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سجامعة عين شم  
والعلوم والتربيةكلية البنات لآلداب   

--------------------------------- 
 جداول امتحانات

لالقسامالثاني  الدراسينهاية الفصل       

العامة والتربوية والعلمية االدبية  

واالنتساب الموجة والتعليم االساسي        

 وامتحانات التخلفات
الجامعيعام لل  

م2016/2017  
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 كليـــة البنـــات       

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

 
 جامعة عين شمس

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية    
--------------------------------- 

 

 
 جداول امتحانات

الثاني  الدراسينهاية الفصل   
 وامتحانات التخلفات

الجامعيلعام ل  

م2016/2017  
 
 

 شئون الدراسة واالمتحان 
 مني عبدالحفيظالسيدة/

 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب

  هيام الزاهدد/0أ
 
 
 

 عميدة الكلية د0ا          
 رقية شلبى /د0أ
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 كلية البنات              

 شئون الدراسة واالمتحان     

 جدول امتحانات الشعب األدبية              -------------------------

 ( قيأتبا  -انتساب –) عام 

 ىــــرقة األولـــفـال
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل                            

 الواحده ظهرا يبدأ االمتحان الساعة 
 

 الشعبة     
    لتاريخا

 اللغة الفرنسية اللغة اإلنجليزية العربيةاللغة 

 انتساب  -عام انتساب –ام ـع انتساب  -امــع

 االحـــــــد
21/5/2017 

 النثر الجاهلي
 

 (1)شعر آل
 

 (2قواعد ولغويات )

 االربعاء
24/5/2017 

 ـيهمكتبة عرب
 

ها يالعربية وأل ترجمةمنال
(1) 

 (1صوتيات)

 ااالحـــــد
28/5/2017 

 هــ4,3القرنين النقد في
 

المعجم والتركيب 
 (1النحوي)

 (2قراءات موجهة وتعبير )
 

 االربعاء 
31/5/2017 

 (2)النحو والصرف
 

 (2صوتيات)
 

 (2)مدخل لدراسة األدب 
 

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 (1)لغة أوروبية
 

 (1أوروبية)لغة 
 

 (1)لغة إنجليزية
 

 االربعاء 
7/6/2017 

 حاسب آلي
 

 حاسب آلي
 

 حاسب آلي 
 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

ير والتجويد وعلوم   التفس
 القران

 (2انشاء ) (1)محادثة 
 

 االربعاء 
14/6/2017 

 (1)قصة ال ------------
 

 (1ترجمة)
 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
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 كلية البنات         

 شئون الدراسة واالمتحان     

 جدول امتحانات الشعب األدبية                       ------------------------- 

  (  قيأتبا -انتساب –) عام                    
 ىــــرقة األولـــفـال      

  2016/2017 الجامعيمن العام الثاني  الدراسيالفصل                                

  الواحده ظهرا يبدأ االمتحان الساعة

 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 الفلسفة الجغرافيا  التاريخ

 انتساب -امـــــــع انتساب  –ام ـــــــع انتساب  –ام ــــــــع

 االحـــــــد
21/5/2017 

منهج البحث في علم 

   التاريخ

 البشرية أسس الجغرافيا

 

 (2الفلسفة اليونانية)

 االربعاء
24/5/2017 

 مصرجغرافية 

 

تاريخ أوروبا في العصور 

   الوسطي

 علم النفس العام

 

 ااالحـــــد
28/5/2017 

 تاريخ مصر الحديث

 

التحليل الكمي في 

 (1الجغرافيا)

 العلوم عند العرب
 

 االربعاء 
31/5/2017 

تاريخ الرومان 

 وحضارتهم

 السكانجغرافيا 

 

 (2قاعة بحث )

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 (1)حديثة لغة أوروبية

 

(1) لغة أوروبية  

 

 (1)لغة أوروبية  

 

 االربعاء 
7/6/2017 

 حاسب آلي

 

 خرائط طبيعية

 

 حاسب آلي

 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

 داقتصا علم االجتماع

 

 التفكير الناقد

 

 االربعاء 
14/6/2017 

   جغرافيا تاريخية

 

 

 بنية وتضاريس

 

--------------- 
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 كلية البنات      
  شئون الدراسة واالمتحان    

 جدول امتحانات الشعب األدبية                         -------------------------

 (  قيأتبا - انتساب -) عام              

 ىــــرقة األولـــفـال    
  2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل                              

 التاسعة صباحا يبدأ االمتحان الساعة 

 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه   
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 االجتماع علم النفس

 انتساب  – امـــــــــــع انتساب  –ام ـــــــــــع

 االحـــــــد
21/5/2017 

 الطفولة ةسيكولوجي

 )ثالث ساعات(

 بناء المجتمع ونظمه
 

 االربعاء
24/5/2017 

 علم النفس االجتماعي

 )ثالث ساعات(   

 المدخل ألي علم الفولكلور
 

 ااالحـــــد
28/5/2017 

 علم االجتماع اإلعالمي  علم النفس الفسيولوجي

 االربعاء 
31/5/2017 

 علم االجتماع

 

 المدخل ألي علم االتصال
 

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 (1)لغة أوروبية 

 

 (1)أوروبيةلغة 
 

 االربعاء 
7/6/2017 

 علم النفس االيجابي

 

 علم السكان
 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

 الذكاء وقياسه

 

 الجتماعيعلم النفس ا
 

 االربعاء 
14/6/2017 

مجاالت التدريب الميداني)متصلة(  ------------------
(1) 
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 كلية البنات        

 شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                   --------------        

 ( قيأتبا - ربويت)

 ىــــرقة األولـــفـال

 2016/2017 الجامعيمن العام الثاني  الدراسي الفصل

 الواحده ظهرايبدأ االمتحان الساعة 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 

 الشعبة      
 
 التاريخ   

 اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية اللغة العربية

 تربوي تربــوي تربـوي

 االحـــــــد
21/5/2017 

 العربيالمدخل إلى األدب 
(2) 

 المدخل إلى النقد

 

 ثقافة عامة( 2)قواعد 

 االربعاء
24/5/2017 

 التعليمومهنة  المعلم
 

 ومهنة التعليم المعلم

 

 ومهنة التعليم المعلم
 

 ااالحـــــد
28/5/2017 

 يةاألصوات العرب
 

 (1) محادثة
 (1) قراءة

 

 مهارات القراءة
 (2) ومحادثة 

 (2)يكتابوتعبير 

 االربعاء 
31/5/2017 

 (2)فالنحو والصر
 

 (1) قواعد

 

 
 نصوص مختارة

 

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 اإلنجليزيةاللغة 
 

 لغة أوروبية

 

 اللغة اإلنجليزية
 

 االربعاء 
7/6/2017 

 علم نفس النمو
 

 علم نفس النمو

 

 علم نفس النمو
 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

 المدخل إلى البالغة والنقد
 

                   (2ترجمة) إلى الشعر المدخل

 االربعاء 
14/6/2017 

 اإلسالميالتاريخ 
 

لغة فرنسية ألغراض  العربيةترجمةإلى 
 خاصة
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 كلية البنات     

   شئون الدراسة واالمتحان

           (  جدول امتحانات الشعب األدبية               ------------------    

 ( قيأتبا - ربويت)
 ىــــرقة األولـــفـال                                              

 2016/2017 الجامعيمن العام الثاني  الدراسيالفصل 

 الواحده ظهرايبدأ االمتحان الساعة 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه         
           

 

 الشعبة       
 التاريخ 

 علم النفس الفلسفة الجغرافيا  التاريخ

 تربوي تربوي تربوي  تربوي 
 

 االحـــــــد
21/5/2017 

 الخرائطئ مباد

 جغرافيا بشرية

جغرافيا ال

 قتصادية إحصاءالا

الفلسفة المدخل إلى 

 ةاإلسالمي

 علم النفس التربوي

سيكلوجية التعلم 

(1) 

 االربعاء
24/5/2017 

المعلم ومهنة 
 التعليم

المعلم ومهنة 
 التعليم

 ومهنة التعليم المعلم

 

ومهنة  المعلم

 التعليم

 ااالحـــــد
28/5/2017 

الدولة العربية 

 اإلسالمية

 

جغرافية إفريقيا 

قليمية وحوض اإل

 النيل

 التراث الشعبي

 للمجتمع المصري

أنثروبولوجيا 

 اجتماعية

 

 االربعاء 
31/5/2017 

المدخل إلى علم 
 اآلثار

 

 النفسياإلحصاء  الفكر الشرقي القديم أرصاد جوية

 (ىالو صف)

 ااالحـــــد
4/6/2017 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 االربعاء 
7/6/2017 

 نفس النموعلم 

 

 علم نفس النمو

 

 علم نفس النمو

 

 علم نفس النمو

 

 ااالحـــــد
11/6/2017 

معالم التاريخ 

 األوربي الوسيط

 جغرافيا تاريخية

 

 اجتماعيإحصاء 

 

 الخدمة االجتماعية

 

 االربعاء 
14/6/2017 

 جغرافية السياحة التربية القومية

 

