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                                 جامعة عين شمس
 كلية البنات  

 شئون الدراسة علمي                                                    
           

 لتربويةا ةجدول امتحانات الشعب العلمي
 ىــــــــــــــــــــــــــــرقة األولـــــــــــــــالف

 2017/  2016  من العام الجامعى  ى الثانالفصل الدراسى 

 التاسعـة صباحا   يبدأ االمتحان الساعة                                                                
 الشعبة      

 التاريخ
 تكنولوجيا التعليم

 والمعلومات

 
 تربية الطفل

 

 
 اقتصاد منزلى تربوى

 األحـــد

21/5/2017 

كمبيوتر مقدمة في شبكات ال
 ومعماريتها 

 مشكالت األطفال
 

 (1كيمياء حيوية )

 األربعاء

24/5/2017 

التربية الصحية  (2تشغيل وقيادة الكمبيوتر)
 للطفل
 

 المعلم ومهنة التعليم

 األحـد

28/5/2017 

 اللغة االنجليزية
 ومعمل لغات

 اللغة االنجليزية 
 

 اللغة األنجليزية

 األربعاء

31/5/2017 

ريوهات تصميم السينا
 التعليمية

علم اللغة النفسى 
 للطفل

 فن وتصميم 
 

 األحـد

4/6/2017 

 علم نفس النمو
 

التربية الفنية 
 البصرية

 علم نفس النمو

 األربعأء

7/6/2017 

انتاج الصور 
 الفوتوغرافية

 والمصغرات الفيلمية
 

 
بيولوجيا جسم 

 االنسان

 
 بيولوجيا جسم االنسان

 األحـد
11/6/2017 

 -------- التربية الدينية لتعليميالتصميم ا

 األربعاء
14/6/2017 

اخصائي مهنة تكنولوجيا 
 التعليم

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

       

 زمـــــــــــــن االمتحـــــــــــان ساعتــــــــــان   
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 كلية البنات                                                
 انشئون الدراسة واالمتح    

 علمــــــي             
 ــــــــــــــــــــــــــــــ       

 علميةجدول امتحانات الشعب التابع                          
 ىــــــــــــــــــــــــــــــرقة األولـــــــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016 من العام الجامعى ثانىالالفصل الدراسى 

 التاسعة صباحا  يبدأ االمتحان الساعة                                   

 الشعبة 

 التاريخ

 رياضيات تربوى
 E+ رياضة 

 فيزياء تربوى
 E+ فيزياء تربوى 

 تربوىكيمياء 
  E+ كيمياء تربوى 

 بيولوجى/ جيولوجى
+ بيولوجى تربوى 

E  

 األحـــد
21/5/2017 

 (2) حسبان
 

 (2) كيمياء عامة
 

 (2) كيمياء عامة
 

 (2) كيمياء عامة
 

 األربعاء
 المعلم ومهنة التعليم 24/5/2017

المعلم ومهنة 
 التعليم

المعلم ومهنة 
 التعليم

المعلم ومهنة 
 التعليم

 األحـد
 اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية 28/5/2017

 األربعاء
31/5/2017 

بصريات هندسية 
 حرارة

ت هندسية بصريا
 حرارة

بصريات هندسية 
 حرارة

 بصريات هندسية
 حرارة 

 األحـد
4/6/2017 

 
 علم نفس النمو علم نفس النمو علم نفس النمو علم نفس النمو

 األربعأء
7/6/2017 

 

فلسفة الرياضيات 
 وتاريخها

 (1حسبان) (1حسبان) (1حسبان )

 األحـد
11/6/2017 

 ميكانيكا
 
 
 

بيولوجيا جسم 
االنسان 

 رفولوجيا مو
 وتشريح نبات 

بيولوجيا جسم 
االنسان 
 مورفولوجيا

 وتشريح نبات  

بيولوجيا جسم 
االنسان 

 مورفولوجيا 
 وتشريح نبات 

 األربعاء
14/6/2017 

 هندسة تحليلية 
 فى المستوى

 جيولوجيا عامة
 

جيولوجيا 
 عامة
 

 جيولوجيا عامة
 

 

 ـــانزمـــــــــــــن االمتحـــــــــــان ساعتـــــــ   
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 كلية البنات                       
 شئون الدراسة واالمتحان    

 علمـــــــــي               

 التربوية علميةجدول امتحانات الشعب ال        = ===             

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثانيـــــــــــــــــــــــــــــالف
 2017/   2016من العام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى

 التاسعة صباحا يبدأ االمتحان الساعة                                                             

 اليوم
 

 التاريخو

 رياضيات تربوى
 E+ رياضة 

 فيزياء تربوى
 E+ فيزياء تربوى 

 تربوىكيمياء 
  E كيمياء تربوى +

 بيولوجى/ جيولوجى
 ( E) تربوى/ 

 السبت
  معادالت تفاضلية 20/5/2017

 

 معادالت تفاضلية
 احتماالت و احصاء

رياضيات    
 ( 2تطبيقية)

 معادالت تفاضلية
رياضيات تطبيقية  

(1 ) 
رياضيات 
 ( 2تطبيقية)

 نبات اقتصادي
 (1)فسيولوجيا نيات

 الثالثاء
23/5/2017 

 ( 2كيمياء عضوية ) ( 2)كيمياء عضوية  ديناميكا
  بيئة نباتية

 

 الثالثاء
 بصريات فيزيائية نظرية األحتماالت 30/5/2017

كيمياء غير 
 (1عضوية)
 

 حبليات

 السبت
3/6/2017 

 بصريات فيزيائية 
 تيار متردد

 تيار متردد
 

 (2كيمياء فيزيائية )
 

 حيوانفسيولوجيا ال
(1) 

 الثالثاء
6/6/2017 

 

 هندسة فراغية
 

 ء حيويةفيزيا
 فيزياء حديثة 
 فيزياء حيوية

 مواد األرض
 

 السبت
 سيكلوجية الشخصية 10/6/2017

سيكلوجية 
 الشخصية

 

 سيكلوجية الشخصية
 

 سيكلوجية الشخصية
 

 الثالثاء
13/6/2017 

 

تكنولوجيا التعليم  ( 1تكنولوجيا التعليم )
(1 ) 

