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   التربٌة              والعلوم و كلٌه البنات لآلداب

 شئون الدراسة واالمتحان االدبى
                 ٌبدا االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                    -----------------------------

 الئحة قدٌمة  -الئحة جدٌدة انتساب  -م جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عا
                                                     5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 اللغة العربٌة
 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 النحو والصرف )ترم اول( رابعة 0    الشعر العربً الحدٌث   4
       ---                 0 

 رابعة 

 رابعة ---  النحو والصرف )ترم اول(  5

 راٌعة ----    االدب المسرحً     0

 االثنٌــن
5/9/5006 

 ثالثة  5تارٌخ وحضارة اسالمٌة    ---- رابعة ----   النقد االدبً الحدٌث    0

 وترجمةلغـــــة اوروبٌة رابعة ----  االدب فً مصر االسالمٌة   5
---                5 

 رابعة 

 رابعة ----    (4لغـــــة اوروبٌة )    0

 الثالثاء
6/9/5006 

 المدخل الً االدب الشعبً  رابعة ----االدب الشعبً          3
---                 0 

 رابعة

 اولً ----موسٌقً الشعر             0

 فنون االدب
 مقال(-مسرح-قصة–)شعر 

----               0 

 مقرر تثقٌفً  ثالثة
0                   0 

 رابعة 

 االربعاء
7/9/6102 

 رابعة --النحو والصرف )ترم ثانً(    0 ثالثة 0البٌان والبدٌع            0

 رابعة ---النحو والصرف )ترم ثانً(    0

 ثالثة 0الشعـر العبـاسـً       3

 الخمٌس
8/9/5006 

 لغة اوروبٌة وترجمة رابعة  ---فقة المعامالت        0
---              5 

 ثالثة 

 ثالثة  0لغة اوروبٌة           ---

 ثالثة   ---لغة شرقٌة او سامٌة       5

 ثالثة  ---علم المعانً          3

 ثالثة  5فنون النثر           ---
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 والعلوم والتربٌة                    كلٌه البنات لآلداب

 شئون الدراسة واالمتحان االدبى  
-----------------------------   

 الئحة قدٌمة --الئحة جدٌدة انتساب  –جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 
 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                                        

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 اللغة اإلنجلٌزٌة                                                    
 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 النظرٌات اللغوٌة         
09                  --- 

 االدب االمرٌكً رابعة
0                  0 

 رابعة

 االدب االمرٌكً
---                   0 

 مقرر تثقٌفــً رابعة
---                      0 

 ثالثة

 قاعة بحث 
0                 ---- 

 رابعة

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 الشعــــــــــــر
3                 --- 

 درامــــــــــا وشكسبٌـــــــر رابعة
3                         0 

 رابعة

 درامــــــــــا وشكسبٌـــــــر
3                         --- 

 لغوٌـــــــــــــات رابعة
0                      0 

 رابعة

 شعـــــــــــــــر
----                    0 

 رابعة

 
 الثالثاء

6/9/5006 

 0(       4القصة ) 8 
 

 5(      4قصة )      0 رابعة
 

 رابعة
 

 الترجمة من العربٌة والٌها
0                 --- 

 
 رابعة

 لغة التٌنٌة وادب كالسٌكً
---                0 

 رابعة

 
 االربعاء

7/9/5006 

 (5تارٌخ اللغة االنجلٌزٌة )
5                  --- 

 دراما وشكسبٌـــر رابعة
0                   0 

 ثالثة

 الشعــــــــــــر
0                     --- 

 ثالثة
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 والعلوم والتربٌة                             البنات لآلدابكلٌه 
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى

-----------------------------   
 الئحة قدٌمة-الئحة جدٌدة انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                    
 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 اللغة الفرنسٌة                                                 

 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 (3االدب المقارن )
5              --- 

 رابعة
 
 
 
 

 نقد ادبً 
---                0 

 رابعة

 االثنٌــن
5/9/5006 

 مناهج البحث   
0          0         

 
 

 رابعة
 
 
 
 
 
  

--------------  
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 تربٌة                  والعلوم وال كلٌه البنات لآلداب
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى  

-----------------------------   
 الئحة قدٌمة-الئحة جدٌدة انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                                       

