

أدب أموي وعباسي

دراما  +قصة

(عربى +إجنليزى)
مورفولوجى وتشريح نبات
 +نبات تقسيمي

أدب األطفال
الدولة العربية اإلسالمية

علوم أساسي

جبر()2
+تحليل رياضي ()2

كيمياء عضوية

اإلثنني 0272/70/12

إدارة مدرســيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اخلميس0202/7/2

مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــي اإلشـــــــــــــــــــراف الرتبــــــــــــــــــــــــــــــــوي

اخلميس0202/7/0
اإلثنني0202/7/71

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــس االجتماعــــــــــــــــــــــي )ساعــــــــــــــة)
تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر()7

اخلميس0202/7/72

نحو وصرف وعلم اللغة

كتابة ()2

جغرافيا السكان

رياضة تطبيقية ()1

اإلثنني0202/7/02

علوم بيئية()1
المهارات الحركية +المهارات
الموسيقية

تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها
معمل لغوى صوتيات()2
 +تدريبات لغوية()2

علوم بيئية()1
المهارات الحركية +المهارات
الموسيقية

علــــوم بيئية ()1

اخلميس0202/7/01

الدين والقضايا المعاصرة

مواد األرض  +جيولوجية
اقتصادية
علوم بيئية ()2
المهارات الحركية  +المهارات
الموسيقية

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة (الثانية أساسي)

االثنين  -الخميس

ختلفات الفرقة الثالثة والرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول يناير 0202

نظام قديم
اللغة العربية

اليوم /التاريخ

والدراسات اإلسالمية

اإلثنني0272/70/01

بالغة

أساسي

اللغة اإلجنليزية
أساسي

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

العلوم االجتماعية
أساسى

حضارة

الرياضيات أساسى

(عربى+اجنليزى)

بحتة ( )4جبر

العلوم أساسى

(عربى+اجنليزى)

رياضة عامة ()1

اخلميس0272/70/02

الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق الفرديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلثنني 0272/70/12

فلسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــــداف التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األساســـــــــــــى

اخلميس0202/7/0

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

اخلميس0202/7/2

ادب ونصوص

نقد أدبى

اإلثنني0202/7/71

معاجم ومصادر لغة

شعر

اخلميس0202/7/72

تاريخ مصر القديم

ترجمة

اإلثنني0202/7/02

لغة اجنبية

قواعد

خرائط كارتوجرافيا
بيولوجى(بيئة+جسم
بحتة( )3تحليل
خدمة اجتماعية
انسان+فسيولوجى نبات
فيزياء()3
تاريخ مصر اليونانية
تطبيقية ()3استياتيكا
كهربية +مغناطيسية
والرومانية
لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انجليزيـــــــــــــــــــــــة

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االحد  -االربعاء

جدول إمتحان الفرقة

(الثالثة أدبى عام) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم /التاريخ
األحد 0272/70/00

األربعاء0272/70/02

اللغة
العربيةوالدراسات
اإلسالمية

اللغة اإلجنليزية

اللغة

الفرنسية

اللغة األملانية

فرعى)

فرعى)

اخلاصة

تكنولوجياالتعليم
+حاسب آلى فى
التربية الخاصة

التدريب على
االكتساب المعرفى
فى اللغة

جغرافيا مصر

الجيوموفولوجيا

مقرر اختيارى
فى التخصص

بناء المجتمع
ونظمة

المشرق االسالمى
 +النظم والحضارة
االسالمية

جغرافيا العالم
الجديد

فلسفةسياسية
حديثة

علم االجتماع
االقتصادى

علم نفس
الشخصية

حضارةاوربا
فى العصور
الوسطى

مقرر اختيارى
فى التخصص

فلسفةاالخالق

نظريات
معاصرة فى
علم االجتماع

حاسب آلى
فى
التخصص

األربعاء 0202/7/7

الحديث والسيرة
النبوية الشريفة
نحو وصرف ()1

قواعد+لغويات

األدب العباسي()1

اللغة والمجتمع

ترجمة
+حضارة

تاريخ الفلسفة
والحضارة االلمانية

البالغة العربية
(البديع)

