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سجامعة عين شم  
 كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية
--------------------------------- 

  جداول امتحانات
االول الدراسينهاية الفصل   

                           والتخلفات 
االدبية العامة والتربويةلالقسام   
واالنتساب الموجة   

 للعام الجامعي
 م2016/2017
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 كليـــة البنـــات       

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

 
 جامعة عين شمس

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

 

 
 جداول امتحانات

  الولا الدراسينهاية الفصل 
التخلفاتوامتحانات   

الجامعيلعام ل  
2016/2017  

 
 

شئون الدراسة واالمتحان 
 األدبي

 السيدة/نعمة محمدعلي
 
 

وكيل الكلية لشئون التعليم 
 والطالب

 هيام عبدالعزيزالزاهدد/ 0أ
 
 

 عميدة الكلية
 رقية حسين شلبي/ د0أ
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 كلية البنات            

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

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

 ( قيأتبا +انتساب –ام ـــــــــ) ع 

 ىــــرقة األولـــفـال
  2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                            

             التاسعة صباحايبدأ االمتحان الساعة  

 اهاالمتحان ساعتين عدا الموضح ادنزمن 

 الشعبة  

 
      التاريخ

 اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية  اللغة العربية

  انتساب -امـع انتساب –ام ـع انتساب –عــام 

 االحـــد

25/12/2016 

 الشعر الجاهلي

 

 (1إنشاء) (1)قواعد
 

 االربعاء

28/12/2016 

 (1موسيقي الشعر )

 

 (1صوتيات)
 

 (1مدخل لدراسة األدب)

 االحــد

1/1/2017 

 تاريخ العرب قبل اإلسالم

 

مدخل لدراسة الحضارة  (1مقال)
 الفرنسية

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان (

 )ساعة(

 مقرر تثقيفي
 )حقوق اإلنسان (

 )ساعة(

 مقرر تثقيفي
 ()حقوق اإلنسان 

 )ساعة(

 االربعاء

11/1/2017 

 المدخل إلي علم اللغة

 

 الــدرامـــــا
 

 (1تدريبات لغوية)
 

 االحـــد

15/1/2017 

 (1النحو والصرف )

 

 (1قواعد ولغويات )  (1نظريات النقد )
 

 االربعاء

18/1/2017 

 المدخل إلي النقد والبالغة

 

 لغة عربية
(1) 

 لغة عربية
(1) 

 االحـــــد

22/1/2017 

 (1لغة سامية أو شرقية )

 

 (1قراءة ومطالعات )
 

 (1قراءات موجهة وتعبير)
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                                        كلية البنات        
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي      

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

 ( قيأت+باانتساب -ام ـــــــــ) ع

 ىــــرقة األولـــفـال 
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                            

 التاسعة صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                        

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه 

 الشعبة  

 
      التاريخ

 الفسفة  الجغرافيا التاريخ 

 انتساب -عام  انتساب  –عام  انتساب -عام 

 االحـــد

25/12/2016 
نصوص تاريخية بلغة 

 (1أوربيةحديثة )

 أسس الجغرافيا اإلقليمية

 (والتطبيق)المنهج 

 (1الفلسفة اليونانية )

 

 االربعاء

28/12/2016 
 مصرالفرعونية تاريخ

 

 علم االجتماع

 

 (1قاعة بحث)

 

 االحــد

1/1/2017 
 الفلسفة الشرقية مصر القديم تاريخ العرب قبل  اإلسالم تاريخ

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 االربعاء

11/1/2017 
تاريخ مصر في العصر 

 العثماني

 حاسب آلي

 

 المدخل إلي الفلسفة العامة

 

 االحـــد

15/1/2017 
 المدخل إلي األخالق مبادئ علم الخرائط تاريخ اليونان وحضارتهم

 االربعاء

18/1/2017 
 (1لغة عربية ) (1)ةلغة عربي (1)ةاللغة العربي

 االحـــــد

22/1/2017 
نصوص فلسفية بلغة أجنبية  مبادئ الجغرافيا الطبيعية مكتبة تاريخية

(1) 
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 كلية البنات        
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

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

 ( قيأت+با انتساب- امـــــــــ) ع

 ىــــرقة األولـــفـال                            
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                            

 الواحده ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                        

 ساعتين عدا الموضح ادناهالمتحان زمن ا        

 الشعبة  

 
      التاريخ

 االجتماع علم النفس

 انتساب  –عام  انتساب  –عام 

 االحـــد

25/12/2016 
 اإلحصاء الوصفي

 

 المدخل إلي علم االجتماع
 

 االربعاء

28/12/2016 
 مقدمة في الفلسفة العامه

 

 االنثروبولوجيا
 

 االحــد

1/1/2017 
 (1نصوص نفسية بلغة أجنبية )

 

 
 مبادئ اإلحصاء

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان()ساعة(
 مقرر تثقيفي

 اإلنسان()ساعة()حقوق 

 االربعاء

11/1/2017 
 حاسب آلي

 

 حاسب آلي
 

 االحـــد

15/1/2017 
 علم النفس العام

 

(1نصوص إجتماعية بلغة أجنبية )  

 االربعاء

18/1/2017 
 (1لغة عربية )

 

 (1لغة عربية )
 

 االحـــــد

22/1/2017 
 علم النفس األسري

 

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

 جدول امتحانات الشعب األدبية     -----------------------
 ( قيأتبا +ربويت)

 ىــــرقة األولـــفـال                                                    
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                    

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                               

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه 

 ةالشعب       
 

      التاريخ

 اللغة الفرنسية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية

 تربوي تربــوي تربـوي

 االحـــد

25/12/2016 

األدب العربي المدخل إلي 

(1) 

 المدخل إلي الدراما
 

 (1) مهارات القراءة ومحادثة
 (1تعبير كتابي )

 االربعاء

28/12/2016 

 المكتبة العربية

 

 المدخل إلي القصة  
 

 المدخل إلي األدب الفرنسي 

 االحــد

1/1/2017 

 التربية وقضايا العصر

 

 التربية وقضايا العصر التربية وقضايا العصر
 

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان (

 )ساعة(

 مقرر تثقيفي
 )حقوق اإلنسان (

 )ساعة(

 مقرر تثقيفي
 )حقوق اإلنسان (

 )ساعة(

 االربعاء

11/1/2017 

 المدخل إلي علم اللغة

 
 (1صوتيات)
  (1استماع)

 نصوص معاصرة
 

 االحـــد

15/1/2017 

 (1النحو والصرف )

 

 تاريخ اللغة اإلنجليزية
  

 (1قواعد)
 (1ترجمة)

 االربعاء

18/1/2017 

التفسير والتجويد وعلوم 

  القرآن

 اللغة العربية
(1) 

 اللغة العربية
(1) 