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 خ           ــــــــــالتارٌ                                       

 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 رابعة 3تارٌخ العالم العربً المعاصر    6 رابعة 7تارٌخ العرب المعاصر    30

 رابعة  0الحضاره والنظم االسالمٌة    --- رابعة  ---جغرافٌا الوطن العربً     5

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 لغة اوروبٌة قدٌمة )التٌنٌة او
 ---    (   3ٌونانٌة ()    0 

 موضوع من تارٌخ اسٌا  وامرٌكا رابعة
0                    0 

 ثالثة 

 نصوص تارٌخٌة بلغة اجنبٌة ثالثة  0   موضوع من تارٌخ اسٌا     0
---                  0 

 ثالثة 

 رابعة  5     قاعة بحث        ---

 
 الثالثاء

6/9/5006 

 رابعة 0تارٌخ مصر المعاصر       --- رابعة 0تارٌخ مصر المعاصر       7

 رابعة  ---نظرٌات المذاهب السٌاسٌة واالجتماعٌة   0 رابعة 5(  5لغة مصرٌة قدٌمة )   8

 رابعة 5قدٌمة    لغة مصرٌة       --- رابعة                    ---المذاهب السٌاسٌة واالجتماعٌة    5 

 
 االربعاء

7/9/6102 

 رابعة  ---نصوص تارٌخٌة بلغة اجنبٌة     0 رابعة 0حضاره مصر القدٌمة       8

 رابعة ---نصوص تارٌخٌة بلغة اجنبٌة    0

 اولً  0حاسب آلً           --- ثالثة  ---(    0لغة مصرٌة قدٌمة )    5

 رابعة ---الوسطً تارٌخ اوروبا فً العصور  0

 
 الخمٌس

8/9/5006 

 رابعة 4تارٌخ المغرب واالندلس       0 رابعة  5تارٌخ المغرب واالندلس       59

 تارٌخ اوروبا المعاصر  ثالثة 0تارٌخ الٌونان وحضارتهم        ---
    ---                              5 

 رابعة 
 
 اولً  0   تارٌخ الرومان وحضارتهم   --- 

 رابعة 5تارٌخ اوروبا المعاصر      0
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        والعلوم والتربٌة             دابكلٌه البنات لآل
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى

-----------------------------   
 الئحة قدٌمة  -الئحة جدٌدة انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                                 

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 الجغرافٌا                                                

 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 (4نصوص جغرافٌة بلغة اجنبٌة )
 0)بشرٌة (             0

 (4نصوص جغرافٌة بلغة اجنبٌة ) رابعة 
---               0 

 رابعة 

 ثالثة  0جٌمورفولوجٌا          ----

 رابعة  0جغرافٌا الرٌف         ----

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 مناهج البحث العلمً فً الجغرافٌا
----                 0 

 رابعة  4جغرافٌا تارٌخٌة          0 ثانٌة 

 ثالثة  ---بلغة اجنبٌة  جغرافٌة نصوص   0

 ثالثة  0    ةتارٌخ مصر الحدٌث     ---

 الثالثاء     
6/9/5006 

 جغرافٌا افرٌقٌا وحوض النٌل 
---                 5 

 ثانٌة  ---تارٌخ اوروبا الحدٌث       0 ثالثة 

 ثالثة  0تطور الفكر الجغرافً         ---

 
 االربعاء

7/9/5006 

 العرب الحدٌثتارٌخ 
3                          ---- 

 ثالثة  ----خرائط وتوزٌعات           0 رابعة 

 تارٌخ العرب الحدٌث
5                              4 

 رابعة 

 الجغرافٌا السٌاسٌة 
0                     ---- 

 ثالثة  ----جغرافٌا بحار ومحٌطات       0 رابعة 

 جغرافٌا تطبٌقٌة ودراسة مٌدانٌة
0                                   0 

 رابعة 

 تطبٌقات جغرافٌة علً الحاسب 
---                           5 

 رابعة
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             تربٌة             والعلوم وال كلٌه البنات لآلداب

 شئون الدراسة واالمتحان االدبى

-----------------------------   
 الئحة قدٌمة -الئحة جدٌدة انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                                        