تكنولوجيا التعليم 
(1 ) 

تكنولوجيا التعليم 
(1 ) 

 السبت
17/6/2017 

المقرر 
 (التثقيفى)البيئة

 ساعه

المقرر 
 التثقيفى)البيئة(

 ساعه

المقرر 
 التثقيفى)البيئة(

 ساعه

المقرر 
 (التثقيفى)البيئة

 ساعه

  
 
 زمن االمتحان ساعتان 
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان
 علمـــــــــي

===== 

 التربوية علميةجدول امتحانات الشعب ال
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثانيـــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016 من العام الجامعى  الفصل الدراسى الثانى

 التاسعة صباحا  الساعة يبدأ االمتحان                                           

 اليوم                  
 

 خالتاري

 فلطالتربية      
       تكنولوجيا التعليم 
 والمعلومات

 شعبة اقتصاد منزلى
 

 السبت
20/5/2017 

مؤسسات الطفولة وادارة 
 الروضة

  النسيج  تكنولوجيا التعليم األلكترونى

 الثالثاء
23/5/2017 

 المدرسة والمجتمع
 

 المدرسة والمجتمع
 

 إدارة موارد األسرة

 الثالثاء
30/5/2017 

 دراما و مسرح الطفل 
 

األذاعة والتسجيالت 
 الصوتية والرقمية

 تصميم النماذج وتنفيذها

 السبت
3/6/2017 

 أنتاج المطبوعات التعليمية رسوم االطفال
 والنصوص األلكترونية 

 (2التغذية )

 الثالثاء
6/6/2017 

 

أنتاج الفيديو والتلفزيون  مقدمة في الوسائل التعلمية 
 التعليمى

(2حاسب آلى )  
 

 السبت
10/6/2017 

البرامج الحركية للترفية 
 والعالج

أنتاج الصور الرقمية 
 ومعالجتها 

 سيكلوجية الشخصية
 

 الثالثاء
13/6/2017 

 

لغات برمجة كمبيوتر حديثة  طرق تعليم الطفل
(2) 

 (1تكنولوجيا التعليم )

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفى)البيئة(
 ساعة

 مقرر تثقيفى)البيئة(
 ساعة

 بيئة(مقرر تثقيفي )ال
 ساعة

 

 عدا الموضح اناه زمن االمتحان ساعتان 
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  كلية البنات     

 شئون الدراسة واالمتحان
 علمـــــــــي     

      ===== 

 جدول امتحانات الشعب العلمية                                  
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثالثـــــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016من العام الجامعى  الثانى الفصل الدراسى 

 التاسعة صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                
 

 الشعبة       
 التاريخ

ي ميكروبيولوجال
 كيمياءوال

كيمياء حيوية 
 وتغذية 
 

 مالبس ونسيج )عام( كيمياء

 األحـــد
21/5/2017 

 (3كيمياء عضوية)
 ساعات 3

كيمياء المصادر 
 ة الحيويةيالطبيع
 ساعات 3

 (6كيمياء عضوية)
دراسات طيفية 

ومركبات كربونيلية 
غير مشبعة 
 IIوكربانيون 

 ساعات 3

اقتصاديات ومقومات 
صناعتى المالبس والنسيج   

 ساعات 3

 األربعاء
24/5/2017 

 (1)حاسب آلى 
 ساعتان

وبيولوجيا ميكر
 الغذاء

 مياه –+ أغذية  
  ساعات 3

 (4) كيمياء فيزيائية
 ساعات 3

 (2اختيار وتفيذ المالبس)
 ساعات3

 األحـد
28/5/2017 

 مقرر تثقيفى
 ساعة

 مقرر تثقيفي  
      ساعة

 مقرر تثقيفى     
 ساعة

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

 األربعاء
31/5/2017 

 (6)لغة إنجليزية
 ساعتان

 (4)كيمياء حيوية 
 ساعات 3

كيمياء غير عضوية 
(4) 

 (  2)وتحليلية 
 ساعات 3  

 (6لغة اوربـــية )
 
 

 األحـد
4/6/2017 

 ةمناعى+باراسيتولوج
 ساعات 3

 (2)تغذية 
  ساعات 3

 (7)كيمياء عضوية 
غير متجانسة الحلقة 

 ومركبات
عديدةالنويات 
 والبلمرات   

 ساعات 3 

 
 

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

 األربعأء
7/6/2017 

 حصائيةإفيزياء  -------------- --------------     
 وجوامد

 ساعات 3

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

 شئون الدراسة واالمتحان         
  علمـــــــــي               

                ===== 

 التربوية  جدول امتحانات الشعب العلمية
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثالثـــــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016 من العام الجامعى الثانى الفصل الدراسى                

 

 التاسعة صباحايبدأ االمتحان                                         

 الشعبة                                

 لتاريخا
لوجيا التعليم تكنو

 والمعلومات  
 تربية الطفل       

 ) نظام جديد (

 اقتصاد منزلي   

 األحـــد
21/5/2017 

 ذوىسيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة

حقوق الطفل المحلية 
  والدولية

 

 ذوىسيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة 

 طرق تدريس ذوي
 االحتياجات الخاصة

 األربعاء
24/5/2017 

 الفكر التربوي
 وتطبيقاتةالتعليمية  

 تعليم الكبار اصولة ومناهجة

 الفكر التربوي أنشطة الطفولة بلغة أجنبية 
 وتطبيقاتةالتعليمية  

تعليم الكبار اصولة 
 ومناهجة

 األحـد
28/5/2017 

تكنولوجيا التعليم عن بعد 
 والتعليم المفتوح

اختيار المالبس  األصول األجتماعية للتربية
 (2وتنفيذها)

 بعاءاألر
31/5/2017 

نظم انتاج الوسائط 
 (2المتعددة والفائقة )

برامج التدخل المبكر فى 
 الطفولة

 تحليل االغذية 

 األحـد
4/6/2017 

نظم المكتبات المدرسية 
 وميكنتها

 علوم االطعمة البراعم والمعسكرات

 األربعأء
7/6/2017 

 لحقائبانتاج الرزم وا
 التعليمية 

األتجاهات الحديثة فى 
 ية الطفلترب

 تخطيط الوجبات 

 األحـد
11/6/2017 

استراتيجيات واساليب تعليم 
 ذوى األحتياجات الخاصة 

  أمراض األطفال
 

 
----------- 

 
 زمن األمتحان ساعتان                    
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان

 علمـــــــــي

 التربوية امتحانات الشعب العلميةجدول           ====

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــرقةالثالثـــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016 من العام الجامعى  الثانى الفصل الدراسى

                                                    
 التاسعة صباحادأ االمتحان الساعة يب

 ةالشعب        

 التاريخ

  تربوىرياضة 

  E  + رياضة

 تربوى فيزياء 
 +فيزياء تربوي 

 

 بيولوجيا/ جيولوجيا 
 + بيولوجيا/ جيولوجيا

E 

 كيمياء تربوى
+ كيمياء تربوى 

E 

 األحـــد

21/5/2017 

 ذوىسيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة
 طرق تدريس ذوي
 االحتياجات الخاصة

 ذوىسيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة 
 رق تدريس ذويط

 االحتياجات الخاصة

 ذوى سيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة
 طرق تدريس ذوي
 االحتياجات الخاصة

 ذوىسيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة 

 طرق تدريس ذوي
 االحتياجات الخاصة

 األربعاء

24/5/2017 

 الفكر التربوي
 وتطبيقاتةالتعليمية 
تعليم الكبار اصولة  

 ومناهجة

 الفكر التربوي
 وتطبيقاتةالتعليمية  

تعليم الكبار اصولة 
 ومناهجة

الفكر التربوي 
وتطبيقاتةالتعليمية تعليم 
 الكبار اصولة ومناهجة

الفكر التربوي 
 وتطبيقاتةالتعليمية

تعليم  الكبار اصولة  
 ومناهجة

 األحـد

28/5/2017 

 دوال خاصة
 معادالت تفاضيلية

 جزئية

 (1فيزياء نووية )
 

 
 بيقيةميكروبولوجيا تط

 
 (4كيمياء فيزيائية )

 األربعاء

31/5/2017 

 ديناميكا تحليلية
 

 (4كيمياء عضوية ) (2فسيولوجي الحيوان) (2ميكانيكا الكم )

 األحـد

4/6/2017 

رياضيات تطبيقية  ميكروبولوجيا بيئية فيزياء حسابية  تحليل أحصائي
(4) 

 األربعأء

7/6/2017 

ب في استخدام الحاس الميكانيكا الفراغية
 الفيزياء

 جيولوجيا تركيبية +
 صخور رسوبية

كيمياء تحليلية 
(2) 

 األحـد
11/6/2017 

ميكانيكا االوساط 
 المتصلة

 
 

رياضيات  
 (3تطبيقية)

رياضيات  تطبيقية 
(4) 

 

 علم الطفيليات والمناعة

-------- 

 األربعاء
14/6/2017 

 تصنيف نبات (1فيزياء جوامد ) تحليل عددي
 + تشريح نبات 

------- 

 زمن االمتحان ساعتان 
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  كلية البنات 
 شئون الدراسة واالمتحان  

  علمـــــــــي           
                          =====            

 جدول امتحانات الشعب العلمية

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــالف
 2016/2017من العام الجامعى  الثانى الفصل الدراسى 

                                            

 التاسعة صباحا   يبدأ االمتحان الساعة                                             

       
 الشعبة         

 
 التاريخ

 
 يات رياض
 ( عام) 

 
 فــــيزياء
 
 ةبحتيات ورياض

 
 
 (عامفـيزياء)
 

 
وحاسب  فيزياء

 آلى

 
 فيزياء وكيمياء

 (  عام)  

 اإلثنين

22/5/2017 

مغناطيسية 
 الموائع

 ساعات 3

 حاسب
 ة يربكهوديناميكا   

 ساعات 3

 حاسب آلى
 وديناميكا كهربية   

 ساعات 3

 فيزياء النيوترونات
  ديناميكا كهربية +

 ساعات 3

 
كيمياء 

 (4)زيائيةيف
 ساعات 3

 يسالخم

25/5/2017 

 
 (4)مقرر خاص 

 ساعات 3

 
اطياف ذرية 

 ياتإليكترونو
 ساعات3

 
 (4)مقرر خاص 

 ساعات 3

 جسيمات اولية
 وطاقة شمسية

 ساعات 3

 
 ميكانيكا الكم
 ونظم الحاسبات

 ساعات 3

 اإلثنين

29/5/2017 

 
 تحليل رياضى

 ساعات 3
 

  
 تحليل رياضى

 ساعات 3
 

 (2)رياضيات 
 نساعتا

 تحليل مركب
  ليل رياضىوتح
 ساعات 3

كيمياء غير 
 (3)عضوية 

 ساعات 3

 الخميس

1/6/2017 

 
 بحليل مركت

 ساعات 3
 

 
 بحليل مركت

 ساعات 3

 
 فيزياء نووية

 ساعات 3

 + البيانات ةمعالج
تطبيقات الذكاء 

 ىاالصطناع
 ساعات 3

ديناميكا كهربية 
 وفيزياء الليزر

 ساعات 3

 اإلثنين

5/6/2017 

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة 

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة
 
 

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 الخميس

8/6/2017 

 
 ةيحصائإ ميكانيكا
 ساعات 3

 
تحليل عددى 
  ةيوحسابات علم

 ساعات 3

 
---------- 

 

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

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

 االثنين
12/6/2017 

 جبرى توبولوجى
 ساعات 3

 
---------- 

 
----------- 

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

 الخميس
15/6/2017 

  نظرية الكم
  ساعات 3

 

 
----------- 

 
---------- 

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

 علمـــــــــي
 

 جدول امتحانات الشعب العلمية           

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016من العام الجامعى  الثانى الفصل الدراسى 

 التاسعة صباحايبدأ االمتحان الساعة 

 الشعبة       
 التاريخ

 
 ) عام (كيمياء

 

 
 والنبات كيمياءال

 

ي ميكروبيولوجلا

  ءوالكيميا

 

 كيمياءال
 والحيوان

  حيويةالاء كيميال
 تغذيةالو

 +   نظام قديم

 اإلثنين

22/5/2017 

 
 (6)زيائية يكيمياء ف
 ساعات 3

 