 االحـــــد

22/1/2017 

 (1كتابة ) ----------------  
 

 (1صوتيات)
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 كلية البنات               

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

 جدول امتحانات الشعب األدبية     -----------------------
 (قيأتبا +ربويت)

 ىــــرقة األولـــفـال                             
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                    

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                               

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه   

 ةالشعب       
      التاريخ

 الجغرافيا  التاريخ 

 تربــوي تربـوي

 االحـــد

25/12/2016 
 معالم التاريخ المصري القديم

  معالم تاريخ الشرق األدنى القديم

 تاريخ إسالمي

 تاريخ وحضارة فرعونية

 االربعاء

28/12/2016 
 منهج البحث التاريخي

 

 البشرية الجغرافيا

 

 االحــد

1/1/2017 
 التربية وقضايا العصر

 

 التربية وقضايا العصر

 

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

      )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 االربعاء

11/1/2017 
 تاريخ الفكر االجتماعي

 

 جغرافيا إقليمية عامة

 

 االحـــد

15/1/2017 
 مبادئ االقتصاد اليوناني والروماني  معالم التاريخ

 

 االربعاء

18/1/2017 

 (1)ةاللغة العربي
 

 (1اللغة العربية)

 
 االحـــــد

22/1/2017 
 جغرافيا طبيعيـة

 

 طالجغرافيا الطبيعيةمبادئ الخرائ
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 كلية البنات          
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

 جدول امتحانات الشعب األدبية     -----------------------
 (قيأتبا +ربويت)

 ىــــرقة األولـــفـال                                         
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                    

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                               

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه 
 

 ةالشعب       
 

      التاريخ

 علم النفس الفلسفة 

 تربوي تربوي

 االحـــد

25/12/2016 
ونانية ونصوصها حتى الفلسفة الي

  أفالطون

 تاريخ علم النفس

 

 االربعاء

28/12/2016 
 المدخل إلي علم االجتماع

 

 المدخل إلي الفلسفة

 

 االحــد

1/1/2017 
 التربية وقضايا العصر

 

 التربية وقضايا العصر

 

 االربعاء

4/1/2017 

 مقرر تثقيفي

 )حقوق اإلنسان ()ساعة(

 مقرر تثقيفي

       )حقوق اإلنسان()ساعة(

 االربعاء

11/1/2017 
 المدخل إلي الفلسفة

 

 بيولوجيا جسم اإلنسان

 

 االحـــد

15/1/2017 
 أنثروبولوجيا اجتماعية

 

 إلي علم االجتماع المدخل

 

 االربعاء

18/1/2017 
 (1اللغة العربية )

 

 (1اللغة العربية )

 

 االحـــــد

22/1/2017 
نصوص فلسفية معاصرة باللغة 

    العربية

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

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

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

 (طالبات من الخارج– قيأتبا +انتساب -عـــــــــام) 

 الثانيهرقة ـــفـال 
  2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                            

           التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                                                                                                                                      

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا 
   

 الشعبة  

 
      التاريخ

 اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية  اللغة العربية

 انتساب – عـــــــــام انتساب – عـــــــــام انتساب  – عـــــــــام

 السبـت 

24/12/2016 

 (3النحو والصرف )
 

المعجم والتركيب النحوي 

(2)    

 16نصوص القرن 

 

 الثالثاء

27/12/2016 

شعر صدر االسالم والعصر 
    االموي

 (2تدريبات لغوية ) (2محادثة )

 

 السبت 

31/12/2016 

 الحديث وعلومة
 السيره النبويةالشريفة

 (2شعر )

 

 16أدب القرن 

 

 الثالثاء

3/1/2017 

الترجمة من العربية واليها  المعاجم

(2) 

 (2ترجمه )

 

 الثالثاء

10/1/2017 

 16حضاره القرن  (2قصة ) مناهج البحث

 

 السبـت

14/1/2017 

 (2لغة أوروبية )
 

(2لغة أوروبية )    (2لغة انجليزية ) 

 

 الثالثاء

17/1/2017 

 طفالالأدب ا
 

 (2قواعد )

 
 (2صوتيات )

 

 السبـت

21/1/2017 

 البيان و البديع
 

 (3صوتيات )

   
 (3قواعد ولغويات )
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 كلية البنات        
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

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

                                 (طالبات من الخارج– قيأتبا +انتساب -عـــــــــام)
 الثانيهرقةـــفـال

 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                                 

 التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                                                                  

                           المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا

 الشعبة  

      التاريخ

 علم النفس الجغرافيا التاريخ 

 انتساب – عـــــــــام انتساب – عـــــــــام انتساب  – عـــــــــام

 السبـت 

24/12/2016 

معالم تاريخ الشرق االدني 
 القديم

مناهج البحث العلمي في 
 الجغرافيا

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

 الثالثاء

27/12/2016 

المشكالت النفسية  خرائط بشرية (1قاعة بحث )
 )ثالث ساعات(لالطفال

 السبت 

31/12/2016 

 بية قديمةوورألغة 
 (1)التينية أو يونانية( )

 دراسة ميدانية
 

 علم النفس المعرفي
 )ثالث ساعات(

 الثالثاء

3/1/2017 

تاريخ مصر في العصرين 
 اليوناني والروماني

تاريخ مصر اليوناني 
 والروماني

 ستدالليحصاء اإلاإل
 )ثالث ساعات(

 الثالثاء

10/1/2017 

نصوص تاريخية بلغة 
 (2بية حديثة )وورأ

 الفروق الفردية وقياسها وروبا االقليميةأ ةجغرافي
 )ثالث ساعات(

 السبـت

14/1/2017 

 (2بية حديثة )وورألغة 
 

 (2بية )وورألغة  (2بية )وورألغة       
 

 الثالثاء

17/1/2017 

 الجغرافيا المناخية جغرافيا بشرية

 

 نظريات الشخصية
 )ثالث ساعات(

 السبـت

21/1/2017 
 تاريخ الدولة العربية

 اإلسالمية

 تاريخ أوروبا الحديث

 

 التجريبيعلم النفس 
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 كلية البنات           
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي    

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

 (طالبات من الخارج– قيأتبا +انتساب -عـــــــــام)
 الثانيهرقة ـــفـال                            

 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل                            

 الواحده ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                  

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه 

 الشعبة  

      التاريخ

 االجتماع الفسفة 

 انتساب – عـــــــــام انتساب – عـــــــــام

 السبـت 

24/12/2016 
 المنطق الصوري

 
 مناهج البحث االجتماعي

 

 الثالثاء

27/12/2016 
 علم االجتماع الريفي الفلسفة المسيحية

 

 السبت 

31/12/2016 
 مناهج البحث العلمي

 
 نظريات علم االجتماع      

 الثالثاء

3/1/2017 
 (3قاعة بحث )

 
 علم االجتماع العائلي

 

 الثالثاء

10/1/2017 
 فلسفة حديثة ومعاصرة (2)نصوص فلسفية بلغة أجنبية

 السبـت

14/1/2017 
 (2لغة اوروبية ) (2لغة أوروبية ) ) 