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 الفلسفة                                              
 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 (4نصوص  فلسفٌة بلغة اجنبٌة )
3                    4 

 نصوص فً الفلسفة بلغة اجنبٌة رابعة
----                  0 

 رابعة

 المٌتافٌزٌقا 
5                  5 

 المٌتافٌزٌقا رابعة
0                  3 

 رابعة

 الفلسفة المعاصرة والنصوص
4                     ---- 

 فلسفة المعاصرة والنصوصال رابعة
0                 4 

 رابعة

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 رابعة 0لغة اوروبٌة                 --- رابعة ---قاعة بحث           05

 مناهج البحث عند المسلمٌن 
 0)علم اصول الفقة(         3

 ثالثة ----تارٌخ اصول الفقة             5 ثالثة

 نصوص فً الفلسفة بلغة اجنبٌة
---                    5 

 ثالثة

 الثالثاء
6/9/5006 

 علم الجمال ومشكالتة
8                   7 

 ثالثة ---المنطق الرٌاضً         0 رابعة

 علــــم االجتماع 
0                  ---- 

 رابعة 5(           3لغة قدٌمة )     3 ثالثة

 رابعة 0علم الجمال              ----

 فلسفة ٌونانٌة ابتداء من سقراط
----                   0 

 ثانٌة 

 االربعاء
7/9/5006 

 فلسفة العلوم ومناهجها
9                    ---- 

 ثالثة  3(    5لغة قدٌمة )    --- رابعة

 فلسفٌة معاصرةقضاٌا 
0                           0 

 عندالعربفلسفه العلوم  رابعة
---                               0 

 رابعة

 فلسفة ما بعد الحداثة
6                          0 

 مشكالت فلسفٌة رابعة
---                 0 

 رابعة

 الفلسفة الحدٌثة والنصوص 
---                   5 

 ثالثة 
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          علوم والتربٌة            وال كلٌه البنات لآلداب
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى
-----------------------------   

 الئحة قدٌمة -الئحة جدٌدة انتساب  -رقة الرابعة عام جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الف
 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                                                  

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 علم النفس                                                    

 الئحة قدٌمة عام وانتساب الئحة جدٌدة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 ــــداالحـــــ
4/9/5006 

استخدام الحاسب اآللً فً علم  رابعة  5الحاسب وعلم النفس      6
 النفس

0                     --- 

 رابعة

 رابعة ----  علم النفس الجنائً       0

 رابعة ---نظرٌات القٌاس وتطبٌقاتة       0

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 نصوص فً علم النفس بلغة اجنبٌة  رابعة 0(4نصوص نفسٌة بلغة اجنبٌة )09
---                     0 

 رابعة 

 ثالثة  ---علم النفس التجرٌبً           0

 اولً  ---  سٌكلوجٌة الطفولة           0

 اولً  0( 0نصوص نفسٌة بلغة اجنبٌة )---

 
 الثالثاء

6/9/5006 

 رابعة ---نظرٌات النقد الحدٌث         0 رابعة ---علم النفس الصناعً          7

 ثانٌة ----حاسب الً                   0 ثالثة  ---االنثروبولوجٌا االجتماعٌة       0

 والقٌاس دٌنامٌات الجماعة
 -----السوسٌومتري       0 

 دٌنامٌات الجماعة والقٌاس رابعة
 0السوسٌومتري           0

 رابعة 

 ثانٌة   ---نصوص نفسٌة بلغة اجنبٌة     0

 االربعاء
7/9/6102 

 ثالثة  0مناهج البحث فً علم النفس      --- رابعة 8تنمٌة االمكانات البشرٌة       43

 --استخدام الحاسب االلً فً البحوث    ثالثة  0      (0)الحاسب وعلم النفس      0
 0(       0النفسٌة )     ----

 ثالثة 

 رابعة   6تنمٌة االمكانات البشرٌة             0

 الخمٌس
8/9/5006 

 