المدخل إلى علم 

 نفس الشخصية

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

--- 
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 كلية البنات           

 شئون الدراسة واالمتحان 
 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------

 (من الخارج+ طالبات  قيأتبأ -انتساب  –) عام  

   الــثانـــيـةة ـــرقــفـال        
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل     

 التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                                                                 

          

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 اللغة االنجليزية اللغة العربية

 انتساب -ام ـــــــع انتساب  –ام ـــــــع

 السبت 
20/5/2017 

الي القرن 5النقد من القرن 
 هــ10

 (3قواعد )
 

 الثالثاء 
23/5/2017 

 (2لغة سامية أو شرقية)
 

 (2قراءة ومطالعات )
 

 الثالثاء
30/5/2017 

نثر صدر االسالم والعصر 
 االموي

 (1دراما وشكسبير )
 

 السبت 
3/6/2017 

 (4)النحو والصرف
 

 (4صوتيات )
 

 الثالثاء 
6/6/2007 

 علم االصوات
 

 (2لغة عربية)
 

 السبت 
10/6/2017 

 (2موسيقي الشعر)
 

 (2نظريات النقد )
 

 الثالثاء 
13/6/2017 

تاريخ صدراالسالم والعصر 
 االموي

 17,16حضارة القرن 
 

 السبت 
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي
 ()ساعة()البيئة 

 مقرر تثقيفي
 ساعة()البيئة()
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 كلية البنات     

 شئون الدراسة واالمتحان 
 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------

 (من الخارج+ طالبات  قيأتبأ -تربوي –انتساب  –) عام 
 الــثانـــيـةة ـــرقــفـال

 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل                                   
  الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                                      

          

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 اللغة الفرنسية 

 تربوي انتساب –عـــــــام 

 السبت
20/5/2017 

 17نصوص القرن
 

 (4قواعد )
 (1ولغويات )

 الثالثاء
23/5/2017 

 17أدب القرن 
 

 
 المدرسةوالمجتمع

 الثالثاء
30/5/2017 

 (4قواعد ولغويات )
 
 

 20، 19مقال أدبي )نثر( القرن 

 السبت
3/6/2017 

 20، 19القرن نصوص )نثر(  (3أنشاء )
 )ساعتين (

 الثالثاء
6/6/2007 

 لغة عربية
(2) 

 

 ورشة عمل ومهارات كتابة
 

 السبت
10/6/2017 

 (3ترجمه )
 

 (لغة فرنسية ألغراض خاصة4ترجمة )
 

 الثالثاء
13/6/2017 

 17حضارة القرن
 

 (1تكنولوجيا التعليم )
 

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي
 )البيئة ()ساعة(

 مقرر تثقيفي
 )البيئة()ساعة(
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 البنات كلية        
 شئون الدراسة واالمتحان 
 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------

 (من الخارج+ طالبات  قيأتبأ - انتساب-) عام      

   الــثانـــيـةة ـــرقــفـال        
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل     

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                 

         

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه  
 
 
 
 

 الشعبة      
 

      التاريخ

 الفلسفة الجغرافيا التاريخ

 انتساب  –عـــــــام  انتساب  –عـــــــام  انتساب –عــــــــام   

 السبت
20/5/2017 

تاريخ الدولة البيزنطية 
 وحضارتها

 جغرافيا تاريخية
 

الفلسفة االسالمية 
 والنصوص

 الثالثاء
23/5/2017 

 (2قاعه بحث )
 

 (جغرافيا إقليمية) آسيا
 

 (1الفلسفة الحديثة )
 

 الثالثاء
30/5/2017 

 مصر اإلسالمية إلى نهاية
 العصر الفاطمي

 

 جغرافيا المدن
 

 علم الكالم
 

 السبت
3/6/2017 

 تاريخ أوروبا الحديث
 

 (2الفلسفة السياسية ) الجغرافيا الزراعية
 
 

 الثالثاء
6/6/2007 

 (2اللغة العربية )
 

 (2لغة عربية)
 

 (2لغة عربية)
 

 السبت
10/6/2017 

ثار مصر اليونانية آ آثار مصر القديمة
 والرومانية

 (4بحث ) قاعة
 

 الثالثاء
13/6/2017 

 جغرافيا اقليمية وخرائط
 

 مبادئ المساحة المستوية
 

 فلسفة الحضارة
 

 السبت 
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة()البيئة(

 مقرر تثقيفي
 )ساعة()البيئة(

 مقرر تثقيفي
 )ساعة()البيئة(
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 كلية البنات        
 شئون الدراسة واالمتحان

 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------
 (من الخارج+ طالبات  قيأتبأ -انتساب –) عام  

   الــثانـــيـةة ـــرقــفـال        
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل     

 التاسعة صباحا يبدأ االمتحان الساعة                                                                 

 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 علم النفس 

 انتساب -عام

 

 السبت 
20/5/2017 

 علم النفس الصحي
 )ثالث ساعات(

 الثالثاء 
23/5/2017 

 االجتماعي دراسات ميدانية في علم النفس
  ساعات()ثالث 

 الثالثاء
30/5/2017 

 تاريخ علم النفس
 )ثالث ساعات(

 السبت 
3/6/2017 

 المراهقة ةسيكولوجي
     )ثالث ساعات(  

 الثالثاء 
6/6/2007 

 (2)لغة عربية
 

 السبت 
10/6/2017 

 (2)اجنبيةةسية بلغنصوص نف

 

 الثالثاء 
13/6/2017 

 علم النفس عبر الثقافي
 

 السبت 
17/6/2017 

 تثقيفيمقرر 
 ()ساعة)البيئة(
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 كلية البنات 
  شئون الدراسة واالمتحان

 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------
 (من الخارج+ طالبات  قيأتبأ -انتساب –) عام 

 الــثانـــيـةة ـــرقــفـال
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل 

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                                       
 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 
 

 ةالشعب      
 

      التاريخ

 االجتماع

 انتساب -عام 
 

 السبت
20/5/2017 

 االجتماعيوالضبط  القانونيعلم االجتماع 

 الثالثاء
23/5/2017 

 المصريالمجتمع  لكلورف

 الثالثاء
30/5/2017 

 (2نصوص اجتماعية بلغة اجنبية)

 السبت
3/6/2017 

 ( سوسيولوجيا المجتمع المصري2)

 الثالثاء
6/6/2007 

 تكنولوجيا االتصال واالعالم

 السبت
10/6/2017 

 الدعاية واالعالن

 الثالثاء
13/6/2017 

 مجاالت التدريب الميداني )متصلة(

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي
 )البيئه()ساعة(
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 كليه البنات 

 شئون الدراسة واالمتحان   

 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------

 (من الخارج + طالبات  قيأتبأ - ربويت)     

 الــثانـــيـةة ـــرقــفـال
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل 

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                     

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعبة             
      التاريخ

 اللغة االنجليزية اللغه العربيه

 تربوي تــربــوي

 السبت
20/5/2017 

 علم البديع
 

 النقد
 

 الثالثاء
23/5/2017 

 
 المدرسة والمجتمع

 
 المدرسةوالمجتمع

 الثالثاء
30/5/2017 

 األدب اإلسالمي واألموي
 

 الشعر
 

 السبت
3/6/2017 

 (4النحو والصرف)
 

 ترجمة إلى اإلنجليزية
 

 الثالثاء
6/6/2007 

الحديث وعلومه والسيرة النبوية 
 الشريفة

 (2قواعد)
 

 السبت
10/6/2017 

 موسيقى الشعر
 

 (2محادثة )
 (2قراءة )

 الثالثاء
13/6/2017 

 (1تكنولوجيا التعليم )
 

 (1تكنولوجيا التعليم )
 

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة()البيئة(

 مقرر تثقيفي
 )ساعة()البيئة(
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 كلية البنات   
 شئون الدراسة واالمتحان   

 جدول امتحانات الشعب األدبية                 -------------------------

 (من الخارج + طالبات  قيأتبأ - ربويت)     

 الــثانـــيـةة ـــرقــفـال
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيالفصل 

  الواحدة ظهرايبدأ االمتحان الساعة                                                                     

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 

 ةالشعب  
 

      التاريخ

 علم النفس  الفلسفة الجغرافيا التاريخ

 تربوي تربوي تـربـوي تـربـوي

 السبت 
20/5/2017 

العصرين  فيمصر 

 اليوناني والروماني

 جغرافيا السكان

 

فلسفة العصور 
 الوسطي الغربية

تحليل السلوك 
 وتعديله

 

 الثالثاء 
23/5/2017 

 
 والمجتمعالمدرسة 

 
 المدرسة والمجتمع

 
 المدرسة والمجتمع

علم النفس 
 التجريبي

 

 الثالثاء
30/5/2017 

 
تاريخ الدولة 

 العباسية

التعدين  ةجغرافي

 والصناعة

علم االجتماع 
 الريفي
 

اإلحصاء النفسي 
 )االستداللي(
 

 السبت 
3/6/2017 

 
 نصوص تاريخية

 بلغة أجنبية
 

 الجغرافيا الحيوية

 

 الصوريالمنطق 
 

علم النفس 
 الفسيولوجي

 