 الثالثاء

17/1/2017 
 (1الفلسفة السياسية )

 
 المرآه والسياسات السكانية

 السبـت

21/1/2017 
 ------------- نظرية المعرفة 



12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية البنات           
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي  

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

 (طالبات من الخارج–باقيات -ــويتـــــربــ)        

  الفرقة الثانية   

 2016/2017من العام الجامعي األول الفصل الدراسي                                           

                     التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                             

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه        

 الشعبة       

 

 التاريخ

 اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية اللــغة الـعربيــــــة

 تربوي تربوي تــــــربــوي

 السبـت 

24/12/2016 

 (3النحو والصرف )
 

 الدراما

 

 (2صوتيات )

 

 الثالثاء

27/12/2016 

 األدب الجاهلي
 

 (2كتابة )

 

 مقال أدبي)نثر(

 18,17القرن

 السبت 

31/12/2016 

 اإلدارة المدرسية والصفية اإلدارة المدرسية والصفية

 

 اإلدارة المدرسية والصفية

 

 الثالثاء

3/1/2017 

 علم اللغة التطبيقي
 

 تاريخ األدب اإلنجليزي

 

 ( حضارة3ترجمة )

 الثالثاء

10/1/2017 

 مهارات لغوية
 )قراءة(

 (2صوتيات )

 (2استماع )

 (3تعبير كتابي )

 

 السبـت

14/1/2017 

 التعلم ةسيكولوجي     
 

 التعلم ةسيكولوجي
 

 التعلم ةسيكولوجي
 

 الثالثاء

17/1/2017 

 علم البيان
 

 القصة

 
 نصوص)نثر(

 18,17القرن 

 السبـت

21/1/2017 

 (3قواعد) -------------- --------------
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 كلية البنات           
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي  

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

   (طالبات من الخارج–باقيات -ــويتـــــربــ)                                           

  الفرقة الثانية                                                

 2016/2017من العام الجامعي األول الفصل الدراسي                                           

                     التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                             

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا            

 الشعبة         

      التاريخ

 الجغرافيا التاريخ

 تربوي تربوي

 السبـت 

24/12/2016 

 حضارة مصر القديمة

 
 مساحة وخرائط

 

 الثالثاء

27/12/2016 
 األراضي الجافة اليونان والرومانحضارة 

 السبت 

31/12/2016 

 اإلدارة المدرسية والصفية
 

 اإلدارة المدرسية والصفية

 

 الثالثاء

3/1/2017 
 حضارة الشرق األدنى القديم

 

 الجغرافيا الزراعية
 

 الثالثاء

10/1/2017 
 وراسيا اإلقليميةأ جغرافيا جغرافيا إقليمية

 السبـت

14/1/2017 
 سيكولوجية التعلم

 

 سيكولوجية التعلم

 

 الثالثاء

17/1/2017 

 الجغرافيا المناخية مصر اإلسالمية

 

 السبـت

21/1/2017 

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

 با الحديثوتاريخ أور

  با المعاصروتاريخ أور   
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 كلية البنات         
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي  

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

 (طالبات من الخارج–باقيات -ــويتـــــربــ)

  الفرقة الثانية         

 2016/2017من العام الجامعي األول الفصل الدراسي                                           

                    التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة                             

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه        
 

 الشعبة         

 

      التاريخ

 علم النفس الفلسفه

 

 تربوي تربوي

 السبـت 

24/12/2016 
 الفلسفة اليونانية
 أرسطو وما بعده

 تنمية الموهبة والتوفيق

 الثالثاء

27/12/2016 
 الخدمة اإلجتماعية

 
 علم نفس الطفولة ومشكالتها

 

 السبت 

31/12/2016 
 اإلدارة المدرسية والصفية

 
 اإلدارة المدرسية والصفية

 

 الثالثاء

3/1/2017 
 علم االجتماع العائلي

 
 علم النفس البيئي

 

 الثالثاء

10/1/2017 
 الكالم علم

 
 علم النفس المرضي

 

 السبـت

14/1/2017 
 التعلمسيكولوجية 

 

 (2)سيكولوجية التعلم

 

 الثالثاء

17/1/2017 
 فلسفة سياسية

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

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

 الفرقة الثالثة 

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا              

               التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                       

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه         

 الشعبة          
 

 التاريخ

 اللغة العربية

 وانتسابعام 

 )الئحه جديده(

 عام               

 )الئحه قديمه(

 تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

 (5النحو والصرف)
 

 (5النحو والصرف)
 )ثالث ساعات(

 (5النحو والصرف)
 

 الخميس

29/12/2016 

 علم اللغه االجتماعي
 

 (1علم اللغة )
 )ثالث ساعات(

 (1طرق تدريس اللغة العربية )
 

 االثـنين 

2/1/2017 

 تاريخ الدوله العباسيه
 

 تاريخ وحضارإسالمية
 (ساعات ثالث)المغرب واالندلس()

 مهارات لغوية )كتابة(
 

 الخميس

5/1/2017 

 فقه العبادات
 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة(

 فقة العبادات
 

 االثنيـن

9/1/2017 

 الشعرالعباسي
 

 (2)بالغة
 ) ثالث ساعات(

 (1األدب العباسي )
 

 الخميس

12/1/2017 

 فنون الشعر
 

 فنون األدب
 مقال(-مسرح -قصة -)شعر 

 )ثالث ساعات(

 سيكولوجية ذوي االحتياجات
 الخاصة

 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 الشعراألندلسى
 

النصوص واألدب العباسي 
 )شعر(-أ سواألندل

 ) ثالث ساعات(

 علم المعاني
 

 االثنين

23/1/2017 

 (3ساميه أو شرقيه ) لغه
 

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

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

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب-) عام  

 الفرقة الثالثة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                             

 هزمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادنا        

 الشعبة          
 

  التاريخ

 اللغة االنجليزية

 عام وانتساب

 )الئحه جديده(

 انتساب          

 )الئحه قديمه(

 تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

 (3نظريات النقد )

 

 (1نقد نظري وتطبيقي)

 )ثالث ساعات(

 مور فولوجي

 صوتيات

 الخميس

29/12/2016 

 (3الشعر )

 

 18,17,16حضارة القرن 

 )ثالث ساعات(

طرق تدريس اللغة اإلنجليزية 

(1) 

 االثـنين 

2/1/2017 

 (3محادثة )

 

 (3شعر)

 )ثالث ساعات(

 اللغة والمجتمع

 

 الخميس

5/1/2017 

 (3القصه )

 

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 النقد

 

 االثنيـن

9/1/2017 

 (2مقال )

 

 مقال ومحادثة

 )ثالث ساعات(

 (3محادثة)

 (3وقراءه)