 ثانٌة  3االحصاء االستداللً          --- ثانٌة  0االحصاء االستداللً           0

 دراسات مٌدانٌة سٌكولوجٌة ذوي 
 ----االحتٌاجات الخاصة         0

 ثانٌة 0(        5لغة اوروبٌة )      --- ثالثة 

نصوص فً علم النفس النفس بلغة  ثالثة  0نصوص نفسٌة بلغة اجنبٌة       4
 5                   ---اجنبٌة 

 ثالثة 

 رابعة  0  علم النفس االكلٌنٌكً       6

 رابعة 3التوجٌة واالرشاد النفسً      ---
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 والعلوم والتربٌة                     كلٌه ا لبنات لآلداب

        شئون الدراسة واالمتحان االدبى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الئحة قدٌمة -الئحة جدٌدة انتساب  -رقة الرابعة عام جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الف

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً    -باقٌات  

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                          

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 اجتماع
 جدٌدةالئحة  عــــــا م و ا نتساب

 اجتماع
 الئحة قدٌمة عــــــا م و ا نتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 رابعة 0علم االجتماع االقتصادي      0 رابعة  ---علم االجتماع االقتصادي     04

 رابعة ----دراسات واقعٌة             0 رابعة ----بحوث مٌدانٌة واقعٌة         5

 اولً  ---المدخل الً علم الفولكلور     0

 
 االثنٌــن

5/9/5006 

 نصوص فً علم االجتماع بلغة رابعة ---خبرات مكتسبة              5
 ----(     4اجنبٌة )            0

 رابعة 

 (4نصوص اجتماعٌة بلغة اجنبٌة )
5                            0 

 رابعة  ----التنمٌة       اجتماع     0 رابعة 

 ثالثة  0االجتماع السٌاسً           --- ثالثة  0علم االجتماع السٌاسً          5

 الثالثاء
6/9/5006 

 

 رابعة ---االنثروبولوجٌا الثقافٌة       0 رابعة ---االنثروبولوجٌا التطبٌقٌة         09

 فً علم االجتماع بلغةنصوص  رابعة ---مشروع تخرج               0
 ----اجنبٌة              5 

 ثانٌة 

 نصوص اجتماعٌة بلغة اجنبٌة
5                          0 

 نصوص فً علم االجتماع بلغة ثالثة
 ----اجنبٌة              0 

 ثالثة 

 
 االربعاء

7/9/5006 

 اولً  ---اسره   سكان وتنظٌم     0 رابعة  5المجتمع المدنً والتنمٌة       57

 ثانٌة  0االتصال الجماهٌري           --- رابعة  --علم االجتماع ودراسات المستقبل  0

 اولً --نصوص اجتماعٌة بلغة اجنبٌة   0 ثانٌة  ---فولكلور المجتمع المصري      5

 الخمٌس
8/9/5006 

 ثالثة 0االجتماعٌة المعاصرة النظرٌات   -- رابعة 3علم االجتماع التنظٌمً         7

 ثالثة 0االحصاء االجتماعً        5 رابعة ----علم االجتماع البدوي          5

 رابعة  3علم االجتماع الصناعً       ---- رابعة ----سوسٌولوجٌا المراة             3

 ثالثة  0االحصاء االجتماعً           ---
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 والعلوم والتربٌة                     لآلدابكلٌه ا لبنات 
        شئون الدراسة واالمتحان االدبى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قدٌمةالئحة -الئحة جدٌدة  -انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام 

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً    -باقٌات   
 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                              

 
 
 
 
 
 

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 إعالم
 الئحة جدٌدة عام وانتساب

 إعالم
 الئحة قدٌمة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

 نصوص متخصصة بلغة اجنبٌة  رابعة ---الكتابة الصحفٌة       4 
---                          0 

 رابعة 

 ثالثة  --االنثروبولوجٌا واالعالم    0

 االثنٌــن
5/9/5006 

 االحصاء في البحوث االعالمية  ثالثة ---علم السٌاسة               5
0                ---- 

 رابعة 

 تدرٌب عملً  رابعة  ---العالقات العامة          0
----                 0 

 رابعة

 الثالثاء
6/9/5006 

  رابعة --الكتابة االذاعٌة والمرئٌة   0
----------------- 

 

 ثالثة  ----الدراما واالخراج       0

 تنظٌم المؤسسات االعالمٌة 
0                        ---- 

 ثالثة 

 االربعاء
7/9/6102 

  رابعة ---االعالم والتنمٌة       5
------------ 

 