 الثالثاء 
6/6/2007 

 الجغرافيا االقتصادية
 

 –الدراسة الميدانية 
 طبيعية
 

 علم الفلكلور
 

 تنمية التفكير
 

 السبت 
10/6/2017 

تاريخ الدولة 
 البيزنطية وحضارته

 

 جغرافية الخدمات
 

علم االجتماع 
 الصناعي

 ةسيكولوجي
 الشخصية

 

 الثالثاء 
13/6/2017 

 (1تكنولوجيا التعليم )
 

تكنولوجيا 
 (1التعليم)
 

تكنولوجيا 
 (1)التعليم
 

تكنولوجيا التعليم 
(1) 

 

 السبت 
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي

 )البيئة()ساعة(

 تثقيفيمقرر 
 )البيئة()ساعة(

 

 تثقيفيمقرر 
 ()ساعة)البيئة(

 تثقيفيمقرر 
 ()ساعة)البيئة(
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 لية البناتك       
  شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                    -----------              

 (من الخارج طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب موجه -عام  ) 

 الـفـرقــة الـثالـثة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني  الدراسيلفصل ا                               

 الواحدة ظهرا  يبدأ االمتحان الساعة                                                                

                                                        

                                                      زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 

 اللغة العربية 

 ةالشعب 
 التاريخ

 عام وانتساب
 )الئحة جديده(

 انتساب -عـــــــــــام 
 )الئحة قديمة (

 تربوي
 

 االثنين
22/5/2017 

 النثر االندلسي
 

النصوص واالدب العباسي 
 نثر–واالندلسي ب 

 )ثالث ساعات( 

 األدب االندلسى
 

 الخميس
25/5/2017 

 (3)لغة أوروبية 
 (3وترجمه )لغة أوروبيه 

 )ثالث ساعات(

الفكر التربوي وتطبيقاته 
 التعليميه

 تعليم الكبار :اصوله 
 ومناهجه

 االثنين
29/5/2017 

 (6)النحو والصرف
 

 (6النحو والصرف )
 )ثالث ساعات(   

 (6النحو والصرف)
 

 الخميس
1/6/2017 

 النثر العباسي
 

لغه شرقيه اسالميه أو ساميه 
 )ثالث ساعات((7)

 (2)العباسياألدب 
 

 االثنين
5/6/2017 

 علم المعاني
 

 دراسات اسالمية
 )مناهج تفسير(
 )ثالث ساعات(

 الفلسفةاإلسالمية
  

 الخميس
8/6/2017 

 علم الداللة
 

 الحاسب اآللي
 

 الفكر النقدي عند العرب

 االثنين
12/6/2017 

 
 فنون النثر

 

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

 تكنولوجيا التعليم في 
 2التخصص

 حاسب آلي تعليمي في 
 التخصص

 الخميس
15/6/2017 

 علم اللغةاالجتماعي ----------------      ------------
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 البناتكلية  
 شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                              -------------------       

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت – انتساب-) عام  

  الـفـرقــة الـثالـثة
 2016/2017الجامعى من العام  الثاني  الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                                                                                                     

 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 

 اللغة االنجليزية 
 الشعبه

 التاريخ 

 عام وانتساب
 

 انتساب
 )الئحة قديمة (

 تربوي 
 

 االثنين
22/5/2017 

 (2)وشكسبيردراما 
 

(2)دراما وشكسبير  
ساعات()ثالث   

 الشعر
 

 الخميس
25/5/2017 

 (3)لغة أوروبية 
 

 (3حديثة ) لغة أوروبية
 )ثالث ساعات(

الفكر التربوي وتطبيقاته 
 التعليميه

تعليم الكبار :اصوله 
 ومناهجه

 االثنين
29/5/2017 

ترجمة من العربية ال
 (3) وأليها

 

 وأليهاترجمة من العربية ال
(3) 

 )ثالث ساعات(

 ترجمة
 

 الخميس
1/6/2017 

المعجم والتركيب 
 (3النحوي)
 

 (3صوتيات)
 )ثالث ساعات(

 التحليل التقابلي
 تحليل الخطاب

 

 االثنين
5/6/2017 

 (3النحو)
 

 (3قصة )
 )ثالث ساعات(

المدخل إلى علم 
 اللغةالعام

 

 الخميس
8/6/2017 

 لغة التينية
 (1كالسيكي)وأدب 

 

 لغة التينية
 (1كالسيكي)وأدب 

 )ثالث ساعات(

 (1علم اللغة التطبيقي)
 

 االثنين
12/6/2017 

 (1اآلدب المقارن )
 

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

تكنولوجيا التعليم في 
حاسب آلي  2التخصص

  تعليمي في التخصص

 الخميس
15/6/2017 

 (3كتابة) ------------ --------------
 



16 

 

 
 

 
 كلية البنات 

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                              -------------------       

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب-) عام 

 الـفـرقــةالـثالـثة                                  
 2016/2017الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                                              

 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 

 قسم اللغه الفرنسية

الشعبة      

 التاريخ

 انتسابعام و
 

 تربوي
 

 االثنين
22/5/2017 

 مقال ادبى) شعر(  القرن (1)مناهج البحث 
(19-20) 

 الخميس
25/5/2017 

 (3نجليزية )لغة أ

 

 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليميه
  تعليم الكبار :اصوله ومناهجه

 االثنين
29/5/2017 

 (3لغويات ) (6قواعد ولغويات )
 

 الخميس
1/6/2017 

 19 نصوص القرن

 

 نصوص )شعر( القرن
(19-20 ) 

 االثنين
5/6/2017 

 19حضارة القرن 
 

 (6قواعد)
 

 الخميس
8/6/2017 

 (5ترجمة )
 

 (6ترجمة خاصة)
 (1أدب فرنكوفونى)

 االثنين
12/6/2017 

 19أدب القرن 
 

حاسب 2تكنولوجيا التعليم في التخصص 
 آلي تعليمي في التخصص

 الخميس
15/6/2017 

 

 (2)مقارنالدب الأ
 

 (2ورشة عمل ومهارات كتابة)
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 كلية البنات 

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                              -------------------       

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب موجه -) عام  

 الـفـرقــة الـثالـثة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا 

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                         

 المتحان ساعتان عدا الموضح ادناهزمن ا 
 

 الشعبة          
                       

  التاريخ

 الجغرافيا  التاريخ

 تربوي عام وانتساب تربوي عام وانتساب

 االثنين
22/5/2017 

 (1)لغة مصرية قديمة
 

المدخل الي علم 
الوثائق 

 )االرشيفيات(

تاريخ مصر 
 الحديث

جغرافيا النقل 
 والتجارة

 الخميس
25/5/2017 

 تاريخ افريقيا الحديث
 

التربوي الفكر 
 وتطبيقاته التعليميه

تعليم الكبار :اصوله 
 ومناهجه(

 الجيمورفولوجيا

 

الفكر التربوي 
 وتطبيقاته التعليميه

تعليم الكبار :اصوله 
 ومناهجه

 االثنين
29/5/2017 

تاريخ مصر من 
األيوبين الي نهاية 

 عصرالمماليك
 

 المماليكن وااليوبي
 

 جغرافية إفريقيا
 وحوض النيل

 العمرانجغرافية 
 

 الخميس
1/6/2017 

العالقات بين الشرق 
 والغرب

 )الحروب الصليبيه (

العالقات بين الشرق 
 والغرب في

 العصور الوسطي

جغرافية 
السياحة 
  والترويح

جغرافيا البحار 
 والمحيطات

 

 االثنين
5/6/2017 

 تاريخ الشرق االسالمي
 

النظم والحضارة 
 االسالمية

 

الجغرافيا 
 الحيويه

 

 البيئة أخطار
 

 الخميس
8/6/2017 

 تاريخ العرب الحديث
 

جغرافية الوطن 
 العربي
 

 خرائط
 وتوزيعات

نظم المعلومات 
 الجغرافية

 االثنين
12/6/2017 

آثار مصر في 
العصرين اليوناني 

 والروماني
 

تكنولوجيا التعليم في 
 (2)التخصص

حاسب آلي تعليمي 
 في التخصص(

  (2قاعه بحث )
 
 

التعليم تكنولوجيا 
 2في التخصص

حاسب آلي تعليمي 
 في التخص



18 

 

 
 

 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                              -------------------       

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب -) عام  

 الـفـرقــة الـثالـثة  
  2017   /2016الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا                                

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                                                             

 هموضح ادنازمن االمتحان ساعتان عدا ال 
 

 الشعبة

           

 التاريخ

 الفلسفة

 عام وانتساب

 

 انتساب

 )الئحة قديمة (

 اجتماع اساسي /

 فلسفة فرعي

 فلسفةاساسى/      

 اجتماع فرعى تربوي

 االثنين

22/5/2017 

 المنطق الرياض

 

 علم األديان المقارن

 )ثالث ساعات(

 المنطق الحديث علم اجتماع المعرفة

 

 الخميس

25/5/2017 

 (3)لغة أوربية

      