 الخميس

12/1/2017 

 (2لغويات وتاريخ لغة ) (1تاريخ اللغه االنجليزيه )

 )ثالث ساعات(

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 (1النحو)

 

 

-------------- 
 الدراما

 

 

 االثنين

23/1/2017 

 19,18حضاره القرن

 

 القصة --------------
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب -) عام 

 الفرقة الثالثة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

      التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة 
        

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا

 الشعبة             

 
 التاريخ

 الفرنسيةاللغة 

 عام وانتساب

 )الئحه جديده(      

 تربوي
 

 االثنـين

26/12/2016 

 18ادب القرن 

 

 مقال أدبي)شعر(

 18,17,16القرن

 الخميس

29/12/2016 

 (1طرق تدريس اللغة الفرنسية) 18حضارة القرن 

 االثـنين 

2/1/2017 

 18نصوص القرن 

 )ساعتين(

 نصوص ) شعر(

 18,17,16القرن 

 الخميس

5/1/2017 

 (4ترجمه )

 

 ترجمة

  حضارة

 االثنيـن

9/1/2017 

 (5قواعد) (1االدب المقارن )

 

 الخميس

12/1/2017 

 لغه عربيه

 ()صياغه وأساليب

 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 (5قواعد ولغويات )

 

 (2لغويات)

 

 االثنين

23/1/2017 

 (3تدريبات لغوية )
 

 (1ورشة عمل ومهارات كتابة )
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 كلية البنات               
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

 امتحانات الشعب األدبيةجدول           --------------------------------

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب-) عام 

 الفرقة الثالثة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

  التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                                      

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا        

 الشعبة           
 

  التاريخ

 التاريخ

 عام وانتساب

 )الئحه جديده(

 تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

 تاريخية باللغة العربيةنصوص  تاريخ الدولة العباسية

 

 الخميس

29/12/2016 

 جغرافيه حيويه

 

 (1طرق تدريس التاريخ)

 

 االثـنين 

2/1/2017 

 أثار مصر اإلسالمية

 

 تاريخ الفكر السياسي

 

 الخميس

5/1/2017 

 لغه أوروبيه قديمه )التينيه

 يونانيه(وأ

(2) 

 حضارة أوروبا في العصور الوسطي

 

 االثنيـن

9/1/2017 

 من  تاريخ امريكاموضوع 

 

 المغرب واألندلس

 

 الخميس

12/1/2017 

 

        موضوع من تاريخ آسيا الحديث

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

نصوص تاريخيه بلغه أوروبيه حديثه 

(3) 

 المشرق اإلسالمي

 

 االثنين

23/1/2017 

 سياسيةجغرافيا 

 

 جغرافيه مصر
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 كلية البنات
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب-) عام           

 الثالثةالفرقة  

 2016/2017من العام الجامعياألول لفصل الدراسي ا

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة  

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادنازمن ا        

 الشعبة           

 

 التاريخ

 الجغرافيا

 عام وانتساب

 )الئحه جديده(
 تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

 االمريكتين يةجغراف

 

 

 خرائط التوزيعات

 

 الخميس

29/12/2016 

 (2التحليل الكمي في الجغرافية )

 

 (1طرق تدريس الجغرافيا)

 

 االثـنين 

2/1/2017 

 الجيمورفولوجيا التعدين والصناعة ةجغرافي

 

 الخميس

5/1/2017 

 (1قاعة بحث)

 

 تاريخ العرب المعاصر

 االثنيـن

9/1/2017 

 جغرافيه العالم الجديد جغرافية االراضي الجافة

 

 الخميس

12/1/2017 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة جغرافية البحار والمحيطات

 طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 ( )طبيعيه(3نصوص جغرافية بلغة اجنبية )

 

 إقليم خاص

 

 االثنين

23/1/2017 

 موضوع خاص

 
 تاريخ العرب الحديث
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 كلية البنات

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

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

 الفرقة الثالثة 

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 التاسعه صباحا يبدأ االمتحان الساعة  

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه         

                                الشعبة         

 

 التاريخ

 الفلسفة  

 عام وانتساب

 )الئحه جديده(
 انتساب

 ()الئحه قديمه

 اجتماع اساسي

 /فلسفة فرعي تربوي
 فلسفة اساسى

 /اجتماع فرعى تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

المعاصرة الفلسفه 

  ص والنصو
 فلسفة األخالق

 )ثالث ساعات(

نظريات معاصره في 

 علم االجتماع

 فلسفة األخالق

 

 الخميس

29/12/2016 

 فلسفة القانون

 

الفلسفة اإلسالمية 
 والنصوص

 )ثالث ساعات(

طرق تدريس الفلسفة 

 (1والمنطق)

طرق تدريس الفلسفة 

 (1والمنطق)

 االثـنين 

2/1/2017 

بلغة نصوص فلسفية 

 (3أجنبية )

 نصوص في الفلسفة 

  )ثالث ساعات((3بلغة أجنبية )

 عالقات دولية 

 

الفكر الفلسفي المعاصر 
 أسيا وافريقيا

 الخميس

5/1/2017 

 

 فلسفة االستشراق

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 بناء المجتمع ونظمه

 

فلسفة إسالمية فالسفة 
 المشرق والمغرب

 

 االثنيـن

9/1/2017 

 الفكر العربي المعاصر علم االجتماع

 )ثالث ساعات(

 علم االجتماع الثقافي 

 

فلسفة حديثة ق 

17,18 

 الخميس

12/1/2017 

 القيم والتكنولوجيا

 

 المنطق الرياضي

 )ثالث ساعات(

سيكولوجية ذوي 

 االحتياجات الخاصة

طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة

سيكولوجية ذوي 

 االحتياجات الخاصة

طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 (5قاعة بحث )

 
 

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

علم االجتماع 
 االعالمي

تاريخ العلوم عند 

 العرب
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 كلية البنات 

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -تربوي –انتساب -) عام              

 الفرقة الثالثة            
 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا           

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                                                  

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه                
           

 

 

 

 

 

 الشعبة           
 

  التاريخ

 علم النفس

 ويـربـت عام )الئحة قديمة( وانتسابعام 

 الخميس

29/12/2016 

 التعلم ونظرياته
 )ثالث ساعات (

 التعلم ونظرياته

 )ثالث ساعات (
طرق تدريس علم  

 (1النفس)

 االثـنين 

2/1/2017 

االنثروبولوجيا 
 االجتماعية

 