 االعالم وقضاٌا المرأه
0                     ---- 

 رابعة 

 ثالثة  ---نظرٌات االعالم         0
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 والعلوم والتربٌة                 كلٌه ا لبنات لآلداب
        شئون الدراسة واالمتحان االدبى    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -الئحة جدٌدة  -انتساب  -جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة عام  

 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً    -باقٌات  الئحةقدٌمة

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                         

 

 الٌــــوم
 والتـــارٌخ

 االنثروبولوجٌا 
 الئحة جدٌدة عام وانتساب

 االنثروبولوجٌا 
 الئحة قدٌمة عام وانتساب

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــــد
4/9/5006 

االنثروبولوجٌا الحضرٌة والساحلٌة    
5               ---- 

 االنثروبولوجٌا الحضرٌة والساحلٌة  رابعة
0                            0  

 رابعة

 ثالثة  0مقرر تثقٌفً                --- رابعة  ----االنثربولوجٌا والتغذٌة      0

 االثنٌــن
5/9/5006 

 لغة اوروبٌة  رابعة ----     لغة اوروبٌة       0
0                 ----- 

 رابعة

 االنثروبولوجٌا البٌولوجٌة 
0                   ---- 

 نظرٌات الفولكلور ثالثة 
5               6 

 ثالثة 

 نظرٌات االنثروبولوجٌا والفلكلور 
    6                        4 

نصوص فً االنثروبولوجٌا     ثالثة 
 والفلكلور بلغة اجنبٌة 

---                      5 

 ثالثة 

نصوص فً االنثروبولوجٌا    
 والفلكلور بلغة اجنبٌة 

---                      3 

 ثالثة 

 الثالثاء
6/9/5006 

 المناطق الثقافٌة واطلس الفولكلور
4                   0 

 المناطق الثقافٌة واطلس الفولكلور رابعة
0                      3 

 رابعة 

 االنثروبولوجٌا التطبٌقٌة
5                           ----- 

 الفنون الشعبٌة والبٌئٌة  رابعة
0                  --- 

 ثالثة 

 االربعاء
7/9/6102 

فً االنثروبولوجٌا  مناهج البحث رابعة 3الفولكلور والتنمٌة            7
 والفولكلور

0                    0 

 ثالثة 

ارشٌف الفلكلور ووسائل حفظ المادة 
 ورصدها بالوسائط المتعدده

0                            0 

بحوث مٌدانٌة )باالحٌاء التقلٌدٌة  رابعة
 والشعبٌة (

---                0 

 رابعة 

 وتقنٌاتةادوات البحث المٌدانً 
---                       0 

 رابعة 
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والعلوم والتربٌة                ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                      كلٌه البنات لآلداب
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى
-----------------------------   

 قدٌمة الئحة -تربوي الئحة جدٌدة جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة 
 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات   

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 االنجلٌزٌةاللغة  العربٌة اللغة 

 تربوي  تربوي 

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 
 االحـــــــــد

4/9/5006 

 النحو والصرف )ترم اول(
0 

  رابعت
 رــعــالش

0 

 
 رابعة

 علم النفس التعلٌمً 
 )نظام قدٌم(

0 

 رابعة

 االثنــٌن    
5/9/5006 

 ادب مصر االسالمٌة 
0 

  رابعه
 
 
 (0قواعد)

 )نظام قدٌم(
0 

 رابعة

 االسلوبٌات 
0 

 رابعة

 المعاجم والداللة 
0 

 رابعة

 الثالثاء
6/9/5006 

 االدب الحديث )نثر(
0 

  رابعة
----------------- 

 

واالدب العياسي النصوص 
 واالندلسي )شعر(

 )نظام قديم (  
0 

 ثالثة
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 والعلوم والتربٌة              كلٌه البنات لآلداب
 شئون الدراسة واالمتحان االدبى  

-----------------------------   
 قدٌمة الئحة -تربوي الئحة جدٌدة  جدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة

 5006  /5005طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                             

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 الجغرافٌا  التارٌخ اللغة الفرنسٌة