النقد

نصوص(شعر)
القرن
11،11،11

مقرر اختيارى فى
التخصص

علم االجتماع
االعالمى

السلوك
وتعديله
التعلم
االجتماعى
الوجدان

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

شعبها وفى نفس املوعد

ورشة عمل
ومهارات كتابة

ترجمة

المغرب
واالندلس

خرائط التوزيعات

التصوف
االسالمى
ونصوصه

محادثة ()3قراءة
()3أوكتابة
ابتكاريه
علم الصرف
+فونولوجي

الفلسفة
االسالمية
(فلسفةالمشرق
والمغرب)

مقرر
اختيارى فى
التخصص

مناهج
البحث فى
علم النفس

املواد األكادمييه يتم امتحانها مع مواد

مقال ادبى
(شعر)القرن
11،11،11

مدخل علم اللغة ()1
+علم االشارة
والفونولوجيا
والصرف

تاريخ الفكر
السياسى

تاريخ العرب
الحديث
 +تاريخ العرب
المعاصر

األحد 0272/70/02

األربعاء0202/7/72

( اجتماع

( فلسفة

النفس

تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــا تعليــــــــــــــــــــم التخصــــــــص( + )7حاسب آىل فــــــــــــــــــــــــــى التخصــــص
العبادات والمعامالت

األحد 0202/7/70

اجلغرافيا

الفلسفة

اجتماع

علم

الرتبية

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــس()7

شعر

األحد0202/7/2

التاريخ

الفترة األولى من  9ـــ 11

14
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة (الثالثة أدبي عام)

االحد  -االربعاء

ختلفات الفرقة الرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام قديم
اليوم /التاريخ
األحد 0272/70/00
األربعاء0272/70/02
األحد 0272/70/02

اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية

اللغة

اإلجنليزية

اللغة

الفرنسية

اللغة األملانية

التاريخ

الفترة االولى من  9ـــ 11
اجلغرافيا

الفلسفة

واالجتماع

علم النفس

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس تعليمــــــــــــــــــي

تاريــــــــــــــــــــــــــخ تربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (0ساعة)

األربعاء 0202/7/7

تاريخ أدب

األحد0202/7/2

مقال ونقد
أدبي

مقال أدب القرن 11

حضارة

دراسات إسالمية

صوتيات

ترجمة

مقال

األحد 0202/7/70

علم اللغة

ترجمة

نصوص القرن
)1(11

قواعد

األربعاء0202/7/72

لغة أوربية

شعر

نصوص القرن
)2(11

ادب عصر
التنوير وحركة
العصف والدفع

تاريخ مصر
الحديث
جغرافية الوطن
العربي
تاريخ الدولة
البيزنطية

جغرافيا العالم
الجديد
نصوص جغرافية
بشرية

تاريخ الفكر
السياسي

تاريخ العالم
الحديث

خرائط التوزيعات

فلسفة إسالمية
( حديثة)
اقتصاد اجتماعي

نصوص فلسفية
واجتماعية

التقويم النفسي
والتربوي
علم نفس
الشخصية

مناهج البحث فى
علم النفس

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االحد  -االربعاء

جدول إمتحان الفرقة (الثالثة علمي عام)

لشعب اللغة العربية واإلجنليزية للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد
اليوم التاريخ
األحد 0272/70/00
األربعاء0272/70/02

الرياضيات

تكنولوجيـــا تعليــــــم التخصص ( + )7حاســـــب آىل فى التخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

األحد 0272/70/02
األربعاء 0202/7/7

تحليل عددي

األحد0202/7/2

مقرر اختياري في التخصص
نظرية االضطراب أو هندسة المسلمات
تحليل حقيقي

األربعاء0202/7/72
االربعاء0202/7/00

الكيمياء

بيولوجى جيولوجيا
فرعى

جيولوجيا
بيولوجيى فرعى

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس()7
جبر ()3

األحد 0202/7/70

الفيزياء

الفترة األولى من 9ـــ 11

تطور عضوى
رياضيات()5
معادالت تفاضلية جزئية ودوال
خاصة
فيزياء ذرية وأطياف +
بصريات الكترونية
ميكانيكا كم ()1
 +النظرية النسبية الخاصة
فيزياء إحصائية