االنثروبولوجيا 
 االجتماعية

 )ثالث ساعات (

 
 التعلم االجتماعي الوجداني

 الخميس

5/1/2017 

مناهج البحث في علم 
 النفس

 )ثالث ساعات(

مناهج البحث في علم 
 النفس

 )ثالث ساعات(

مناهج البحث في علم 

 النفس

 االثنيـن

9/1/2017 

 علم النفس المدرسي
 

 مقرر تثقيفي      
 )ساعة(

القياس والتقويم النفسي 

 التربوي

 الخميس

12/1/2017 

 (1الحاسب وعلم النفس )
 ساعات( )ثالث

استخدام الحاسب اآللي في 
 (1البحوث النفسية )
 )ثالث ساعات(

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

طرق تدريس ذوي االحتياجات 

 الخاصة

 االثنيـن

16/1/2017 

 نظريات القياس وتطبيقاتة  
 )ثالث ساعات(

 نظريات القياس وتطبيقاتة
 )ثالث ساعات(

 علم نفس الشخصية
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 كلية البنات               

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

 الخارج (آت + طالبات من قيبأ -انتساب موجه -) عام                

 الفرقة الثالثة         

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا                   

  التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                   

 

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه         
 

 الشعبة          
 

 التاريخ

 االجتماع

 عام وانتساب

 

 عام

 )الئحة قديمة(

 االثنـين

26/12/2016 

 النظريات االجتماعية المعاصره النظريات االجتماعية المعاصره
 ساعات()ثالث 

 الخميس

29/12/2016 

 (3نصوص إجتماعيه بلغة أجنبية )
 

بلغة أجنبية  في علم االجتماع نصوص
(3) 

 )ثالث ساعات(

 االثـنين 

2/1/2017 

 علم االجتماع السياسي
 

 االجتماع السياسي
 )ثالث ساعات(

 الخميس

5/1/2017 

 علم االجتماع الصناعى
 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة(

 االثنيـن

9/1/2017 

 تصميم البحوث االجتماعيه
 

 بحوث تصميم
 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 
 علم االجتماع الحضري

 االجتماع الحضري
 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

 الثقافة والشخصية
 

 الثقافة والشخصية
 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات      

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

 طالبات من الخارج (آت + قيبأ -انتساب -) عام                

 الفرقة الثالثة         

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا                   

 التاسعه صباحايبدأ االمتحان الساعة                                                                   

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه        
 

 الشعبة   
 
 

 التاريخ

 االجتماع

 االنثروبولوجيا االعالم

 عام وانتساب

 )الئحة جديدة(      

 عام وانتساب

 )الئحة جديدة(

 االثنـين

26/12/2016 

 تصميم البحث االعالمي

 
 االنثروبولوجيا الدينيه

 

 الخميس

29/12/2016 

 التسويق

 
 نظريات االنثروبولوجيا الفولكلور

 االثـنين 

2/1/2017 

 علم السياسة
 

 االنثروبولوجيا والفولكلور بلغة أجنبيةنصوص في 

 الخميس

5/1/2017 

 االنثروبولوجيا واإلعالم

 

 الجغرافيا وأطلس مصر

 االثنيـن

9/1/2017 

 نظريات اإلعالم

 
 العادات والتقاليد الشعبية

 

 الخميس

12/1/2017 

 لغة عربية 
 )تذوق أدبي (

 التاريخ الحضاري لمصر
 

 االثنيـن

16/1/2017 

 االليكترونيةالصحافة  

 

 مناهج البحث في االنثروبولوجيا والفولكلور

 االثنين

23/1/2016 

    

---------- 

 االنثروبولوجيا البيولوجية
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 شئون الدراسة واالمتحان األدبي   
 امتحانات الشعب األدبيةجدول                         ----------------------------  

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب-) عام 

 الفرقة الرابعة 
 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                              

 االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن  
 

 الشعبة        

 
 التاريخ 

 اللغه العربية

 عام وانتساب
 )الئحة جديده(

 عام وانتساب
 )الئحه قديمه(

 تربوي تربوي
 )الئحه قديمه(

 السبت

24/12/2016 

 (7تدريبات لغوية ) ------------ ---------- -----------

 

 االثنـين

26/12/2016 

 الشعر العربي الحديث 
 

النصوص واألدب 
 العربي الحديث

 ()ثالث ساعات()شعر-أ

األدب العربي الحديث 
 )شعر(

 

النصوص واألدب العربي 

 )ثالث ساعات(الحديث )نثر( 

 الخميس

29/12/2016 

 االدب المقارن 
 

 (2علم اللغة )
 )ثالث ساعات(

 المعاجم والداللة
 

 أدب أطفال

 )ثالث ساعات(

 االثـنين 

2/1/2017 

 االدب القصصي
 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة(

تدريس اللغة طرق 
 العربية

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 الخميس

5/1/2017 

 (7النحو والصرف )
 

 (7النحو والصرف)
 )ثالث ساعات(

 (7النحو والصرف)
 

 (7النحو والصرف)

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

9/1/2017 

 (4لغة أوروبية )
 

فلسفة أسالمية 
 ثالث ساعات(وتصوف)

 األسلوبيات
 

 التربية المقارنة

 ساعات()ثالث 

 الخميس

12/1/2017 

 التذوق الفني 

 
 التذوق الفني

 )ثالث ساعات(
صحة نفسية وإرشاد 

 نفسي

الصحة النفسية وعلم النفس 

 االجتماعي)ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

 (1مقال وتدريبات )
 

األدب في مصر 
 )ثالث ساعات(اإلسالمية

 أدب مصر اإلسالمية
 

 دراسات أسالمية

 )ثالث ساعات((ومعامالت)عقائد 

 االثنين

23/1/2017 
 النقد االدبي الحديث 

 
 نظريات النقد الحديث

 )ثالث ساعات(
 المناهج

 
 مناهج

 )ثالث ساعات(
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                               كليه البنات

  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

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

 الفرقة الرابعة 

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                       

 هالمتحان ساعتين عدا الموضح ادنازمن ا        

 الشعبة

 
 التاريخ

 اللغة االنجليزية

 عام وانتساب

 )الئحة جديده(

 وانتسابعام 

 )الئحه قديمه(
 تربوي تربوي

 )الئحه قديمه(

 السبت
24/12/2016 

 (4صوتيات) ------------- ------------
 

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

 االثنـين

26/12/2016 

دراما وشكسبير 
(3) 

 (3دراما وشكسبير )
 )ثالث ساعات(

 درامـــاـــال
 

 (4دبي)ألنقد أالدراما و

 )ثالث ساعات(

 الخميس

29/12/2016 

تاريخ اللغة 
 (2االنجليزية)

 (4صوتيات)
 )ثالث ساعات(

 قدــــالن
 

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

 االثـنين 

2/1/2017 

المعجم والتركيب 
 (4النجوي )

 مقرر تثقيفي
 )ساعة(

طرق تدريس اللغة 
 اإلنجليزية

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 الخميس

5/1/2017 
 (4نظريات النقد )

 
 (2نقد نظري وتطبيقي)
 )ثالث ساعات(

 (4محادثة )
 (4قراءة )

 (4القصة والنثر )

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

9/1/2017 
 (4لغة أوروبية )

 

 القصة --------
 

 التربية المقارنة

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 (2االدب المقارن )
 