 تربوي  تربوي تربوي 

 الفرقة المادة  الفرقة  المادة الفرقة المادة

 االحـــــــــد  
4/9/5006 

 

 تارٌخ اللغة الفرنسٌة 
 0   )نظام قدٌم(

تارٌخ اسٌا الحدٌث  رابعة 
 والمعاصر

 تارٌخ اوروبا الحدٌث
03 

  رابعه
 طرق تدرٌس

 )نظام قدٌم( 
0 

 
 رابعة

علم النفس التعلٌمً 
 0   )نظام قدٌم(

 رابعة 

 االثنــٌن    
5/9/5006 

 مقــــــــال 
 0)نظام قدٌم (   

نصوص تارٌخٌة بلغة  رابعة 
 0اجنبٌة    

 رابعة 
 (3طرق تدرٌس)
 )نظام قدٌم(

0 

 ثالثة 

نصوص القرن 
 )ترم اول (09

 5)نظام قدٌم(  

 تارٌخ العرب الحدٌث رابعة 
 )نظام قدٌم (

5 

 ثالثة 

 نقد ادبً 
5 

 رابعة

 الثالثاء
6/9/5006 

نظام التعلٌم فً مصر 
 واالتجاهات المعاصرة 

0 

 تارٌخ مصر المعاصر  رابعة 
3 

 (0الفكر الجغرافً ) رابعة
0 

 رابعة 

نصوص القرن 
 )ترم ثانً (09

 0   )نظام قدٌم (

تارٌخ المغرب واالتدلس  رابعة 
 )نظام قدٌم(

0 

مقدمة فً الحاسب  رابعة 
 قدٌم (االلً )نظام 

0 
 
 

 ثانٌة 

مقدمة فً الحاسب 
 0االلً )نظام قدٌم (

 ثانٌة 

 االربعاء
7/9/5006 

 مقال ادبً )نظام قدٌم(
0 

 تارٌخ العرب الحدٌث ثالثة 
 تارٌخ مصر الحدٌث

4 

  رابعة 
 

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

 

مدخل تارٌخ االدب 
 الفرنسً )نظام قدٌم ( 

تارٌخ اوروبا المعاصر  اولً 
 )نظام قدٌم(

 رابعة
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 والعلوم والتربٌة                 لبنات لآلدابكلٌه ا

 شئون الدراسة واالمتحان االدبى
-----------------------------   

 الئحة قدٌمة -تربوي الئحة جدٌدةجدول امتحان الدور الثانً لطا لبات الفرقة الرابعة 
 5005/5006طالبات من الخارج للعام الجامعً  -باقٌات 

 ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                    
 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 علم النفس               الفلسفة                           

 تربوي  فلسفة اساسً اجتماع فرعً تربوي

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 
 االحـــــــــد

4/9/5006 

 
 فلسفة التارٌخ 

0 

 سٌكلوجٌة صعوبات التعلم  رابعة
0 

 رابعه

 سٌكلوجٌة االبداع 
0 

 ثالثة 

 االثنــٌن
5/9/5006 

 50الفلسفة المعاصرة ق
0 

 صحة نفسٌة وارشاد نفسً رابعة
0 

 رابعة 

 سٌكلوجٌة الفروق الفردٌة 
0 

 

 رابعة 

 الثالثاء
6/9/5006 

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

قراءات فً علم النفس باللغة  
 االنجلٌزٌة 

0 
 
 

 رابعة

 

 

 

 

 

 

 

0 0 

الفروق الفردٌة 
 والقٌاس النفسً 

0 

 جغرافٌا سٌاسٌة   رابعة 
0 

 رابعة 
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 والعلوم والتربٌة                     كلٌه البنات لآلداب
        شئون الدراسة واالمتحان االدبى   

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

 جدول امتحان الدور الثاني لطالباث الفرقت الثانيت تربوي الئحت جديدة   

 2115/2116للعام الجامعي 

 عة التاسعة صباحاٌبدأ االمتحان السا                                 

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 اللغة اإلنجلٌزٌة اللغة العربٌة