رياضيات تطبيقية ديناميكا الجسم الجاسئ
 +كهربية ساكنة

معادالت تفاضلية
عادية

علم الخلية+بيولوجية جزيئية
 +علم األجنة

فلك()2المجرات والنجوم

كيمياء فيزيائية III

علم الطبقات وتاريخ األرض

حفريات الفقارية

كيمياء بيئية

أرشيجونيات  +فيروسات
 +بكتريا

احياء مائية +طحالب

كيمياء عضوية III

كيمياء حيوية

حفريات دقيقة

علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

بيئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة()0

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االحد  -االربعاء
جدول إمتحان الفرقة (الثالثة علمي عام)

ختلفات الفرقة الرابعة ومن اخلارج للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام قديم
اليوم /التاريخ
األحد 0272/70/00

األربعاء0272/70/02
األحد 0272/70/02

الرياضيات

العلوم البيولوجيةواجليولوجية

الكيمياء

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تـــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس تعليـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــى
تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ تربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (0ساعة)

األربعاء 0202/7/7

بحتة ()1
حاسب آلي +احتماالت

األحد0202/7/2

بحتة ()2
معادالت تفاضلية ودوال خاصة

األحد 0202/7/70

تطبيقية()1
ديناميكا تحليلية
تطبيقية ()2
ديناميكا المواد المتصلة

األربعاء0202/7/72

الفيزياء

الفيزياءوالكيمياء

الفترة األولى من 11 -9

فيزياء نووية ( )1و ذرية
فيزياء نظرية " ميكانيكا
كالسيكية و كم (" )2
(  2ساعة )
الكترونيات متقدمة و ضوء
متقدم و ليزر

فيزياء ()1
نووية +ذرية

نبات ()1
فطريات وأمراض نبات
 +بكتريا تطبيقية

فيزياء ()2
نظرية (2ساعة)

حيوان ()1
فسيولوجى  +بيولوجيا جزئية

كيمياء عضوية( أ )
كيمياء عضوية (ب)
(2ساعة)

كيمياء تحليلية
كيمياء عضوية(ج)(2ساعة)
كيمياء عضوية( أ )

جيولوجيا
صخور رسوبية

كيمياء عضوية (ب) (2ساعة)

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

17
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان

السبت  -الثالثاء

الفرقة(الثالثةأساسى) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد

اليوم /التاريخ

اللغة العربيةوالدراسات
اإلسالمية أساسي

اللغة اإلجنليزية
أساسي

العلوم االجتماعية
أساسى

السبت0272/70/07
الثالثاء0272/70/02

الفترة الثانية من 1.12 -11.12
العلوم أساسى

الرياضيات أساسى

(عربى+اجنليزى)

(عربى+اجنليزى)
معادالت تفاضلية

الحديث الشريف  +نصوص
قرآنية

محادثة ()3
+اللغة والمجتمع

خلية وبيولوجية جزيئية
+أجنة الفضاء والمجموعة
الشمسية

كيمياء عامة ()2

السبت0272/70/02

طـــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ()7

السبت0202/7/2

تكنولوجيـــــــــــــــــــــــــا التعليــــــــــــــــــــــم فــــــــي التخصص( + )0حاسب آيل يف التخصــــــــــــــــــــــــــــص

الثالثاء0272/70/17

فــــــــــــــــــــــــــــروق فرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

السبت0202/7/77

علوم بيئية ()2

الثالثاء0202/7 /72

نحو  +بالغة عربية
(بيان)

السبت0202/7/72

شعر

تاريخ المغرب
واألندلس

رياضيات تطبيقية ()3

الدين والقضايا
المعاصرة

مورفولوجي

جغرافية العالم الجديد

نظرية االحتماالت

كيمياء غير عضوية

معمل لغوى ()3
 +قراءة ()3

مبادئ علم الخرائط

فيزياء(خواص مادة +كهربية
ومغناطيسية)

فيزياء حيوية

ج

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

18

إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان
الفرقة(الثالثة أساسي ) تخلفات الفرقة الرابعة ومن الخارج للفصل الدراسي األول دور يناير1212

نظام قديم
اليوم /التاريخ

اللغةالعربيةوالدراسات
اإلسالمية أساسي

السبت0272/70/07
الثالثاء0272/70/02

الثالثاء0272/70/17

أساسي

أساسى

(عربى+اجنليزى)

الفترة الثانية من 1.12 -11.12
العلـــــوم أساســـى
(عربى+اجنليزى)