 (3) فيزيائية كيمياء
 ساعات 3

 
طالبة تقدمت 
 بيقاف قيد

 
فيزيائية  كيمياء
(3) 
 ساعات 3

 تغذية
)مراحل العمر  

 المختلفة(
 ساعات 3

 الخميس

25/5/2017 

كيمياء عضوية 
(10) 

 +  مدارات جزيئية
يمياء دوائية ك

 ةيوطبيع
 ساعات 3

 يافسيولوج
 فلورا+  أيض( )

 ساعات 3

كيمياء غير  
 (3)عضوية 

 ساعات 3

 اطعمة 
 ساعات 3

 اإلثنين

29/5/2017 

 (2) ىـحاسب ال    
 ساعات 3

كيمياء غير 
 (3)عضوية

 ساعات 3

 تشريح مقارن 
 ساعات 3

____ 

 الخميس

1/6/2017 

 كيمياء نووية
 وتحليل دقيق

 جهزةأو
 ساعات 3

 +   بيئة طحالب
 أمراضفطريات و 
 نبات

 ساعات 3

 فونا +سلوك +  
بيولوجيا 
 اشعاعية

 ساعتان

تغذية عالجية 
(2) 

 سـاعات 3

 اإلثنين

5/6/2017 

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 
 مقرر تثقيفى
  ساعة

  
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 
 مقرر تثقيفى
 ساعة

 الخميس

8/6/2017 

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

 (8ية )لغة انجليز   
 ساعتان

 {5لغة انجليزية } --------- --------
 سـاعتان

 االثنين 

12/6/2017 

كيمياء عضوية 
(11) 

 سموم كيمياء 
بيئة  كيمياء

 وعضوية تخليقية
 ساعات 3

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

 
----------- 

 
----------- 

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

 شئون الدراسة واالمتحان         
 علمـــــــــي               
 ===== 
 جدول امتحانات الشعب العلمية                             

 ةــــــــــــــــــــــرقة الرابعــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016من العام الجامعى الثانى  الفصل الدراسى 

 التاسعة صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                

 الشعبة        

 التاريخ

 ياترياضال
 ( تربوى)

 +E     

( تربوى)كيمياء  ال
+E 

 

 الفيزياء ) تربوى(
 +E 

 البيولوجيا / الجيولوجيا
 E +) تربوي( 
 

 اإلثنين

22/5/2017 

 فيزياء المواد (6)كيمياء فيزيائية نظرية المـــرونة
 رنين مغناطيسي

 تكنولوجيا حيوية

 الخميس

25/5/2017 

 وراثة + الفلورا طاقات جديدة ومتجددة (7كيمياء فيزيائية ) تحليل مركب
 المصرية

 اإلثنين

29/5/2017 

نظام التعليم في 
 مصر

واالتجاهات 
 المعاصرة

نظام التعليم في 
 مصر

واالتجاهات 
 المعاصرة

 مصرنظام التعليم في 
 واالتجاهات المعاصرة

نظام التعليم في 
مصرواالتجاهات 

 المعاصرة

 الخميس

1/6/2017 

 كيمياء غير عضوية ميكانيكا الكم
(4) 

 علم الحشرات فيزياء اشعاعية

 اإلثنين

5/6/2017 

برمجيات 
 للتطبيقات
 الرياضية

 احياء مائية دوائر منطقية ورقمية (7كيمياء عضوية )
 + 

 حيوان اقتصادي

 خميسال

8/6/2017 

 الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 الفروق الفردية 
 والقياس النفسي

 اإُلثنين
12/6/2017 

 
 هندسة تفاضلية

 كيمياء غير عضوية
(3) 

 تاريخ العلم وفلسفتة
 جيوفيزياء

 الخميس
15/6/2017 

الميكانيكا 
 صائيةاالح

  ----- (8كيمياء عضوية )
 حشرات تطبيقية

 زمن اإلمتحان ساعتان*  
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  كلية البنات 
 شئون الدراسة واالمتحان  

 علمـــــــــي            
 ــــــــــــــــــــــــــ     

 جدول امتحانات الشعب العلمية
 ـــــــــةبعـــــــــــــالرا رقةـــــــــــــــــــــــــــــــالف

                                    2017/  2016 من العام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

 التاسعة صباحابدأ االمتحان الساعة ي                                  

 الشعبة     
 التاريخ

تكنولوجيا التعليم 
 والمعلومات

 تربية الطفل 
 )الئحة جديدة(

 اقتصاد منزلي
 تربوى ( )

 اإلثنين

22/5/2017 
التقويم فى تكنولوجيا 

 التعليم

 
 برامج الطفولة بلغة أجنبية

 
  التسمم الغذائي

 الخميس

25/5/2017 
انتاج مصادر التعلم 
لذوى األحتياجات 

 الخاصة

 (2حاسب آلي ) سيكولوجية ابداع الطفل

 اإلثنين

29/5/2017 
نظام التعليم فى مصر 
 واألتجاهات المعاصرة

نظام التعليم في مصر  لتنشئة االجتماعيةا
 واالتجاهات المعاصرة

 الخميس

1/6/2017 
نظـم التعليم الذكية 

 والخبيرة
 

 التربية الغذائية  متاحف ومكتبات الطفل
 ومشاكل التغذية

 التقنين الغذائي ومشروع

  

 اإلثنين

5/6/2017 
نظم برمجة التعليم 
 (2القائم على الويب )

 أزياءتصميم  ---------

 الخميس

8/6/2017 
 الفروق الفردية
 والقياس النفسى

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 االثنين
12/6/2017 

تجميع وصيانة 
الكمبيوتر وبرامجه 

 ومختبراته

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

 
 علوم بيئية

 الخميس
15/6/2017 

تصميم وتنفيذ وادارة 
ا مشروعات تكنولوجي

 التعليم

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

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

 

   زمن االمتحان ساعتان* 
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  كلية البنات                                 
 شئون الدراسة واالمتحان

 علمـــــــــي
===== 

 جدول امتحانات الشعب العلمية                               

 ةـــــــــــــــــــرقة الرابعـــــــــــــــالف
 2017/  2016من العام الجامعى الثانى  الفصل الدراسى 