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 
 االحـــــــــد

4/9/5006 

 النحو والصرف)ترم اول (
0 

  ثانٌة 
 الدرامــــــــــــــا

4 

 ثانٌة

 المدرسة والمجتمع 
5 

 ثانٌة

 موسٌقً الشعر
0 

 ثانٌة 

 
 االثنــٌن 

5/9/5006 

 سٌكلوجٌة التعلم 
0 

 سٌكلوجٌة التعلم ثانٌة 
4 

 ثانٌة

 المدخل الً االدب العربً 
5 

 

 اولً 

 
 الثالثاء

6/9/5006 

 علم البٌان 
8 

 صوتٌات ثانٌة 
5 

 ثانٌة
 

 النحو والصرف )ترم ثانً(
0 

 ثانٌة
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 والعلوم والتربٌة                     كلٌه البنات لآلداب
              شئون الدراسة واالمتحان االدبى     

        -------------------------  
 جدول امتحان الدور الثاني لطالباث الفرقت الثانيت تربوي الئحت جديدة   

 2115/2116للعام الجامعي  

 االمتحان الساعة التاسعة صباحاٌبدأ                                  

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 التارٌخ اللغة الفرنسٌة

 الفرقة المادة الفرقة المادة

 
 االحـــــــــد

4/9/5006 

 مقال ادبً نثر
 09/50القرن 

0 

 معالم التارٌخ المصري القدٌم ثانٌة
 معالم تارٌخ الشرق االدنً القدٌم

0 

 اولً

 جغرافٌا اقلٌمٌة
0 

 ثانٌة

 
 االثنــٌن 

5/9/5006 

 سٌكلوجٌة التعلم
0 

 تارٌخ الدوله البٌزنطٌة وحضارتها ثانٌة
00 

 ثانٌة

 حضارة الٌونان والرومان
0 

 ثانٌة

 
 الثالثاء

6/9/5006 

 االداره المدرسٌة والصفٌة
0 

مصر فً العصرٌن الٌونانً  ثانٌة
 والرومانً

0 

 ثانٌة

 المدخل الً االدب الفرنسً
0 

 مبادئ الخرائط جغرافٌا بشرٌة اولً
5 

 اولً

 حضارة مصر القدٌمة
0 

 ثانٌة
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 كلٌه البنات لآلداب والعلوم والتربٌة             
         شئون الدراسة واالمتحان االدبى   

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

 الئحت جديدةجدول امتحان الدور الثاني لطالباث الفرقت الثانيت تربوي 

 2115/2116للعام الجامعي 

          ٌبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                        

 الٌــــوم 
 والتـــارٌخ

 الفلسفة علم النفس  الجغرافٌا

 الفرقة المادة الفرقة المادة الفرقة  المادة

 
 االحـــــــــد

4/9/5006 

 مساحة وخرائط 
0 

علم النفس  ثانٌة 
 الفسٌولوجً 

0 

 علم االجتماع الرٌفً  ثانٌة 
0 

 ثانٌة 
 

 الجغرافٌا الحٌوٌة 
0 

 المدخل الً الفلسفة  ثانٌة 
5 

علم االجتماع  اولً
 الصناعً 

0 

 ثانٌة 

االحصاء النفسً 
 االستداللً

6 

 ثانٌة 

 
 االثنــٌن 

5/9/5006 

 تارٌخ اوروبا الحدٌث
تارٌخ اوروبا 

 المعاصر 
0 

 (0تكنولوجٌا التعلٌم ) ثانٌة 

0 
 الخدمه االجتماعٌة  ثانٌة 

5 
 ثانٌة 

 جغرافٌا الخدمات 
0 

علم النفس التربوي  ثانٌة 
 (0سٌكلوجٌة التعلم )

0 

الفلسفة الٌونانٌة  اولً
 ارسطو وما بعده 

0  

 ثانٌة 

 تنمٌة الموهٌة والتفوق
5 

 ثانٌة 

 علم النفس المرضً 
0 

 ثانٌة 

 الجغرافٌا المناخٌة  
0 

 علم النفس التجرٌبً  ثانٌة 
3 

  ثانٌة 
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 الثالثاء
6/9/5006 

 علم النفس البٌئً
4 

 ----------------- ثانٌة

االحصاء النفسً 
 الوصفً

0 

 اولً 

 