الرتبية اخلاصة

قواعد
بالغة ونقد

صوتيات

مناهج البحث العلمى

تطبيقية ()5
استاتيكا أوساط متصلة

مقرر فى التخصص
()1

تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ()0

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوق فــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

السبت0202/7/77

لغويات

دراما

خرائط التوزيعات

الثالثاء0202/7 /72

آدب ونصوص
عباسى واندلسى

مقال

تاريخ مصر اإلسالمية

السبت0202/7/72

لغة أجنبية

قصة

لغة إنجليزية

الثالثاء0202/7/07

قراءات وتدريبات

تاريخ العرب واالسالم

تاريخ المغرب
واالندلس

بحتة (( )1جبر خطى)

املوعد

فيزياء ()5
تيار متردد +اكترونيات +اهتزازات
احياء ( )2نبات فسيولوجى +تشريح
 +نبات تقسيمى  +شكل ظاهرى

لغـــــــــــــــــــــــــــــــة أجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بحتة()1
معادالت تفاضلية  +تحليل

كيمياء ()1

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

املواد األكادميية

السبت0202/7/2

مشكــــــــــــــــــالت التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االساســــــــــــى واجتاهــــات تطويــــــره

يتم امتحانها مع مواد شعبها وفى نفس

السبت0272/70/02

اللغة اإلجنليزية

العلوم االجتماعية

الرياضيات أساسى

السبت  -الثالثاء

19
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان

االثنين  -الخميس

الفرقة( الرابعة أدبى عام) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام جديد
اليوم /التاريخ
اإلثنني0272/70/01
اخلميس0272/70/02
اإلثنني0272/70/12

اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية

اللغة

اإلجنليزية

اللغة

الفرنسية

التاريخ

اللغة األملانية

الفلسفة

االجتماع

النفس

اخلاصة

صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــــــــــــــسيــــــــــــــــة وارشــــــــاد نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مناهــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

اإلثنني0202/7/71

بالغة (االسلوبيات)

محادثة()4
 +قراءة ()4

ترجمة +حضارة

تحليل نصوص من
الدراما والشعر

اخلميس0202/7/72

نحو وصرف ()1

نصوص(مسرح)
(قرن )11 ،11 ،11

مطالعات ومقال

تاريخ اوربا
الحديث

اإلثنني0202/7/02

االدب العربى الحديث
(شعر)

مقال آدبى(مسرح)
(قرن )11،11 ،11

حضارة وثقافة
( االتصال الحضارى)

جغرافيا سياسية

الشعر
النقد

جغرافية الوطن
العربى

فلسفة العلوم

نصوص
اجتماعية بلغة
اجنبية

سيكولوجية
صعوبات
التعلم

دراسة ميدانية
بشرية

الفلسفةالمعاصره

(ج )1

علم االجتماع
السياسى

مقرر اختياري في التخصص

علم النفس
االيجابي

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

املوعد

المعاجم والداللة

علم اللغة
النفسى

قواعد  +لغويات

مدخل في النحو
المركب وتركيب الكلمة

تاريخ العرب
الحديث +تاريخ
مصرالحديث
تاريخ اسيا الحديث
والمعاصر +تاريخ
الدولة العثمانية

جغرافيا مصر
الطبيعية

فلسفة التاريخ

انثربولوجى

علم النفس
المدرسى

يتم امتحانها مع مواد شعبها وفى نفس

مقرر اختيارى في
التخصص

مقرر اختيارى في
التخصص

تاريخ افريقيا
الحديث والمعاصر

الجغرافيا
السياسية

الميتافيزيقيا

مناهج بحث
إجتماعي

علم النفس
المهنى

مناهج وبرامج
ذوى االحتياجات
الخاصة

املواد األكادميية

علم اللغة العام

اخلميس0202/7/2

اجلغرافيا

شعبة

شعبة

علم

الرتبية

طــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ()0

ورشة عمل ومهارات
كتابة

اخلميس0202/7/0

الفترة األولى من  9ـــ 11

12
إدارة اإلمتحانات

االثنين  -الخميس

جدول إمتحان الفرقة

(الرابعة أدبى عام)للفصل الدراسي األول دوريناير 0202

نظام قديم
اليوم  /التاريخ
اإلثنني0272/70/01
اخلميس0272/70/02
اإلثنني0272/70/12
اخلميس0202/7/0
اخلميس0202/7/2