 (3)لغة أوربية

 )ثالث ساعات(

 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليميه

 تعليم الكبار :اصوله ومناهجه

 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليميه

 تعليم الكبار :اصوله ومناهجه

 االثنين

29/5/2017 

مناهج البحث عند 

 )علم أصول الفقه(المسلمين

 الفقهتاريخ أصول 

 )ثالث ساعات(

 علم الجمال علم األجتماع الجنائي

 الخميس

1/6/2017 

 (6قاعة بحث )

 

 (2غة قديمة )ل

 )ثالث ساعات(

 فلسفة سياسية حديثة علم االجتماع الحضري

 وحقوق اإلنسان

 االثنين

5/6/2017 

 (2)الفلسفة الحديثة

 

 الحديثةوالفلسفة

 )ثالث ساعات(النصوص

 مناهج بحث علمي       السكان وتنظيم األسرة

 

 الخميس

8/6/2017 

نصوص فلسفية باللغة  مشكالت اجتماعية  ------------- فلسفه األخالق

 العربية

 االثنين

12/6/2017 

 (1فلسفه الدين )

 

 2تكنولوجيا التعليم في التخصص  ---------------

 حاسب آلي تعليمي في التخصص

 2تكنولوجيا التعليم في التخصص

 تعليمي في التخصص حاسب آلي

 الخميس

15/6/2017 

 فلسفه التاريخ

 

---------- --------------- ------------ 
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 كلية البنات

  شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                        -----------------    

 ( من الخارجطالبات +  آتقيبأ -يربوت – انتساب -عام )  

 الـفـرقــة الـثالـثة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني  الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                                                            

 هزمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادنا
 
 

 الشعبة        

 
  التاريخ

 علم النفس 

 عام وانتساب

 
 عام 

 )الئحة قديمة (
 تربوي 

 االثنين
22/5/2017 

 اختبارات ومقاييس
 )ثالث ساعات(

 نفسيتحليل 
 )ثالث ساعات(

 االختبارات النفسية
 

 الخميس
25/5/2017 

ديناميات الجماعة 

 والقياس السوسيومتري

 )ثالث ساعات(

 االجتماعيعلم النفس 

 )ثالث ساعات(

وتطبيقاته الفكر التربوي 
 التعليميه

 مناهجهتعليم الكبار :واصوله 

 

 االثنين
29/5/2017 

 علم النفس السياسي

 )ثالث ساعات(

 المدرسيعلم النفس 

 )ثالث ساعات(

 
 مهنة االختصاص النفسي

 

 الخميس
1/6/2017 

  بلغة  نفسيةنصوص 

 (3)أجنبية

 

علم النفس  فينصوص 

 (3) بلغة أجنبية

 )ثالث ساعات(

 اإلرشاديعلم النفس 

 االثنين
5/6/2017 

 سيكلوجية المسنين

 )ثالث ساعات(
 

 سيكولوجية

 ذوى الحاجات الخاصة

 )ثالث ساعات(

 
 اإلبداعةسيكولوجي
 

 الخميس
8/6/2017 

دراسات ميدانية في 
سيكلوجية ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 

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

 تاريخ مصر المعاصر
 

 االثنين
12/6/2017 

تكنولوجيا التعليم في  ----------------- ---------------
 2التخصص

حاسب آلي تعليمي في 

 التخصص
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                        -----------------    

 ( من الخارجطالبات +  آتقيبأ–انتساب-عام )  

 الـفـرقــة الـثالـثة  
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني  الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا                                                               

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه  
 
 

 الشعبة

 التاريخ

  االجتماع

 ام وانتسابــــــع

 

  عــــــــــام

 (قديمه )الئحة

 االثنين
22/5/2017 

 االجتماعيحصاء الإ
 

 اجتماعيإحصاء 
 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

 جتماعيةالنثروبولوجيا االأ
 

 أنثروبولوجيا اجتماعية
 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/2017 

 علم االجتماع الطبي علم االجتماع الطبي
 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

 الجنائيعلم االجتماع 
 

 الجنائيعلم االجتماع 
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

 علم االجتماع الديني
 

 مورفولوجيا  اجتماعية
 )ثالث ساعات(

 الخميس
8/6/2017 

آلي وحاسب وسائط متعددة 
 تخصصي

 

ووسائط متعددة بحوث ميدانية 
 آليوحاسب 

 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/2017 

 خبرات مكتسبة
 (1)متصلة ()

 الميدانياألسس النظرية للتدريب 
(3) 

 )ثالث ساعات(

 الخميس
15/6/2017 

 --------------------- االنثروبولوجيا الثقافيه
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                       -----------------    

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ–انتساب -عام ) 

 الـفـرقــة الـثالـثة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني  الدراسيلفصل ا                              

 يبدأ االمتحان الساعة  الواحدة ظهرا 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه  
 
 
 

 الشعبة

 

 التاريخ

 االجتماع

 االنثروبولوجيا عالمالا

 عام وانتساب عام وانتساب

 االثنين
22/5/2017 

 
 االحصاء والبحوث االعالمية

 

 
 أنثروبولوجياالحياةاليومية

 

 الخميس
25/5/2017 

 العامالرأي 
 وطرق قياسه

 (3بية)ولغة أور
 

 االثنين
29/5/2017 

 
 االعالم الدولي

 

تصميم البحث االنثروبولوجي 
 والفلكوري

 

 الخميس
1/6/2017 

 العمليتدريب ال
 (1()متصلال) 

 المعتقدات والمعارف الشعبية
 

 االثنين
5/6/2017 

 تنظيم المؤسسات اإلعالمية
 وادارتها

 وتطبيقاته  اآلليالحاسب 
 

 الخميس
8/6/2017 

 
 الدراما واإلخراج

االقتصادية  ااْلنثروبولوجيا
 والسياسية

 

 االثنين
12/6/2017 

 ون الشعبية والبيئيةفنال الفيلم التسجيلي
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 كلية البنات
  شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                        -----------------    

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب موجه -) عام  

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه                                 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا

 التاسعة صباحاالساعة  نيبدأ االمتحا                                                                             

 المتحان ساعتان عدا الموضح ادناهزمن ا 
 

 اللغة العربية 
 اليوم            

 التاريخ
 عام وانتساب 

 
 عام وانتساب
  )الئحة قديمة(

 تربوي تربوي 
 ) الئحة قديمة( 

 االثنين
22/5/2017 

مقال وتدريبات 
(2) 

النصوص واألدب 
 -ب الحديث العربي

 نثر
 )ثالث ساعات(

تحليل النصوص 
 األدبية
 

النصوص واألدب 
العربي الحديث 

 )شعر(
 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

 األدب المسرحي 
 

 أدب مقارن    
 )ثالث ساعات(

الحاسب اآللي 
وتعليم اللغة 

 العربية

األصول الفلسفية 
 للتربية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/2017 

 األدب الشعبي 
 

المدخل إلى األدب 
 المصري الشعبي

 )ثالث ساعات(

نظام التعليم في 
مصر واالتجاهات 

 المعاصرة

علم النفس 
 (2)التعليمي

 ()ثالث ساعات

 الخميس
1/6/2017 

النحووالصرف 
(8) 

 

 (8)النحو والصرف
 )ثالث ساعات(

النحو 
 (8)والصرف
 

 (8النحو والصرف)
 ساعات()ثالث 

 االثنين
5/6/2017 

 علم اللغة الحديث 
 

 (4)لغة أوروبية
 )ثالث ساعات(

اتجاهات النقد 
 األدبي الحديث

 نظريات النقد الحديث
 )ثالث ساعات(

 الخميس
8/6/2017 

 
األدب في مصر 

 االسالمية 

 دراسات إسالمية  
 ) أصول فقه (
 )ثالث ساعات(

الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 

 تدريسطرق 
 )ثالث ساعات(

 

 االثنين
12/6/2017 

 فقة المعامالت
 

 فقة المعامالت --------
 

 التذوق الفني
 )ثالث ساعات(

 الخميس
15/6/2017 

الفلسفة 
 االسالمية

 

األدب الحديث  -----------
 )نثر(
 

 (8)تدريبات لغوية
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                        -----------------    

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت – انتساب -) عام  

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه  
 2016/2017ى الجامعمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا 

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                           

 المتحان ساعتان عدا الموضح ادناهزمن ا 
 

 الشعبة   
 

 لتاريخا

 اللغة االنجليزية 

 عام وانتساب

 
 عام وانتساب
 )الئحة قديمة(

 تربوي تربوي 
  )الئحة قديمة( 

 االثنين
22/5/2017 

 (4القصة )
 

 (4)قصة 
 )ثالث ساعات(

 

 تحليل أخطاء
 (4كتابة )

 

 (4قواعد)
 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

النظريات 
 اللغوية

 

 لغويات
 )ثالث ساعات(

 
 الشعر
 

الفلسفية األصول 
 للتربية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/2017 