 )   الئحـــــــــة قديمـــــــــــــــــــــة   (
 التاسعة صباحا  يبدأ االمتحان الساعة                                                   

 الشعبة     

 التاريخ

 ( تربوى) يات رياضال
 

 تربية الطفل
  )تربوي(

 اقتصاد منزلي
 )تربوي( 

 اإلثنين

15/5/2017 

 
--------- 

 -------- تنشئة أجتماعية

 الخميس

18/5/2017 

 
-------- 

 
 المفاهيم اللغوية

--------- 

 اإلثنين

22/5/2017 

 المرونة
 

 
 (4موسيقى وأناشيد)

 التسمم الغذائي
 

 الخميس

25/5/2017 

 ول الفلسفية للتربيةاالص 6لغة اوربية  االصول الفلسفية للتربية

 اإلثنين

29/5/2017 

 علم النفس  لتعليمي علم نفس التعليمي (2علم النفس التعليمى )
 

 الخميس

1/6/2017 

 
 نظرية الكم

لغة عربية و تربية دينية 
(6) 

 تربية صحية وغذائية

 اإلثنين

5/6/2017 

 مقرر تثقيفى
 ساعة

 مقرر تثقيفي
 ساعة

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

 الخميس

8/6/2017 

 المعاطــف  سيكولوجية االبداع تحليل عددي وحاسب ألي

 االثنين
12/6/2017 

 هندسة تفاضلية
 

 تقنين غذائى ومشروع سيكولوجية فئات خاصة

 الخميس
15/6/2017 

 طرق تدريس طرق تدريس طرق تدريس

 ( ساعات3زمن االمتحـــان ) 
 

                    
 



13 
 

                                                               كلية البنات         
 شئون الدراسة واالمتحان         
 علمـــــــــي           
            ===== 

 ( ) أدىب   ت عبة  اتتبيم  اسأااا جدول امتحاان                                      
 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة األولــــــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016من العام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 الواحدة ظهرا  يبدأ االمتحان الساعة                                                      

 الشعبة 

 والتاريخ

 شعبة

 اللغة العربية

  والدراسات األسالمية

 شعبة

 اللغة اإلنجليزية

 شعبة

 االجتماعيةدراسات ال

 األحـــد

21/5/2017 

هندسة تحليلية فى 

 الفراغ

 حسبان

 أساسيات الرياضيات

 حسبان  

هندسة تحليلية فى 

 الفراغ

 حسبان  

 األربعاء

24/5/2017 
 المعلم ومهنة التعليم المعلم ومهنة التعليم المعلم ومهنة التعليم

 األحـد

28/5/2017 

 خطوط عربية وامالء

 
 (1قراءة )  (1محادثة )

 علم االجتماع

 

 األربعاء

31/5/2017 
 (1نحو وصرف )

 
 (1كتابة )  (1قواعد )

 تاريخ أوروبا الحديث

 تاريخ أوروبا المعاصر

 األحـد

4/6/2017 

 المهارات الحركية

  والرياضية

 المهارات الحركية

  والرياضية

 المهارات الحركية

  والرياضية

 األربعأء

7/6/2017 
 علم نفس النمو علم نفس النمو علم نفس النمو

 األحـد
11/6/2017 

 (2مهارات لغوية )

 تحرير وتعبير 

 المدخل إلى النقد

 المدخل إلى الشعر
 جغرافية الوطن العربى

 زمن االمتحان ساعتان 
            
            

 
                                                               كلية البنات 
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 شئون الدراسة واالمتحان         
 علمـــــــــي           
            ===== 

 عيمي()  ت عبة  اتتبيم  اسأااا جدول امتحاان                                   
 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة األولــــــــــــــــــــــــــالف

 2017/  2016الجامعى من العام  ثانىالفصل الدراسى ال

                                                      
 التاسعـة صباحـا  ة يبدأ االمتحان الساع

 

 الشعبة

 التاريخ 

 شعبة 
 الرياضيات 

 شعبة
 العلـــــــــوم  

 األحـــد

21/5/2017 
 حسبان (1حسبان )

 األربعاء

24/5/2017 
 هنة التعليمالمعلم وم المعلم ومهنة التعليم

 األحـد

28/5/2017 

 الهندسة التحليلية

 فى المستوي    

 هندسة تحليلية

 فى المستوي

 األربعاء

31/5/2017 
 {1كيمياء عامة } {1كيمياء عامة }

 األحـد

4/6/2017 

 المهارات الحركية

 والرياضية

 المهارات الحركية

 والرياضية

 األربعأء

7/6/2017 
 موعلم نفس الن  علم نفس النمو

 األحـد
11/6/2017 

 بصريات هندسية حرارة بصريات هندسية حرارة

 األربعاء
14/6/2017 

 علوم بيولوجية عامة -----

 
 

 زمن االمتحان ساعتان* 
 
  
 
 



15 
 

   كلية البنات         
 شئون الدراسة واالمتحان         

 علمـــــــــي               
 ــــــــــــــــــ              

 
 ) أدىب( ااا اسأتبيم   ت عبة  اتجدول امتحاان                    

 ةـــــــــــــــــــــــــــــرقة الثانيـــــــــــــــــــــــــالف      
 2017/  2016 الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 

                                                  
 الواحـــدة ظهرا   اعة يبدأ االمتحان الس  

 شعبةال       
 

 التاريخ  

 شعبة
  عربيةاللغة ال 

 شعبة
 نجليزيةاإللغة ال

 شعبة
الدراسات  
 جتماعيةاال

 الثالثاء

16/5/2017 

 سيكلوجية التعلم
 

 سيكلوجية التعلم
 

 سيكلوجية التعلم
 

 السبت 

20/5/2017 

 وفنيةمهارات يدوية  مهارات يدوية وفنية مهارات يدوية وفنية

 الثالثاء

23/5/2017 

 المدرسـة والمجتمع المدرسـة والمجتمع المدرسـة والمجتمع

 الثالثاء

30/5/2017 

 دراما ومسرح الطفل شعر نقد دراما ومسرح الطفل

 السبت

3/6/2017 

 

ترجمـة الى اإلنجليزية  البالغة والنقد
(2) 