اللغة العربيةوالدراسات

اللغة

اإلجنليزية

الفرنسية

لغة أوربية

مقال +نقد
أدبي

قواعد()2

اإلسالمية

اللغة األملانية

التاريخ

اجلغرافيا

تدريبات لغوية
باستخدام الوسائل
السمعية والبصرية

جغرافيا
سياسية

جغرافية النقل
والتجارة

الفلسفة

واالجتماع

علم النفس

فلسفة معاصرة

صحـــــــــــــــــــــــــــــــة نفـــســــــــــــــــــيـــــــة وعــــــــلــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــس اجتمــــــــــاع
مـناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
نقد أدبي

اإلثنني0202/7/71
اخلميس0202/7/72

اللغة

الفترة األولى من  9ـــ 11

تاريخ آدب

علم اللغة

حضارة القرنين
22 ،11

حضارة

شعر

ترجمة

علم اللغة

ترجمة

قواعد()1

ادب الواقعية والطبيعية

تاريخ المغرب
واألندلس
تاريخ مصر
المعاصر
تاريخ أوربا
المعاصر

جغرافية أفريقيا
وحوض النيل

نصوص فلسفية
واجتماعية
فلسفة العلوم

جغرافيا مصر
الطبيعية

مناهج بحث
اجتماعي

التعلم العالجي
علم نفس الفئات
الخاصة
علم النفس
المدرسي

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االثنين  -الخميس

جدول إمتحانات الفرقة (الرابعة علمى عام)

لشعب اللغة العربية واإلجنليزية للفصل الدراسي األول دور يناير 0202
نظام جديد
اليوم /التاريخ
اإلثنني0272/70/01
اخلميس0272/70/02
اإلثنني0272/70/12
اخلميس0202/7/0

الرياضيات

الفيزياء

الفترةاألولى من  9ـــ 11
الكيمياء

بيولوجى (جيولوجيا
فرعى)

جيولوجيا (بيولوجيى فرعي)

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ()1
صحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإرشــــــاد نفــــــــــــــــسى
مـــــــــــــــــناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

مقرر اختياري
تكنولوجيا المعلومات أو طرق إحصائية متقدمة

اخلميس0202/7/2

جبر()4

اإلثنني0202/7/71

رياضيات تطبيقية
( النظرية النسبية +ديناميكا الموائع())1

منهج خاص ()1
+ديناميكا كهربية
فيزياء نووية ()2
 +فيزياء جوامد ()2

اخلميس0202/7/72

بحوث عمليات

فيزياء الليزر
 +دوائر الكترونية

اإلثنني0202/7/02

تحليل دالى

دوائر كهربية
كيمياء عضويةV
+كيمياء عضويةVI

بيئة حيوان +سلوك حيوان

جيوفيزياء ()1

فطريات

جيولوجيا حقلية وتخاريط

كيمياء فيزيائية V
+أساسيات علوم المواد

فسيولوجى نبات()2

مورفولوجيا

كيمياء غير عضويةII

التشريح المقارن للفقاريات
+تطور عضوية

علـــــوم متكاملـــــــة

جيولوجيا بيئية +علم الفلك

علم األجنة  +حشرات

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

جدول إمتحان الفرقة (الرابعة علمي عام)

االثنين  -الخميس

لشعب التدريس باللغة العربية واالجنليزية للفصل الدراسي األول دور يناير0202

نظام قديم
اليوم /التاريخ

الرياضيات باللغة العربية
واالجنليزية

اخلميس0272/70/02
اإلثنني0272/70/12
اخلميس0202/7/0
اخلميس0202/7/2
اإلثنني0202/7/71

العلوم البيولوجية

الكيمياء

نبات ( )2فسيولوجي فطر  +وراثة

كيمياء فيزيائية ( 3 )1ساعات

الفيزياء والكيمياء

اإلثنني0272/70/01

الفترة األولى من  9ـــ 11
باللغة االجنليزية

بحتة ( )1تحليل
مركب  +تحليل دالي

باللغة العربية واالجنليزية
كيمياء عضوية( أ ) 3ساعات

مناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفسيــــــــــــــــــــــــــــة وإرشاد نفـــــــــــــــــــسي
أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الرتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اخلميس0202/7/72