 االدب االمريكي
 

 األمريكياألدب 
 )ثالث ساعات(

نظام التعليم في 
مصر واالتجاهات 

 المعاصرة

علم النفس 
 (2)التعليمي

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

حضارة القرن 
 العشرين

 حضارة القرن
التاسع عشر 

 والعشرين
          )ثالث ساعات(

 
 أسلوبيات       

 (3الشعر )
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

موضوعات 
خاصة في 
 اللغويات

----------  
 ترجمة
 

الترجمة من العربية 
 واليها

 ثالث ساعات(وبالعك)

 الخميس
8/6/2017 

 (3مقال)
 

 (3)مقال
 )ثالث ساعات(

 

الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 طرق تدريس
 ساعات()ثالث 

 االثنين
12/6/2017 

الترجمة من 
 (4)العربية واليه

 (4)ترجمة 
 )ثالث ساعات(

علم اللغة 
 (2التطبيقي)

 (4صوتيات )
 )ثالث ساعات(

 الخميس
15/6/2017 

 علم اللغة      ---------- -----------
 

--------- 
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية                        ----------------- 

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب-) عام  

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه
 2016/2017الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه  
 
 
 

 الشعبة               

 
 التاريخ 

 اللغة الفرنسية 

 عام وانتساب 
 

 عام وانتساب 
 )الئحة قديمة(

 تربوي تربوي 
 (الئحة قديمة  )

 االثنين
22/5/2017 

قواعد ولغويات 
(8) 

نصوص القرن 
 (2) التاسع عشر

 )ثالث ساعات(

 (5لغويات )
  

 نصوص القرن
 (2التاسع عشر)

 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

ادب القرن 
20(2) 

 (2) ليالآحاسب أل
 )ثالث ساعات(

 )مقال أدبي
 (مسرح

 19/20القرن

األصول الفلسفية 
 للتربية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/2017 

 (6)أدب مقارن  (2مناهج البحث)
 

في نظام التعليم 
مصر واالتجاهات 

 المعاصرة

علم النفس 
 (2)التعليمي

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

 (3) أدبينقد  نقد أدبي 
 )ثالث ساعات(

 أدبينقد 
 

 نحضارة القر
 التاسع عشر

 ثالث ساعات()

 االثنين
5/6/2017 

األدب المقارن 
(4) 

 
 

 (4)لغة إنجليزية
 )ثالث ساعات(

 (8) قواعد  
 

قواعد ولغويات 
 (7)حديثة

 )ثالث ساعات(

 الخميس
8/6/2017 

نصوص القرن 
20(2) 

 

 (4)قاعة بحث 
 )ثالث ساعات(

الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 

 طرق تدريس
 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/2017 

 ترجمة (7ترجمه )
 )ثالث ساعات(

 (8ترجمة )
أدب فرنكوفوني 

(2) 

 (4) ترجمة
 )ثالث ساعات(

 الخميس
15/6/2017 

 نصوص )مسرح( --------- ----------
 20-19القرن    

---------- 
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 كلية البنات    

 شئون الدراسة واالمتحان  

  جدول امتحانات الشعب األدبية                       -----------------    

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب -) عام 

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه  
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا

 الشعبة        

 
  التاريخ

 التــــاريخ

 عام وانتساب
 

 عام وانتساب 
 )الئحة قديمة(

 تربوي تربوي 
 (الئحة قديمة  )

 االثنين
22/5/

2017 

المذاهب السياسية 
 واالجتماعية

تاريخ المغرب 
 واألندلس

 )ثالث ساعات(

 تاريخ األمريكتين
 
 

 تاريخ المغرب واألندلس
 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

الحضارة والنظم 
 االسالمية 

 

تاريخ العالم العربي 
 المعاصر

 )ثالث ساعات(

 تاريخ العرب المعاصر
 

األصول الفلسفية 
 للتربية

 ساعات()ثالث 

 االثنين
29/5/

2017 

حضارة مصر 
 القديمة 

 
  

 حضارة مصر القديمة
 )ثالث ساعات(

 

نظام التعليم في مصر 
 المعاصرةواالتجاهات 

 (2)علم النفس التعليمي
 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

تاريخ اوروبا 
 المعاصر

 

تاريخ أوروبا 
 ةالمعاصر

 )ثالث ساعات(

 تاريخ أوربا المعاصر
 

 أوروبا المعاصرتاريخ 
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

لغة مصرية 
 (2قديمة)

 

 لغة مصرية قديمة
 

قضايا تاريخية 
 معاصرة

 ع 0م  0جغرافية ج 
 وخرائط

 )ثالث ساعات(

 الخميس
8/6/2017 

 (4قاعة بحث )
 

 الفروق الفردية -------------
 والقياس النفسي

 

 طرق تدريس     
 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/

2017 

جغرافيا الوطن 
 العربي

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

 
 تاريخ مصر المعاصر

 

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

 الخميس
15/6/

2017 

نصوص تاريخية بلغة  ------------- ------------
 أجنبية

----------- 
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 الساعة التاسعة صباحايبدأ االمتحان                                                                   

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه  
 ية البناتكل   

 شئون الدراسة واالمتحان 

 جدول امتحانات الشعب األدبية                -----------------    
 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت –انتساب-) عام  

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه

 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا
 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                                          

 اـــيـــرافـغـــالج الشعبة        
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 ساعتان عدا الموضح ادناهالمتحان زمن ا 
 
 
 

 كلية البنات  
 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحاانت الشعب األدبية                            -----------------  

 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ -يربوت – انتساب -) عام 

 
  التاريخ

 عام وانتساب

 

 عام وانتساب 
 )الئحة قديمة(

 تربوي تربوي 
 ) الئحة قديمة (

 االثنين
22/5/

2017 

جغرافيا النقل 
 والتجارة

 

 جغرافية
 النقل والتجارة
 )ثالث ساعات(

 تاريخ مصر الحديث
 تاريخ مصر المعاصر

 

 جغرافية
 النقل والتجارة
 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

جغرافيا مصر 
 البشرية 

 

 تاريخية اجغرافي     
 )ثالث ساعات(

 جغرافية
 مصر البشرية

األصول الفلسفية 
 للتربية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/

2017 

تاريخ مصر 
 االسالمية 

 

 تخطيط إقليمي
 )ثالث ساعات(

نظام التعليم في مصر 
 واالتجاهات المعاصرة

 

علم النفس 
 (2)التعليمي

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

جغرافية الوطن 
 العربي  

 جغرافيةالوطن العربي
 )ثالث ساعات(

 جغرافية
 العالم اإلسالمي

 جغرافيةالوطن العربي
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

 جغرافيا تطبيقية     جغرافيا تطبيقية
 ودراسة ميدانية
 )ثالث ساعات(

 التخطيط اإلقليمي
 

 جغرافيا االمريكتين
 )ثالث ساعات(

 الخميس
8/6/2017 

  الجغرافيا البيئية
------------ 

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 

 طرق تدريس
 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/

2017 

تطبيقات جغرافية 
  علي الحاسب 

 نصوص جغرافية ----------------
 )بشرية (بلغة أجنبية

 

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

 الخميس
15/6/

2017 

 خرائط طبوغرافية --------- ------------
 

------------- 
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 الـفـرقـــةالــرابـــعــه
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل 

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا 

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 

 كلية البنات

 الشعبة     

 
 

 التاريخ 

 الفلسفة 

 عام وانتساب

 

 عام وانتساب

 )الئحة قديمة(

اجتماع 

اساسى/ فلسفة 

 ي فرعى تربو

فلسفة اساسى/ 

اجتماع فرعى 

 تربوي 

فلسفة واجتماع 

 تربوي الئحة قديمة

 االثنين
22/5/

2017 

قضايا فلسفية 
 معاصرة

 

الفلسفة المعاصرة 
 والنصوص

 ساعات()ثالث 

اليوجد 
 طالبات
 

 فلسفة التأويل
 فلسفة اللغة

 

علم اجتماع 
 التنميه

 )ثالث ساعات

 الخميس
25/5/2017 

 فلسفة اللغة
 

 ىالتصوف اإلسالم
 )ثالث ساعات(

 فلسفة القيم
 

األصول الفلسفية 
 للتربية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/

2017 

 فلسفة الدين 
 

 ةيمشكالت فلسف
 )ثالث ساعات(

التعليم في  نظام
مصر واالتجاهات 

 المعاصرة
 

علم النفس 
 (2)التعليمي

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

 
 فلسفة المسثقبل

 

موضوع خاص      
 الفلسفة والمستقبل

 )ثالث ساعات(

تاريخ مصر 
 الحديث
 

ميتافيزيقا 
 ونصوص

 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

 
 موضوع خاص

 (4)لغة أوروبية
 ساعات()ثالث 

المنطق ومناهج   جغرافيا مصر 
 البحث 

 )ثالث ساعات

 الخميس
8/6/2017 

فلسفة ما بعد 
 الحداثة
 

الفروق الفردية  
 والقياس النفسي

 

 طرق تدريس
 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/

2017 

التصوف  -------- فلسفة التفسير
اإلسالمي 
 ونصوصه

 

------- 

 الخميس
15/6/

2017 

 (8قاعة بحث)
 

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

مشكالت الفكر 
 العربي المعاصر

-------- 
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 شئون الدراسة واالمتحان 
 جدول امتحانات الشعب األدبية             -----------------