 قاعة بحث
 )ثالث ساعات(

صحة نفسية وإرشاد 
 نفسي

الصحة النفسية وعلم 
 ثالث ساعات(االجتماعي)النفس 

 االثنيـن

16/1/2017 

 (4الشعر )
 

 (4شعر)
 )ثالث ساعات(

 علم اللغة النفسي
 

مقال وتدريبات لغوية 

 ()ثالث ساعات(4)

 االثنين

23/1/2017 
لغة التينية وأدب 

 (2كالسيكي )
لغة التينية وأدب 

 ثالث ساعات(()2كالسيكي)
 المناهج

 
 المناهج

 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات
  شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

 األدبيةجدول امتحانات الشعب                         ------------------------------

  آت + طالبات من الخارج قيبأ -يربوت –انتساب -عام ) 

 الفرقة الرابعة
 2016/2017من العام الجامعياألول لفصل الدراسي ا

 الواحدة ظهرايبدأ االمتحان الساعة  

 هاالمتحان ساعتين عدا الموضح ادنازمن        

 الشعبة         

 

 التاريخ

 اللغة الفرنسية  

 انتسابعـام و

 )الئحة جديده(

 وانتسابعام 

 )الئحه قديمه(
 تربوي  تربوي

 )الئحة قديمة( 

 االثنـين

26/12/2016 

 تاريخ اللغة الفرنسية  (    7قواعد ولغويات )

 (ثالث ساعات)(2وفقهها)

 (7قواعد)
 (4لغويات )

 تاريخ اللغة الفرنسية 

 ()ثالث ساعات 

 الخميس

29/12/2016 

 (1)20أدب القرن 
 

مقال أدبي  -------------
)مسرح(القرن 
18,17,16 

 مقال

 ()ثالث ساعات

 االثـنين 

2/1/2017 

 20حضارة القرن 
 

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

طرق تدريس اللغة 
 الفرنسية

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 الخميس

5/1/2017 

نصوص القرن 
20(1) 

 (1)19نصوص القرن 
 )ثالث ساعات(

 نصوص)مسرح(
 18,17,16القرن 

 (1)19نصوص القرن

 ()ثالث ساعات

 االثنيـن

9/1/2017 

 (4) لغة أنجليزية

 

 (19تاريخ وأدب القرن )

 ثالث ساعات()

 ورشة عمل ومهارات 
 (3كتابة)

 التربية المقارنة

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 (3االدب المقارن )  
 

 (5أدب مقارن)
 

صحة نفسية وإرشاد 
 نفسي

 

الصحة النفسية وعلم 

 النفس االجتماعي

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

 (6ترجمة )
 

 19حضارة القرن 
 )ثالث ساعات(

 ( حضارة7ترجمة )

 
قواعد ولغويات حديثه 

(6) 
 ()ثالث ساعات

 االثنين

23/1/2017 

 المناهج ------------ ---------------

 
 المناهج

 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي  

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب-) عام 

  الفرقة الرابعة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                             

 زمن االمتحان ساعتين عدا الموضح ادناه         

 الشعبة          
 

 التاريخ 

 التاريخ

 عام وانتساب

 )الئحة جديده(

 عام وانتساب

 )الئحه قديمه(

 تربوي تربوي 

 (هقديم ه)الئح

 االثنـين

26/12/2016 

 تاريخ مصر المعاصر 

 

 تاريخ مصر المعاصر

 )ثالث ساعات(

 تاريخ العرب الحديث

 ثتاريخ مصر الحدي

 تاريخ مصر المعاصر

 )ثالث ساعات(

 الخميس

29/12/2016 

تاريخ أوروبا في 

 العصور الوسط

حضارة أوروبا في 

 ثالث ساعات(العصور الوسطي)

 جغرافيا سياسية

 

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

 االثـنين 

2/1/2017 

تاريخ المغرب 
 واالندلس

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 طرق تدريس التاريخ

 

 مقرر تثقيفي
 )ساعه(

 الخميس

5/1/2017 

نصوص تاريخية 

بلغة أوروبية 

 (4حديثة)

نصوص تاريخية بلغة 

 (3أجنبية)

 )ثالث ساعات(

تاريخ أسيا الحديث 

  تاريخ أوربا الحديثوالمعاصر

 حضارة اسالمية
 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

9/1/2017 

 جغرافيا اقتصادية 

 

 

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

تاريخ أفريقيا الحديث 

 والمعاصر

 التربية المقارنة

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 لغة أوروبية قديمة
(3)التينية أو يونانية( )

  

 (4لغة قديمة )

 )ثالث ساعات(

صحة نفسية وإرشاد 

 نفسي

 

الصحة النفسية وعلم 

 االجتماعيالنفس 

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

تاريخ العرب 

 المعاصر

 الحضارة والنظم
 ساعات( اإلسالمية)ثالث

 تاريخ الدولة العثمانية

 

تاريخ العرب   
 ثالث ساعات()المعاصر

 االثنين

23/1/2017 

 (3قاعة بحث )

 

نظريات المذاهب السياسية 

 واالجتماعية

 )ثالث ساعات(

 المناهج

 

 المناهج

 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي   

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ -يربوت –انتساب -) عام 

 الفرقة الرابعة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا 

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                     

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا  

 الشعبة         
 

 التاريخ 

 الجغرافيا

 عام وانتساب

 )الئحة جديده(

 عام وانتساب

 )الئحه قديمه(
 تربوي تربوي

 (هقديم ه)الئح

 االثنـين

26/12/2016 

جغرافيا مصر 

 الطبيعية

جغرافيا مصر الطبيعية 

 ثالث ساعات(والبشرية)

جغرافيا مصر 

 الطبيعية

 مصر ةجغرافي

 )ثالث ساعات(

 الخميس

29/12/2016 

 الجغرافيا السياسية

 

 جغرافيا سياسية

 )ثالث ساعات(

 الجغرافيا السياسية

 

 جغرافيا سياسية 
 ساعات ()ثالث 

 االثـنين 

2/1/2017 

جغرافيا العمران 

 الريفي

 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

طرق تدريس 

 (2الجغرافيا)

 مقرر تثقيفي 
 )ساعه(

 الخميس

5/1/2017 

نصوص جغرافية 

 ( 4بلغة أجنبية )

نصوص جغرافية بلغة 

 )ثالث ساعات( (4أجنبية )

 (1الفكر الجغرافي )

 

 تاريخ مصر الحديث

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

9/1/2017 

 الجعرافيا االقتصادية 

 

 

---------- 
جغرافية الوطن 

 يالعرب

 التربية المقارنة

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 التخطيط االقليمي 

 

 جغرافيا الريف

 )ثالث ساعات(
صحة نفسية وإرشاد 

 نفسي

 

الصحة النفسية وعلم النفس 

 االجتماعي

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

 دراسة ميدانية بشرية -------------- آثار مصر الفرعونية

 