تطبيقية ( )2كهربية ديناميكية
بحتة ( )2تحليل عددي

فيزياء ( )1نووية  +ذرية
كيمياء فيزيائية( أ )

اإلثنني0202/7/02

تطبيقية ( )1موائع ()1

كيمياء
فيزيائية ( ب) 2ساعة

حيوان( )1تشريح مقارن+سلوك وتطور

كيمياء غير عضوية (2ساعة)

جيولوجيا
تنقيب واستكشاف

كيمياء فيزيائية ( 2( )2ساعة)

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

11
إدارة اإلمتحانات

االثنين  -الخميس
جدول إمتحان الفرقة

(الرابعة أساسى) للفصل الدراسي األول دور يناير0202

نظام جديد

اليوم /التاريخ
اإلثنني0272/70/01

اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية أساسي

اللغة اإلجنليزية
أساسي

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

الدراسات االجتماعية
أساسى

الرياضيات

أساسى(عربى+اجنليزى)

العلوم أساسى

(عربى+اجنليزى)

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ()0

اخلميس0272/70/02

صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفسيــــــــــة وإرشـــــــــــــــاد نفســـــــــــــي

اخلميس0202/7/0

التقويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

اإلثنني0272/70/12

مناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

اخلميس0202/7/2

األدب العربي الحديث
وأدب األطفال)

\معمل لغوى(+ )4قراءة ()4

اإلثنني0202/7/71

موسيقى الشعر

شعر

جبر()3

جغرافيا العمران

كيمياء عامة()1
 +علوم متكاملة

اخلميس0202/7/72

بالغة (بديع واسلوبية)

محادثة ()4
+تطبيقات لغوية()2

جغرافيا الوطن العربي

إحصاء

اإلثنني0202/7/02

علم اللغة

نقــــــــــد

خرائط التوزيعات

بصريات هندسية

أساسيات
الميكروبيولوجى
 +تقنية حيوية
اهتزازات وموجات
+فيزياء حديثة

ملحوظة  :مجيع اإلمتحانات مدة كل منها ( )0ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

14
إدارة اإلمتحانات

االثنين  -الخميس

جدول إمتحان

الفرقة (الرابعة أساسى) للفصل الدراسي األول دور يناير 0202

نظام قديم
اليوم /التاريخ
اإلثنني0272/70/01
اخلميس0272/70/02

اإلسالمية أساسي

أساسي

أساسي

الرياضيات أساسي
(عربى+اجنليزى)

(عربى+انجليزى)

اإلثنني0202/7/71

نصوص قرآنية

صوتيات
دراما

لغة أجنبية

علم اللغة العام

لغــــة انجليزيـة
تاريخ العرب الحديث
تطبيقية ()1موائع
والمعاصر

فيزياء ()1
ميكانيكا الكم  +تطور علم الفيزياء

كيمياء ( )1عضوية
لغة أجنبية

إرشاد نفسي لذوى
االحتياجات الخاصة

إدارة مؤسسات

وفى نفس املوعد

اخلميس0202/7/2

قراءة وتدريبات

قصة

جغرافية إفريقيا
وحوض النيل

بحتة()11
تحليل عددي+حاسب

اساسى

أحياء( )3حيوان
(فسيولوجي+طفيليات+حشرات)

ملحوظة  :مجيع االمتحانات مدة كل منها ( )1ساعة  ....ماعدا ما هو موضح باجلدول

إدارة الدراسة واإلمتحانات

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/صفاء شحاته

عميد الكلية
أ.د /ماجد أبو العنين

املواد األكادميية

اخلميس0202/7/0

فنون أدب ونقد حديث

قواعد

تاريخ أوربا الحديث
والمعاصر

اإلثنني0202/7/02

العلوم أساسي

إدارة مدرسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التعليــــــــــم وإعــــــداد وسائـــــــل تعليميـــــــة
بحتة()12
جبر +هندسة

اخلميس0202/7/72

الرتبية اخلاصة

يتم امتحانها مع مواد شعبها

اإلثنني0272/70/12

اللغة العربية والدراسات

اللغة اإلجنليزية

العلوم االجتماعية

الفترة الثانية من 1.12 -11.12