 بأقيآت + طالبات من الخارج ( -تربوي – انتساب -)عام 
 الـفـرقـــةالــرابـــعــه

 2016/2017لثاني من العام الجامعيالفصل الدراسي ا
 االمتحان الساعة التاسعة صباحايبدأ                                 

 المتحان ساعتان عدا الموضح ادناهزمن ا 
 

 
 
 
 
 كلية البنات    

 الشعبة        

 
  التاريخ

 علـــم النــفس

 عام وانتساب 
 )الئحة جديدة(

 عام وانتساب 
 )الئحة قديمة(

 تربوي 

 االثنين
22/5/2017 

 
 تنمية االمكانات البشرية 

 

 
 البشرية تمكاناتنمية اإل

 )ثالث ساعات(

 
 علم النفس اإلكلينيكي

 

 الخميس
25/5/2017 

 الطب النفسي
 )ثالث ساعات(

علم النفس  فينصوص 
 (4)بلغة أجنبية

 )ثالث ساعات(

المراهقة  ةسيكولوجي
 ومشكالتها

 االثنين
29/5/2017 

 
الحاسب وعلم النفس 

(2) 
 

 
اآللي استخدامات الحاسب 

 (2)النفس  علمفي 
 )ثالث ساعات(

 
نظام التعليم في مصر 
 واالتجاهات المعاصرة

 

 الخميس
1/6/2017 

 
 علم النفس الجنائي

 )ثالث ساعات(

 
علم  فيمشروع بحث 
 النفس

 )ثالث ساعات(
 

 
 مشروع تخرج )ممتد(

 

 االثنين
5/6/2017 

 
التوجية واالرشاد 

 النفسي 
 

 
 الصناعيعلم نفس 

 )ثالث ساعات(

قراءات في علم النفس 
 باللغة اإلنجليزية

 

 الخميس
8/6/2017 

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

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

الفروق  ةسيكولوجي
 الفردية

 

 االثنين
12/6/2017 

------------------ ------------------   
 علم النفس المعرفي
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 شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية              -----------------    

 ( آت + طالبات من الخارجقيبأ–انتساب موجه -) عام 

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه                    
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا

 زمن االمتحان ساعتان عدا الموضح ادناه 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الشعبة          
 

 
 التاريخ

 
  االجتمـــــــاع

 

 عام وانتساب             
 (الئحة جديدة )

 عام وانتساب            
 (الئحه قديمة )

 االثنين
22/5/2017 

 
 علم االجتماع التنظيمي

 

 
 اجتماع التنمية

 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

 خبرات مكتسبة
 

 (4) الميداني النظرية للتدريب األسس
 )ثالث ساعات(

 

 االثنين
29/5/2017 

 سيولوجيا المراه
 )ثالث ساعات(

 اسوسيولوجي
 ةالمرأ

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

 والتنميةالمجتمع المدنى 
 )ثالث ساعات(

 الصناعيعلم االجتماع 
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

 (4نصوص اجتماعية بلغة اجنبية )
 

االجتماع بلغةأجنبية   علم فينصوص 
(4) 

 )ثالث ساعات(
  

 الخميس
8/6/2017 

 بحوث ميدانية واقعية
 )ثالث ساعات(

  دراسات واقعية              
 ثالث ساعات 

 االثنين
12/6/2017 

 علم االجتماع ودراسات المستقبل
 )ثالث ساعات(

 (2) آليحاسب 
 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات     

  شئون الدراسة واالمتحان  

 جدول امتحانات الشعب األدبية             -----------------    
 من الخارج (طالبات +  آتقيبأ–انتساب موجه -) عام 

 الـفـرقـــةالــرابـــعــه
 2016/2017 الجامعيمن العام  الثاني الدراسيلفصل ا                             

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                             

 ادناه  المتحان ساعتان عدا الموضح زمن ا
 
 
 
 

 الشعبة       
 
 
 

 التاريخ

 
  مـــــــاعاالجت

 إعالم
 عام وانتساب
 الئحة جديده

 إعالم
 عام وانتساب
 الئحة قديمة

أنثروبولوجيا 
 الئحة جديده
 عام وانتساب

  أنثروبولوجيا 
   عام وانتساب
 ()الئحه قديمة

 االثنين
22/5/2017 

 االعالم والتنمية
 
 

 اإلعالم والتنمية
 )ثالث ساعات(

 الفلكلور والتنمية 
 

 فيتاريخ الحركة النسائية 
 مصر

 )ثالث ساعات(

 الخميس
25/5/2017 

 
التشريعات 
 االعالمية

 

 
 عالميةآإلالتشريعات 

 )ثالث ساعات(
 

 
االنثرويولوجيا 

 الطبية

 
 االنثروبولوجيا  الطبية

 )ثالث ساعات(

 االثنين
29/5/2017 

 
 

التدريب العملي 
 (2المتصل )

 
 ذاعيةآإلالكتابة 

 يةئوالمر
 ساعات( )ثالث

 
بحوث ميدانية 
 باالحياء االشعبية

      
 بحوث ميدانية

)باألحياء التقليدية 
 الشعبية(

 )ثالث ساعات(

 الخميس
1/6/2017 

 
 

االعالم 
                          والسياحة 

اإلحصاء في البحوث 
 اإلعالمية

 )ثالث ساعات(

المناطق الثقافية 
 واطلس الفلكلور  

 المناطق الثقافية
 وأطلس الفلكلور
 )ثالث ساعات(

 االثنين
5/6/2017 

 
االعالم وقضايا 

 المراة

 (4لغة أوروبية )
 )ثالث ساعات(

 االنثروبولوجيا
 التطبيقية

 (4لغة أوروبية )
 )ثالث ساعات

 الخميس
8/6/2017 

 
النقد األدبي 

 والفني
 

 ىتدريب عمل
 ) متصل (

 )ثالث ساعات(
 

ارشيف الفلكلور 
ووسائل حفظ 

المادة ورصدها 
 بالوسائط المتعددة  

 لكلور  وأرشيف الف
 ووسائل حفظ المادة

 ورصدها بالوسائط المتعدد
 )ثالث ساعات(

 االثنين
12/6/2017 

-----------  
 (2آلي)حاسب 

 )ثالث ساعات(
 

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

- 

 
------------------ 
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان  
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية               -----------------

 في مقررات الفرقة االولي لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة
 .تربوي +طالبات من الخارج–انتساب –عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 الساعة التاسعة صباحايبدأ االمتحان                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اليوم        
 

 التاريخ

                 
 اللغة العربية            

 

 
 اللغة االنجليزية

 
 عام وانتساب

 
 تربوي

 
 وانتساب عام

 
 تربوي

 االحـــــد
14/5/2017 

 
 النثر الجاهلي 

-----         18 

المدخل الي 
 البالغة والنقد

3 

المعجم والتركيب 
 (1النحوي )

2            ---    

 
 قـــــواعـــد

(1)  
8 

 
 

 (1الشعر )
1           14 

 االثنــين 
15/5/2017 

 
 مكتبة عربية

20        8 

االدب  المدخل الي
 العربي

(2) 
3 

 صوتيات 
(2) 

18          3 

 

 الثالثاء 
16/5/2017 

 
النقد في القرنين 

 هـ3,4
5          10 

 (1القصة ) 
1           3 

 

 (2النحو والصرف )
----       11 

 (1محادثة )
2          --- 

 االربعــــاء
17/5/2017 

 
 (1لغة اوروبية )

1          3 

 (1اوروبية )لغة  
5          1 

 

 التفسير والتجويد
 وعلوم القران

---            5 

 الخميس
18/5/2017 

 
 آلي  حـــاســـب

2            9 

 حاسب آلي  
5       4 
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 كلية البنات   

 شئون الدراسة واالمتحان  
 الشعب االدبيةجدول امتحانات تخلفات                -----------------

 في مقررات الفرقة االولي لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة
 تربوي +طالبات من الخارج–انتساب –عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 

 صباحا الساعة التاسعةيبدأ االمتحان                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 

 اليوم        
 

 التاريخ

 
 اللغة الفرنسية

 
 التاريخ

 عام وانتساب  تربوي عام وانتساب
 

 تربوي

 االحـــــد
14/5/2017 

مدخل لدراسة 
 (1االدب)

6             1 

التربية 
ومشكالت 
 المجتمع

 )نظام قديم(
1 

 تاريخ الرومان وحضارتهم
47            24 

معالم التاريخ األوربي 
 الوسيط

 جغرافيا مصـر 3
2               1 

 االثنــين 
15/5/2017 

قواعد ولغويات 
(2) 

3       --- 

( 2قــــواعد )
 ثقافة عامه

1 

 جغرافيا تاريخية 
12       18 

 علم نفس النمو
1 

 تاريخ مصر الحديث
2         3 

 الثالثاء
16/5/2017 

 انشاء
1         --- 

المعلم ومهنة 
 التعليم

4 

 علم االجتماع
31        48 

 الدولة العربية االسالمية
1 

 االربعاء
17/5/2017 

 (1حديثه) لغة اوروبية  
5       24 

 مدخل الي علم اآلثار
2 

مناهج البحث في علم 
 التاريخ

---       3 

 الخميس
18/5/2017 

 حـاسب آلي
1              --- 

 حـاسب آلي 
9      9 

 