 

 االثنين

23/1/2017 

 تاريخ العرب الحديث
 

 تاريخ العرب الحديث

 )ثالث ساعات(

 المناهج

 

 المناهج

 )ثالث ساعات(
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي 

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

 ( آت + طالبات من الخارجقيبأ -يربوت –انتساب-عام ) 
  الفرقة الرابعة

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 الواحدة ظهرا يبدأ االمتحان الساعة                                                                    

 ساعتين عدا الموضح ادناهالمتحان زمن ا 
  

 الشعبة        
 

 التاريخ

 الفلسفة

 عام وانتساب

 )الئحة جديده(

 وانتسابعام 

 )الئحه قديمه(
اجتماع اساسى/ 

 فلسفة فرعى

 تربوي 

فلسفة اساسى/ 

 اجتماع فرعى تربوي 

فلسفة واجتماع 

 تربوي

 ه(قديم هالئح)

 االثنـين

26/12/2016 

الفلسفة المعاصرة 

 والنصوص  

 (3لغة قديمة )

 )ثالث ساعات(

 الفلسفة المعاصرة اليوجد طالبات

 (20)ق
فولكلور المجتمع 

 المصري

 )ثالث ساعات(

 الخميس
29/12/2016 

 الميتافيزيقا

 

 ميتافيزيقا

 )ثالث ساعات(

 الميتافيزيقا

 
ميتافيزيقا 

 )ثالث ساعات(ونصوص

 االثـنين 

2/1/2017 

 (7قاعة بحث )
 

 مقرر تثقيفي
 )ساعة(

 طرق تدريس الفلسفة

 (2والمنطق )

 

 الخميس

5/1/2017 

فلسفة العلوم 

 ومناهجها  

 فلسفة العلوم

 ومناهجها)ثالث ساعات(

نصوص اجنبية  فلسفة العلوم
 في علم االجتماع

 االثنيـن

9/1/2017 

 (4لغة أوروبية )

 

 فلسفة التاريخ -------------

 
 

 الخميس

12/1/2017 

  التصوف االسالمي
-------------- 

صحة نفسية 

 وإرشادنفسي

 

 االثنيـن

16/1/2017 

نصوص فلسفية 

 (4بلغة أجنبية )
في الفلسفة بلغة نصوص 

 )ثالث ساعات((4أجنبية)

نصوص فلسفية 

 بلغةأجنبية
 

 االثنين

23/1/2017 

علم الجمال 

 ومشكالتة

 علم الجمال

 )ثالث ساعات(
 المناهج
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي

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

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

 الفرقة الرابعة                                     

                                                2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا 

 الواحدة ظهرايبدأ االمتحان الساعة 

 هساعتين عدا الموضح ادناالمتحان زمن ا 

 الشعبة        
 

  التاريخ

 علم النفس

 عام وانتساب

 )الئحة جديده(

 عام وانتساب

 )الئحه قديمه(

 تربوي

 االثنـين

26/12/2016 

 علم النفس العالجي   
 )ثالث ساعات(

 توجية وإرشاد نفسي
 )ثالث ساعات(

سيكولوجية صعوبات 
 التعلم 

 الخميس

29/12/2016 

 نفس إكلينيكيعلم 
 )ثالث ساعات(

 علم نفس إكلينيكي
 )ثالث ساعات(

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

 االثـنين 

2/1/2017 

 مقرر تثقيفي               علم النفس الصناعي
 )ساعة(

طرق تدريس علم النفس 
(2) 

 الخميس

5/1/2017 

دراسات ميدانية في 
 الصحة النفسية
 )ثالث ساعات(

 جناح األحداث -
 )ثالث ساعات(

 علم النفس المدرسي

 االثنيـن

9/1/2017 

 
نصوص نفسية بلغة 

 (4أجنبية            )

سيكولوجية القيادة واتخاذ 
 القرار

 )ثالث ساعات(

 جغرافية مصر
 

 الخميس

12/1/2017 

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

ديناميات الجماعة والقياس 
 السوسيومتري
 )ثالث ساعات(

صحة نفسية وإرشاد 
 نفسي

 االثنيـن

16/1/2017 

 
---------- 

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

 علم النفس المهني

 

 االثنين

23/1/2017 

 
--------- 

 
---------- 

 المناهج
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 كلية البنات
 شئون الدراسة واالمتحان األدبي

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

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ–انتساب موجه -) عام                                       

 الفرقة الرابعة   

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا 

 هراالواحدة ظيبدأ االمتحان الساعة                                                                             

 المتحان ساعتين عدا الموضح ادناهزمن ا 
 

 الشعبة            

 
 

 التاريخ

 
 االجتمـــــــاع

 
 عام وانتساب              

 )الئحة جديدة(
 عام وانتساب
 )الئحة قديمة(

 االثنـين

26/12/2016 

 
 علم االجتماع االقتصادي

 

 
 علم االجتماع االقتصادي

 )ثالث ساعات(

 الخميس

29/12/2016 

 
 االنثروبولوجيا التطبيقية

 

 
 االنُثروبولوجيا الثقافية

 ()ثالث ساعات

 االثـنين 

2/1/2017 

 
 علم االجتماع المعرفي

 )ثالث ساعات(

 
 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 الخميس

5/1/2017 

 
 المشكالت االجتماعية

 )ثالث ساعات (

 
 المشكالت االجتماعية

 ()ثالث ساعات
 

 االثنيـن

9/1/2017 

 
 الخدمة االجتماعية
 )ثالث ساعات (

 

     
 مجاالت الخدمة االجتماعية

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

 
 علم االجتماع البدوي

 

         
 االجتماع البدويعلم           

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

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

 
 موضوع خاص في علم االجتماع

 )ثالث ساعات(
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 كليه البنات

 شئون الدراسة واالمتحان األدبي

 الشعب األدبيةجدول امتحانات                   ------------------------------

 آت + طالبات من الخارج (قيبأ– انتساب -) عام                                           

  الفرقة الرابعة   

 2016/2017من العام الجامعي األول لفصل الدراسي ا

 االواحدة ظهريبدأ االمتحان الساعة 

 هالمتحان ساعتين عدا الموضح ادنازمن ا 
 

 الشعبة      

 
 

 التاريخ

 
 االجتمـــــــاع

 إعالم
 عام وانتساب
 )الئحة جديدة(

 إعالم
 عام وانتساب
 )الئحة قديمة(

 أنثروبولوجيا
 عام وانتساب
 )الئحة جديدة(

 أنثروبولوجيا
 عام وانتساب
 )الئحة قديمة(

 االثنـين

26/12/2016 

 
 الجرفيك

 

 
علم االجتماع 

 االقتصادي
 )ثالث ساعات(

 
االنثروبولويجا 

الحضرية 
 والساحلية 

 
االنثروبولوجيا 

 الحضرية والساحلية
 ()ثالث ساعات

 الخميس

29/12/2016 

 
 الكتابة الصحفية

 