جغرافية أوراسيا 
 األقليمية 

 الثالثاء

6/6/2017 

 الدين وقضايا العصر (2قواعد ) ضايا العصرالدين وق

 السبت

10/6/2017 

 (2محادثة ) 0000000
 (2قراءة )

الدولة العربية 
 اإلسالمية

 الثالثاء
13/6/2017 

 (1تكنولوجياالتعلـيم ) (1تكنولوجياالتعلـيم ) (1تكنولوجياالتعلـيم )

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي )البيئة(
 ساعة

 يئة(مقرر تثقيفي )الب
  ساعة
 

 مقرر تثقيفي )البيئة(
  ساعة
 

 

 زمن االمتحان ساعتان 
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   كلية البنات 

 شئون الدراسة واالمتحان         
 علمـــــــــي               
 ــــــــــــــــــ              

 
    )عيمــي( اسأااا تبيم   ت عبة  اتجدول امتحاان        

 ةــــــــــــــــــــــرقة الثانيـــــــــــــــــــــالف      
 2017/  2016الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 

                                                     
 التاسعة صباحا   يبدأ االمتحان الساعة 

 شعبةال
   التاريخ 

 
 شعبة العلوم

 
 شعبة الرياضيات

 
 

 الثالثاء

16/5/2017 

 سيكلوجية التعلم
 

 سيكلوجية التعلم
 

 السبت 

20/5/2017 

 دراما ومسرح الطفل دراما ومسرح الطفل

 الثالثاء

23/5/2017 

 تاريخ الرياضيات ال فقاريات + حبليات
 

 الثالثاء

30/5/2017 

هندسة تحليلية فى الفراغ  هندسة تحليلية فى الفراغ
  

 السبت

3/6/2017 

 

 (2رياضيات تطبيقية ) ةيائيتيار متردد بصريات فيز

 الثالثاء

6/6/2017 

 سيكلوجية الشخصية
 

 سيكلوجية الشخصية
 

 السبت

10/6/2017 

 

 مهارات يدوية وفنية مهارات يدوية وفنية

/13/6الثالثاء
2017 

 (1تكنولوجيا التعليم )
 

 ( 1تكنولوجيا التعليم )

 السبت
17/6/2017 

 مقرر تثقيفي )بيئة(
 ساعة
 

 )بيئة(مقرر تثقيفي 
 ساعة
 

 زمن االمتحان ااعتان 
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 كليةالبنات
 شئون الدراسة واالمتحان

 علمـــــــــي
===== 

 )ادبي( جدول امتحان شعبة التعليم األساسى

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثالثـــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016 للعام الجامعى  –الفصل الدراسى الثانى 

 
 الواحدة ظهرا   دأ االمتحان الساعةيب

 الشعبة        
  

 التاريخ

 
 عربيةاللغة ال

 والدراسات األسالمية
 

 
 نجليزيةاإللغة ال

 

 
 الدراسات 
 اال جتماعية

 

 اإلثنين

22/5/2017 

نصوص من األدب 
 العربي

 الحديث)شعر(

 
 شعـــر

تاريخ المغرب 
 واألندلس

 الخميس

25/5/2017 

 الفكر التربوى وتطبيقاته الفكر التربوى وتطبيقاته قاتهالفكر التربوى وتطبي

 اإلثنين

29/5/2017 

 تعليم الكبار
 اصولة ومناهجة

 تعليم الكبار (3ترجمــــــــــة )
 اصولة ومناهجة

 الخميس

1/6/2017 

 الفروق الفردية
 والقياس النفسى

 الفروق الفردية
 والقياس النفسى

التفكير الفلسفي 
 والعلمي

 اإلثنين

5/6/2017 

المدخل الي األدب العربي 
 الحديث)شعــــر(

المدخل الي اللغويات 
 العامة

 تاريخ العرب المعاصر
 

 الخميس

8/6/2017 

 جغرافية طبيعية (1لغويات تطبيقية) فقة العبادات

 اإلثنين

12/6/2017 

 تاريخ العرب الحديث نقــــــــــــد (2بالغــة عربية)
 

 الخميس

15/6/2017 

 (3) كتابة -------
 

--------- 

 زمن االمتحان ساعتان 
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                                  كليةالبنات 
 شئون الدراسة واالمتحان     

 علمـــــــــي        
        ===== 

 )علمي( جدول امتحان شعبة التعليم األساسى

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الثالثـــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016 للعام الجامعى  –الفصل الدراسى الثانى 

  التاسعة صباحا يبدأ االمتحان الساعة
 

 الشعبة        
 
 التاريخ 

 
 علومشعبة ال
 

 
 ياترياضشعبة ال

 

 األحـــد

21/5/2017 

خواص المادة كهربية 
 ومغناطسية

 خاصة  سيكولوجية فئات
 اصةطرق تدريس فئات خ

 األربعاء

24/5/2017 

 (2ديناميكا ) كيمياء فيزيائية
 

 األحـد

28/5/2017 

 تعليم الكبار
 اصولة ومناهجة

 تعليم الكبار
 اصولة ومناهجة

 األربعاء

31/5/2017 

 وتطبيقاتة الفكر التربوي وتطبيقاتة الفكر التربوي

 األحـد

4/6/2017 

 (2استاتيكا ) بيولوجي جسم األنسان
 

 األربعأء

7/6/2017 

 فسيولوجيا
 نبات + وراثة

 اساسيات الهندسة

 األحـد
11/6/2017 

 نظرية االحتماالت ------
 واألحصاء

 

 زمن االمتحان سـاعـتان 
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان

 علمـــــــــي
===== 

 ) أدبى ( جدول امتحان شعبة التعليم األساسى

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــرقة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016للعام الجامعى  –الفصل الدراسى الثانى 