 حـاسب آلي

 2)نظام قديم(        ----
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 كلية البنات  

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية               -----------------    
 في مقررات الفرقة االولي لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة

 طالبات من الخارج –تربوي –انتساب –عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
                                                                                                                                                 

 الساعة التاسعة صباحايبدأ االمتحان 

                     
 

 

 

 

 

 

 اليوم        
 

 التاريخ

 الفلسفة الجغرافيا

 تربوي  عام وانتسا ب تربوي عام وانتساب 

 االحـــــد
14/5/2017 

 خرائط طبيعية 
14         26 

الجغرافيا االقتصادية 
 واحصاء

5 

الفلسفة 
 (2اليونانية )
  24         
69 

 احصاء اجتماعي 
5 

 بنية وتضاريس
----        1 

 االثنــين 
15/5/2017 

التحليل الكمي في 
 الجغرافيا 

5              11 

 ارصـــاد جــوية 
3 

 العلوم عند العرب 
2     2 

 الفكر الشرقي القديم 
1 

 جغرافيا السكان 
---           9 

 علـــم نفـس النمو 
1 

 علم النفس العام 
1       2 

 
 الثالثاء

16/5/2017 

تاريخ اوروبا في 
 العصور الوسطي 

49         62 

 المعلم ومهنة التعليم 
11 

 (2قاعة بحث )
8          2 

المدخل الي الفلسفة 
 االسالمية 

 التفكير الناقد  1
1                    8 

 
 االربعاء

17/5/2017 

 (1لغة اوروبية )
5       7 

 جغرافيا السياحة 
3 

 
 (1لغة اوروبية )

3     15 

 

اسس الجغرافيا 
 البشرية 

1       8 

 الخميس
18/5/2017 

 اقتـــــصاد 
47           66 

 حـاسب آلي 

12      14 
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 كلية البنات  

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية                            ------------    

 في مقررات الفرقة االولي لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة
 طالبات من الخارج –تربوي –انتساب –عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 صباحاالساعة التاسعة يبدأ االمتحان 

 
 
 
 
 

 اليوم        
 

 التاريخ

 االجتماع علم النفس 

 عام وانتساب 
 

 عام وانتساب تربوي

 االحـــــد
14/5/2017 

 علم النفس االجتماعي 
25            4 

االحصاء النفسي 
 )الوصفي(

 
3 

 بناء المجتمع ونظمة 
3         29 

 المدخل الي علم االتصال
3             2 

 االثنــين 
15/5/2017 

 سيكلوجية الطفولة
32          64 

 علم النفس التربوي 
 (1سيكلوجية التعلم )

9 

 علم النفس االجتماعي 
9           17 

 سيكلوجية الطفولة
 1)نظام قديم(     ---

 
 الثالثاء

16/5/2017 

 علم النفس االيجابي
57               35 

مجاالت التدريب الميداني  
 (1متصلة )

8           9 

 علم السكان 
10               11 

 سكان وتنظيم اسرة 
 ----)نظام قديم (            2

 
 االربعاء

17/5/2017 

 (1لغة اوربية )
1             10 

 اللغة االنجليزية 
1 

 (1لغة اوربية )
1               4 

 علم االجتماع
7            17 

 علم االجتماع االعالمي 
----            22 

 لغة اوروبية
 1)نظام قديم(      ---

 الخميس
18/5/2017 

 علم النفس الفسيولوجي
17         10 

 المدخل الي علم الفلكلور 
72             38 
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    كلية البنات 

  واالمتحانشئون الدراسة  
    -----------------        

 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية                                       
 في مقررات الفرقة الثانية  لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة

 طالبات من الخارج الئحة قديمة –تربوي –انتساب –عام 
 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 يبدأ االمتحان الساعة الواحده ظهرا                                                                                     

 
 

 اليوم        
 

 التاريخ

 
 اللغة العربية 

 
 اللغة االنجليزية 

 
 اللغة الفرنسية 

 عام وانتساب
  

 تربوي عام وانتساب  عام وانتساب 
   هقديمالئحة  

 االحـــــد
14/5/

2017 

تاريخ صدر االسالم 
 والعصراالموي

47             6 

 (1درامــا وشكسبير )
1         1 

 17حضاره القرن 
 1           --- 

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

1 

 (4النحو والصرف)
----        1 

 (1وشكسبير )درامــا 
 1)نظام قديم (        ---

 (4صوتيات )
1           --- 

 االثنــين
15/5/

2017 
 
 

 (2موسيقي الشعر )
9              2 

 (2نظريات النقد )
2          2 

 17نصوص القرن 
2        1 

مقدمة في الحاسب 
 اآللي
3 

 الثالثاء
16/5/

2017 

الي  5النقد من القرن 
 هـ10

3          ---- 

 مقرر تثقيفي )البيئة (
2         1 

  

 (2قراءة ومطالعات )
1                1 

 االربعاء
17/5/

2017 

لغة سامية او شرقية 
(2) 

15              2 

حضارة القرن السادس 
 عشر 

1                2 

  

 (1لغويات وتاريخ لغة )
)نظام قديم (         ---
1 
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 كلية البنات

  شئون الدراسة واالمتحان 
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية         -----------------    

 في مقررات الفرقة الثانية لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة
 طالبات من الخارج –تربوي –انتساب –عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 يبدأ االمتحان الساعة الواحدة ظهرا                                                                   

 

 
 
 
 كلية البنات   

 اليوم        
 

 التاريخ

 الجغرافيا  التاريخ

 عام وانتساب
  

 تربوي الئحة قديمة عام وانتساب 

 االحـــــد
14/5/2017 

مصر االسالمية الي نهاية 
 العصر الفاطمي 

13               28 

 جغرافيا المدن
1       4 

 
 
 

-------------- 
 جغرافيا تاريخية 

2         3 
 الجغرافيا الزراعية 

---           3 

 االثنــين
15/5/2017 

تاريخ الدولة البيزنطية  
 وحضارتها 

37                  15 

 جغرافيا اقليمية )اسيا(
9        6 

الحاسب مقدمة في 
 اآللي
1 

 الدولة البيزنطية 
 1)نظام قديم(        ---

 

 جغرافيا اقليمية )آسيا (
 ---)نظام قديم(        1

 الثالثاء
16/5/2017 

 تاريخ اوروبا الحديث 
8        1 

 اوروبا الحديثتاريخ 
 --)نظام قديم (        1

 
 

 جغرافيا اقليمية وخرائط  -------------
---          1 

 مقرر تثقيفي 
 ---)البيئة (           4

 
 االربعاء

17/5/2017 
 

 لغة اوروبية 
(2) 

 1)نظام قديم(       ---

 آثار مصر اليونانية 
2       3 

 
 

 (2لغة عربية ) ---------------
---       1 

 (2لغة اوروبية )
 1)نظام قديم(        ---
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  الدراسة واالمتحان األدبيشئون  
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية           -----------------

 في مقررات الفرقة الثانية لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة
 طالبات من الخارج –(  انتساب –)عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 ظهرايبدأ االمتحان الساعة الواحدة 

 
 

 اليوم        
 

 التاريخ

 
 الفلسفة 

 
 علم النفس 

 
 االجتماع

 
 عام وانتساب

 
 عام وانتساب 

 
 عام وانتساب 

 االحـــــد
14/5/2017 

الفلسفة االسالمية 
 والنصوص

1           6 

نصوص نفسية بلغة 
 (2اجنبية )

11           27 

علم االجتماع والضبط 
 القانوني 

18           19 
 (4قاعة بـحث )

2              5 
 علم النفس عبر الثقافي

5        5 
 مجاالت التدريب الميداني

 1(     2متصلة )     ---

 االثنــين 
15/5/2017 

 
 

 عـــلم الكالم
17            16 

 سيكلوجية المراهقة
2      1 

سوسيولوجيا المجتمع 
 12المصري12

 توحيد ونصوص 
 1    )نظام قديم(     1

 تكنولوجيا االتصال واالعالم
2         3 

 حـاسب آالي
 1     )نظام قديم(  ---

 االتصال الجماهيري
 1)نظام قديم(      ---

 الثالثاء
16/5/2017 

 (2الفسفة السياسية )
31         33 

 تاريخ علم النفس
1          1 

 فلكلور المجتمع المصري
3           1 
 المجتمع المصريفلكلور 

 1)نظام قديم(      ---
 فلسفة الحضارة 

1       1 
 مقرر تثقيفي

 2)البيئة (              1
 مقرر تثقيفي

 1)البيئة (           ---

 2  الدعاية واالعالن    1

 
 

 االربعاء
17/5/2017 

 (1الفلسفة الحديثة )
---          5 

     دراسات ميدانية في علم 
 1  النفس االجتماعي--2

نصوص اجتماعية بلغة اجنبية 
13  (2)   10 

 (2لغة قديمة )
)نظام قديم (         ---

1 

 (2لغة عربية )
---           1 

 (2لغة اوروبية )
 1)نظام قديم(       ---

 علم النفس الصحي 
4      2 
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 كلية البنات   

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية         -----------------    

 في مقررات الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة
 طالبات من الخارج –(تربوي –انتساب –)عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي     
  يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                   

 
 
 

 اليوم        
 

 التاريخ

 اللغة االنجليزية اللغة العربية 

 تربوي  عام وانتسا ب تربوي عام وانتساب 

 االحـــــد
14/5/2017 

 النثر االندلسي 
1              --- 

الفكر النقدي عند 
 العرب 

4 

 (2درامـاوشكسبير )
7          3 

 

النصوص واالدب 
 -العباسي واالندلسي ب

 نثر 
 1)نظام قديم (        2

النصوص واالدب 
 العباسي واالندلسي

 )شعر ( 
 ---)نظام قديم (     1

 (2) درامـاوشكسبير
)نظام قديم (       1

2 

 االثنــين 
15/5/2017 

 
 

 (3لغة اوروبية )
1          --- 

الفكر التربوي 
 وتطبيقاتة التعليمية 
تعليم الكبار اصوله 

 ومناهجه
2 

المعجم والتركيب 
 (3النحوي )

1        2 

الفكر التربوي 
 وتطبيقاتة التعليمية
تعليم الكبار اصوله 

 ومناهجه
2 

لغة اوروبية وترجمة 
(3) 

 (3لغة اوروبية ) 3)نظام قديم(        ---
----         1 

 علــم الداللــة
1          ---- 

 الثالثاء
16/5/2017 

 علـم المعاني 
7           --- 

لغة التينية وادب  
 (1كالسيكي )

3            1 

 

 فنـون النـــثر 
11           1 

لغة التينية وادب 
 (1كالسيكي )

)نظام قديم(          1
--- 

 الحاسب اآللي 
 1قديم (      )نظام     1

 
 

 االربعاء
17/5/2017 

 (6النحو والصرف )
1       --- 

 (6النحو والصرف )
1 

 

 (1االدب المقارن )
1        2 

 

 6النحو والصرف )
 1)نظام قديم (        ---

 لغويات وتاريخ لغة 
)نظام قديم(      ---

 النثر العباسي  3
----         1 
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 كلية البنات        

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية              -----------------    

 في مقررات الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة
 طالبات من الخارج –(تربوي –انتساب –عام )

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني  للعام الجامعي 
 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                   

 

 اليوم        
 

 التاريخ

 التـــــــــــاريخ اللغة الفرنسية 

 تربوي  عام وانتسا ب تربوي عام وانتساب 

 االحـــــد
14/5/2017 

 
 
 

 
نصوص القرن 

19 
2       --- 

 لغويــــات
1 

 تاريخ الشرق االسالمي
1         --- 

 االيوبين والمماليك 
1 

حضارة القرن السابع 
 عشر الثامن عشر

 )نظام قديم(
1 

تاريخ مصر من 
االيوبين الي نهاية 

 عصر المماليك
1       1 

نصوص تاريخية بلغة 
 (3اجنبية )

)نظام قديم (         1
1 

 االثنــين 
15/5/2017 

 
 19ادب القرن 

2       --- 

الفكر التربوي وتطبيقاتة 
 التعليمية

تعليم الكبار اصوله 
 1    ومناهجه

العالقات بين الشرق 
 )الحروب الصليبية(والغرب 

4         1 

النظم 
 والحضارة االسالمية

1 

تكنولوجيا التعليم 
 والوسائل التعليمية

 )نظام قديم(
1 

 تاريخ افريقيا الحديث 
2        --- 

 
 الثالثاء

16/5/2017 

نصوص القرن السابع  
 عشر والثامن عشر

 )نظام قديم(
1 

 تاريخ العرب الحديث
4        ---- 

جغرافيا الوطن 
 العربي

 تاريخ العرب الحديث  1
)نظام قديم (         1

5 

 االربعاء
17/5/2017 

 (1لغة مصرية قديمة )  
17            4 

 

 لغة مصرية قديمة 
 2)نظام قديم(      2

آثار مصر في 
العصرين اليوناني 

 والروماني 
2           --- 
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 كلية البنات

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية              -----------------

 الرابعةفي مقررات الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة 
 طالبات من الخارج –تربوي –انتساب –)عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                            

 اليوم        
 

 التاريخ

 الفلسفة  الجغرافيا 

فلسفة اساسي  عام وانتسا ب تربوي عام وانتساب 
واجتماع فرعي 

 تربوي 

 االحـــــد
14/5/2017 

 
 
 

 (2قاعة بحث )
11         2 

 
----------- 

 (2الفلسفة الحديثة )
29       10 

 علم الجمال 
2 

 جغرافيا بحار ومحيطات 
 --- )نظام قديم(      1

الفلسفة الحديثة 
 والنصوص 

)نظام قديم (     ---
7 

 تاريخ مصر الحديثة 
 2 )نظام قديم(   ----

 االثنــين 
15/5/2017 

جفرافيا افريقا وحوض 
 النيل 

4            5 

الفكر التربوي 
 وتطبيقاتة التعليمية
تعليم الكبار اصوله 

 ومناهجه
2 

 (3لغة اوروبية )
2       ---- 

الفكر التربوي 
 وتطبيقاتة التعليمية
تعليم الكبار اصوله 

 ومناهجه
2 

 (3لغة اوروبية )
 1)نظام قديم (        ---

جفرافيا افريقا وحوض 
 النيل

 المنطق الرياضي  ---)نظام قديم(        1
1      3 

 الثالثاء 
16/5/2017 

 خرائط وتوزيعات 
2         1 

 
----------- 

مناهج البحث عند 
 المسلمين 

 )علم اصول الفقة(
15       10 

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

 خرائط وتوزيعات 
 1    )نظام قديم   1

 تاريخ اصول الفقة 
 ---)نظام قديم (         3

 (2لغة قديمة )
 2)نظام قديم(        ----

 االربعاء
17/5/2017 

جغرافيا السياحة 
 والترويج

5       1 

 
--------- 

 فلسفة التاريخ 
12          9 

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

 الجغرافيا الحيوية
2            1 

 علم االديان المقارن 
 1)نظام قديم(      ---

 جغرافيا حيوية 
-)نظام قديم(           1

-- 
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 كلية البنات   

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 
 جدول امتحانات تخلفات الشعب االدبية         -----------------    

 في مقررات الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة
 طالبات من الخارج –(تربوي –انتساب –)عام 

 2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي     
  يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                   

 اليوم        
 
 

 التاريخ

 علم النفس االجتماع 

 تربوي عام وانتساب االنثروبولوجيا االعالم االجتماع
 عام وانتساب عام وانتساب عام وانتساب

 االحـــــد
14/5/2017 

 االحصاء االجتماعي 
8         --- 

 الدراما واالخراج
1            --- 

 االنثروبولوجيا
االقتصادية 
 والسياسية

9               1 

نصوص نفسية بلغة 
 (3اجنبية )

16           9 

سيكلوجية 
 االبداع
16 

 احصاء اجتماعي 
 ---)نظام قديم(     1

الرأي العام وطرق 
 قياسة 

---        1 

 االنثروبولوجيا
االقتصادية 
 والسياسية

 1)نظام قديم( --

نصوص في علم 
 النفس بلغة اجنبية

(3) 
 ---)نظام قديم(     2

 
 االثنــين 

15/5/2017 

 علم االجتماع الطبي
1      --- 

تنظيم الؤسسات 
 االعالمية وادارتها

3         --- 

الحاسب اآللي 
 وتطبيقاتة

9        2 

 سكلوجية المسنين 
الفكر التربوي  3        8

وتطبيقاتة 
 التعليمية

تعليم الكبار 
اصوله 
 ومناهجه

2 

 تحليل نفسي
 ----)نظام قديم (    2

 خبرات مكتسبة 
 (1)متصلة ()

2    1 

قضايا المراه 
 واالعالم

 1)نظام قديم(   --

 (3لغة اوروبية )
  ----         1 

 اختبارات ومقايسس
1             ---- 

 الثالثاء 
16/5/2017 

االنثروبولوجيا 
 الثقافية 

7         2 

 التدريب العملي
 (1)المتصل 

1       --- 

تصميم البحث 
االنثروبولوجي 

 والفلكلور
1         1 

دراست ميدانية في 
سيكلوجية ذوي 

 االحيتاجات الخاصة
تاريخ مصر  3       7

 المعاصر
سيكلوجية ذوي  8

 الحاجات الخاصة
 ---)نظام قديم (     1

 االربعاء
17/5/2017 

بحوث ميدانية 
ووسائط متعدده 

 وحاسب الي
 ---)نظام قديم(     1

الفنون الشعبية  
 والبيئية 

 )نظام قديم(
1           --- 

ديناميات الجماعة 
والقياس 

 السوسيومتري 
2         1 

--------- 
 علم االجتماع الديني

4       3 
 اختبارات ومقاييس 

1         --- 
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