 التاسعة صباحا    يبدأ االمتحان الساعة                                                    

         
 الشعبة

 التاريخ 

 شعبة
 عربيةاللغة ال

 شعبة
  يزيةنجلاإللغة ال

 شعبة
الدراسات 
 االجتماعية

اللغة العربية 
والدراسات 
 االسالمية

 )الئحة قديمة(

المواد 
 االجتماعية
 )الئحة قديمة(

 اإلثنين

22/5/2017 

سيكولوجية 
 فئات خاصة
طرق تدريس 
 ـــةفئات خاصـ

سيكولوجية 
 فئات خاصة 
طرق تدريس 
 فئات خاصـــــــة

سيكولوجية فئات 
 خاصة 

طرق تدريس 
 ت خاصــــةفئا

 موسيقى الشعر 
 ساعات3

تاريخ األوروبيين 
 والمماليك 

 ساعات 3

 الخميس

25/5/2017 

نحـو وصـــرف 
 (4) 

 شــــــــــــعــر 
 

تاريخ الدولة  ------- اسياجغرافية اور
العباسية والدويالت 

 المستقلة
 ساعات3

 اإلثنين

29/5/2017 

 علوم متكاملة
  

 جغرافية مصر ------- علوم متكاملة علوم متكاملة 
 ساعات3

 الخميس

1/6/2017 

المعاجم   
 العربية

 اسلوبيات
 تحليل االخطاء

تاريخ مصر 
 المعاصر

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

 االثنين

5/6/2017 

علم اللغة 
  االجتماعي

 

 (4ترجمة )
 (4كتابة)

 ------- ------- جغرافية مصر

 الخميس

8/6/2017 

 الحاسب وتعليم
 اللغة العربية 

 الفروق الفردية -------
 والقياس النفسي

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

 االثنين
12/6/2017 

 اتجاهات النقد
 األدبي الحديث 

تطبيقات 
 (3لغوية)

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

 الخميس

15/6/2017 

 ------- ------- ------- -------- فقه المعامالت

 
 عدا الموضح اناه  زمن االمتحان ساعتان 
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                                   تكلية البنا
 شئون الدراسة واالمتحان       

 علمـــــــــي            
 =====                        
 +نظام قديم )علمى ( جدول امتحان شعبة التعليم األساسى               

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــرقة الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــالف
 2017/  2016للعام الجامعى  –الفصل الدراسى الثانى 

                                                   
 التاسعـة صباحا  يبدأ االمتحان الساعة    

 الشعبة        
  

 التاريخ

 
 علومشعبة  ال
 

 
 ياترياضشعبة  ال

 

 
 علومشعبة  ال

 )الئحة قديمة (

 
 تيارياضشعبة  ال

 الئحة قديمة () 

 اإلثنين

22/5/2017 

سيكولوجية فئات 
 خاصة 

طرق تدريس فئات 
 خاصـــــــة

  حيوان ديناميكا حرارية
 ) وظائف أعضاء (

 ساعات 3

  هندسة
 ساعات 3

 الخميس

25/5/2017 

 فيزياء فلكية 
 وارصاد جوية

 طرق تدريس حزم برمجيات
 العلوم 
 ساعات 3

طرق تدريس 
 تيارياض

 ساعات 3

 اإلثنين

29/5/2017 

كيمياء غير عضوية  الطرق االحصائية  علوم متكاملة
 وتحليلية

 عضويةكيمياء و
 ساعات 3

 ـــــــــــبرج
 ساعات 3

 

 الخميس

1/6/2017 

 كيمياء عضوية
(2) 

 فيزياء  اهتزازات وموجات
ذرية ونووية  )

 وتطبيقات(
 ساعات 3

 إحصاء
 ساعات 3

 

 االثنين

5/6/2017 

 ية جيولوجيا بيئ
جيولوجيا    +

 مصر

 -------- مقرر تثقيفي توبولوجي عام    

 الخميس

8/6/2017 

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 الفروق الفردية
 والقياس النفسي

 صحة مدرسية
  ونفسية

  ساعات 3

------- 

 االثنين
12/6/2017 

حشرات وطفيليات 
 وبيئة

    فيزياء حديثة

 
 الموضح اناهعدا  زمن االمتحان سـاعـتان  
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 كلية البنات          
 شئون الدراسة واالمتحان

=============== 

 جدول تخلفات الفرقة األولى لطالبات الفرق
 الثانية  والثالثة  والرابعة للفصل الدراسي

 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 
 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                                

 كيمياء تربوي فيزياء تربوي رياضة تربوي اليوم والتاريح

 انجليزى عربى انجليزى عربى انجليزى عربىى

األحـد 
14/5/2017 

 حســـــــــــبــــــــــــــــان
3                     3 

 حســـــــــــبــــــــــــــــان
14                        3 

 حســـــــــــبــــــــــــــــان
13                             - 

اإلثنين 
15/5/2017 

 علم نفس النمو
2                        - 

 علم نفس النمو
1                            1 

 علم نفس النمو
3                                7 

 سية حرارةبصريات هند
--                       6 

 

 بصريات هندسية حرارة
--                          1 

 بصريات هندسية حرارة
1                                2 

 الثالثاء
16/5/2017 

 مـــــيــــكــــــانـــــيــــكـــــــا
2                         10 

 ـةجيولوجيا عــــــامــــــ
1             -----                          

 (2كيمياء عامة )
2                               18 

 المعلم ومهنة التعليم
--                         3 

 المعلم ومهنة التعليم
--                          2 

 المعلم ومهنة التعليم
---                            8 

 األربعاء
17/5/2017 

 هندسة تحليلية فى المستوى
12                       3 

 بيولوجيا جسم األنسان
 ومرفولوجي وتشريح نبات

2                          2 

 بيولوجيا جسم األنسان
 ومرفولوجي وتشريح نبات

9                               8 

 (2كيمياء عامة )
 1           5 

 

 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 

 
 كلية البنات       

 شئون الدراسة واالمتحان
=============== 

         
 جدول تخلفات الفرقة األولى لطالبات الفرق
 الثانية والثالثة  والرابعة للفصل الدراسي

 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 
 حان الساعة التاسعة صباحايبدأ االمت                                                  

تكنولوجيا التعليم  تربية الطفل اقتصاد منزلي بيولوجيا / جيولوجيا اليوم والتاريخ
 انجليزى عربى والمعلومات

 األحــد
14/4/2017 

 حســـــــــــبــــــــــــــــان
29               1 

 

 كيمياء حيوية
1 

 مشكالت األطفال
57 
 
 

مقدمة فى شبكات 
كمبيوتر ال

 ومعماريتها
2 

 

 اإلثنين
15/5/2017 

 علم نفس النمو
4               2 

 لغة انجليزية ------
2 

 علم نفس النمو
1 

 الثالثاء
16/5/2017 

 المعلم ومهنة التعليم
-                5 

المعلم ومهنة 
 التعليم
1 

التربية الفنية 
 البصرية
15 

------- 

 األربعـاء
17/5/2017 

 ولوجيا جسم األنسانبي
ومرفولوجي وتشريح 

 نبات

- 1 

بيولوجيا جسم 
 األنسان
1 

بيولوجيا جسم 
 األنسان
13 

------- 

 (2كيمياء عامة )
-                7 

 

 تربية دينية
2 
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 كلية البنات      
 شئون الدراسة واالمتحان
============= 

 سيجدول تخلفات الفرقة األولى تعليم األسا
 لطالبات الفرقة الثانية للفصل الدراسي

 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 
 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                           

 

 شعـــبة  اليوم والتاريخ
 العلـــــــــــــــــــــــوم

 شعــبة 
 الرياضيـات

 األحـــد
14/5/2017 

 حسبان
3 

 انحسب
1 

 علوم بيولوجية
2 

 اإلثنين
15/5/2017 

 علم نفس النمو
5 

 علم نفس النمو
1 

 الثالثاء
16/5/2017 

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

 األربعـــاء
17/5/2017 

 هندسة تحليلية في المستوي
5 

 مهارات حركية
1 

 (1كيمياء عامـة )
2 

 (1كيمياء عامـة  )
1 

 الخميس
18/5/2017 

يـــــــات بصــــــر
 هــــــنــــدســــــيـــــــــة

32 

بـــــصـــــــريــــــــات 
 هـــــــــــــندســـــــــــيـــــــــة

5 
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        كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان
==================  

 جدول تخلفات الفرقة األولى تعليم األساسي
 ية للفصل الدراسيلطالبات الفرقة الثان
 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                   

 المواد األجتماعية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية اليوم والتاريخ

 األحـــد
14/5/2017 

هندسة تحليلية فى 
 الفراغ
 حسبان
7 

يات أساس
 الرياضيات
 حسبان
9 

هندسة تحليلية فىى 
 الفراغ
 حسبان
6 

 اإلثنين
15/5/2017 

مهارات لغوية تحرير 
 وتعبير
1 

 علم نفس النمو
2 

 علم نفس النمو
2 

جغرافية الوطن 
 العربى
5 

 الثالثاء
16/5/2017 

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

 األربعـــاء
17/5/ 

2017 

المهارات 
 الحركيةوالرياضية

1 

 المدخل الى النقد
 المدخل الى الشعر

5 

المهارات 
 الحركيةوالرياضية

1 

 1علم األجتماع   
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        كلية البنات      
 شئون الدراسة واالمتحان
====================    

 جدول تخلفات تعليم أساسي
 الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة للفصل الدراسي

 2017/  2016نى للعام الجامعى الثا
 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                  

 اللغة اإلنجليزية المواد اإلجتماعية اللغة العربية اليوم والتاريخ

 األحـــد
14/5/2017 

 بالغـة عربيـة
2 

تاريخ المغرب 
 واألندلس
1 

 

 لغويات تطبيقية
1 

 
 اإلثنين

15/5/2017 

 
المدخل إلى اآلدب 
 العربي الحديث

1 

 
تاريخ مصر 
 المعاصر
2 

----- 
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        كلية البنات          
 شئون الدراسة واالمتحان

        =============== 
 

 جدول تخلفات
 الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة للفصل الدراسي

 2017/  2016ى للعام الجامعى الثان
 

 يبدأ االمتحان الساعة التاسعة صباحا                                              
 

 تعليم أساسي رياضـــة تربيــة الطفـل رياضـة تربوي عربي اليوم والتاريخ

 األحـــد
14/5/2017 

ميكانيكا األوساط 
 المتصلة
6 

 أنشطة الطفولة
7 

االت نظريـة االحتم
 3واإلحصاء 

 اإلثنين
15/5/2017 

 الفــكر التربــوي
1 

 أمراض األطفال
1 

---------- 

 الثالثاء
16/5/2017 

 حـقوق الطفل --------
2 

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

 جدول تخلفات
 فرقة الرابعة للفصل الدراسيالفرقة الثالثة لطالبات ال

 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 
 

 يبدأ اإلمتحان الساعة التاسعة صباحا                                                    
 

فيزياء وحاسب  اليوم والتاريخ
 آلى

من 
 الفرقة

من  كيمياء عام
 الفرقة

من  كيمياء حيوية
 الفرقة

 األحـــد
14/5/2017 

 ال خاصةدو
1 

كيمياء عضوية  الثالثة
(3) 
1 

كيمياء المصادر  الثانية
 الطبيعية
7 

 الثالثة

 اإلثنين
15/5/2017 

 تحليل رياضي
1 

كيمياء عضوية  الثانية
(7) 
1 

 تحليل آلي الثالثة
1 

 الثانية

الثالثاء 
16/5/2017 

 جبر خطي
1 

 كيمياء حيوية  ------ األولي
2 

 الثانية
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 كلية البنات     

 شئون الدراسة واالمتحان
=================                          

 

 جدول تخلفات
 الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة للفصل الدراسي

 2017/  2016الثانى للعام الجامعى 
 احا  يبدأ اإلمتحان الساعة التاسعة صب                                         

 

من  كيمياء نـبات اليوم والتاريخ
 الفرقة

من  ميكروبيولوجى
 الفرقة

كيمياء 
 حيـوان

 من الفرقة

 األحـــد
14/5/2017 

 
كيمياء 
 (3عضوية )
1 

 
 الثالثة

 
كيمياء عضوية 

(3) 
1 

 
 الثالثة

 
كيمياء 
 (3عضوية )
2 

 

 
 الثالثة
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 كلية البنات
 اسة واالمتحانشئون الدر

        =================== 
 

 جدول تخلفات
 الفرقة الثالثة لطالبات الفرقة الرابعة )قــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــم(

 2017/  2016للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 
 

 يبدأ اإلمتحان الساعة التاسعة صباحا  
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