 
 الكتابة الصحفية
 )ثالث ساعات

 
 الثقافة المادية

 

 
 الثقافة المادية
 )ثالث ساعات(

 االثـنين 

2/1/2017 

 
علم االجتماع 

 المعرفي 

 
 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 
األنثروبولوجيا 

 والتغذية

 
 مقرر تثقيفي

 )ساعة(

 الخميس

5/1/2017 

الكتابة االذاعية 
 والمرئية

 

 الدعاية واالعالن
 )ثالث ساعات(

أدوات البحث 
 الميداني وتقنياتة

 

أدوات وتقنيات البحث 
 الميداني

 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

9/1/2017 

 عامةالعالقات ال
 

 عالقات عامة 
 )ثالث ساعات(

االنثروبولوجيا 
 الريفية والبدوية

 

االنثروبولوجيا الريفية 
 والبدوية

 )ثالث ساعات(

 الخميس

12/1/2017 

في نصوص  
االعالم بلغة 

 أجنبية
 

نصوص متخصصة 
 بلغة أجنبية

 )ثالث ساعات(

 
 األدب الشعبي

 

 
 األدب الشعبي
 )ثالث ساعات(

 االثنيـن

16/1/2017 

 (3لغة عربية) --------------
 

فنون شعبية 
 تشكيلية

 

  (فنون شعبية )تشكيلية
 )ثالث ساعات(
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان 

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

 مقررات الفرقة األولى في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 والثالثة والرابعة والطالبات من الخارجلطالبات الفرقة الثانية 
 2016/2017 الجامعيمن العام االول  الدراسيالفصل  في

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                                                                     

 الشعبة          

 التاريخ

 اللغة االنجليزية العربيةاللغه 

 تـربـوي عام وانتساب تـربـوي عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 الشعر الجاهلي 

5                 12 

المدخل الي علم 

 اللغة 

1 

 (1صوتيات )

4        8 

 

 (1صوتيات )
 (1استماع )

تاريخ العرب قبل  2
 االسالم

1                1 

 االثنين 
19/12/2016 

 موسيقي الشعر 

33         16 

 المكتبة العربية 

3 
 (1مقــال)

---                2 

 (1كتــــــابــه)

          1 

 الثالثاء
20/12/2016 

المدخل الي النقد 

 والبالغة

9                11 

التربية وقضايا 

 العصر 

1 

 (1نظريات النقد )
10               7 

 

التربية وقضايا 

 العصر 

1 

 المدخل الي علم اللغه 
4            --- 

 االربعاء
21/12/2016 

 (1لغة سامية او شرقية )

28               26 
المدخل الي االدب 

 العربي 

11 

 (1قواعـد)

7               3 

تاريخ اللغه 

 االنجليزية

 مقرر تثقيفي 17

 ---)حقوق االنسان(     1

 الدرامـــا
---       1        

 الخميس
22/12/2016 

 

 (1النحو والصرف )
2                2 

 النحو والصرف

1 

 

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

 

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

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

 مقررات الفرقة األولى في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة والطالبات من الخارج
 2016/2017 الجامعيمن العام االول  الدراسيالفصل  في

 ااالمتحان الساعة التاسعة  صباحيبدأ                                                                                              

 
 

 الشعبة          

 التاريخ

 التـــــــــاريـخ اللغة الفرنسية 

 تـربـوي عام وانتساب تـربـوي عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 (1تدريبات لغوية )

1                 4 
مهارات القراءه 

 (1محادثه )

 (1تعبير كتابي )

2 

 تاريخ العرب قبل االسالم 
5                6 

معالم التاريخ 
 اليوناني والروماني 

نصوص تاريخية بلغة  4
 (1اوروبية حديثة )

3          30 

 االثنين        
19/12/2016 

مدخـل لدراسة 

 (1االدب )

1          1 

 نصوص معاصره 

1 

تاريخ اليونان 

 وحضارتهم 

17     65 

تاريخ الفكر 
 االجتماعي 

10 

 الثالثاء
20/12/2016 

 

مدخل لدراسة 
 الحضارة الفرنسة 

20        2 

تاريخ مصر  

 الفرعونية

6                12 

معالم التاريخ 
 المصري القديم 

معالم تاريخ الشرق 
 االدني القديم 

5 

 االربعاء
21/12/2016 

 (1انشــاء)

2                   --- 

 (1)قواعد 

 (1ترجمه)

1 

 مكتبة تاريخية 
16          38 

 جغرافيا طبيعية 
2 

 (1قواعد ولغويات )
3           --- 

 الخميس
22/12/2016 

   تاريخ مصر في      

 العصر العثماني

23        45 

 (1اللغه العربية )
1 

 (1اللغه العربية )

1          ---- 
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان   

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

 مقررات الفرقة األولى في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة والطالبات من الخارج
 2016/2017 الجامعيمن العام االول  الدراسيالفصل  في

 صباحادأ االمتحان الساعة التاسعة  يب                                                                                           

 الشعبة          

 التاريخ

 الفلسفة  الجغرافيا 

 تـربـوي عام وانتساب تـربـوي عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

اسس الجغرافيا 

 االقليميه

 )المنهج والتطبيق(

16            15 

 الجغرافيا البشرية 
3 

نصوص فلسفية 
 (1بلغة اجنبية )

69             162 

المدخل الي علم 
 االجتماع 

4 

 االثنين 
19/12/2016 

 

 علم االجتماع 
34         82 

 مبادئ االقتصاد

4 

الفلسفة اليونانية 
(1) 

3              5 

الفلسفة اليونانية 
ونصوصها حتي 

 افالطون 
 الفلسفة الشرقية  4

3            30 

 الثالثاء
20/12/2016 

 مبادئ علم الخرائط
6          3 

 تاريخ اسالمي 

تاريخ وحضارة 

 فرعونية 

16 

المدخل الي الفلسفة 
 العامة 

72     25 

 المدخل الي الفلسفة 
3 

 حاسب آلي 
10       6 

 االربعاء
21/12/2016 

 

 مقرر تثقيفي
 16)حقوق االنسان(  23

 مقرر تثقيفي

 )حقوق االنسان(    

1 

 

 

 مقرر تثقيفي
 1)حقوق االنسان(     ---

انثروبولوجيا 
 اجتماعية 

1 

 (1قاعة بحث )
1              2 

 الخميس
22/12/2016 

 تاريخ مصر القديم 
33          21 

 المدخل الي االخالق 
34         23 

 

 (1لغه عربية )
1          -- 

 (1لغة عربيه )
---         5 
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان    

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

 مقررات الفرقة األولى في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لطالبات الفرقة الثانية والثالثة والرابعة والطالبات من الخارج
 2016/2017 الجامعيمن العام االول  الدراسيالفصل  في

 اصباحيبدأ االمتحان الساعة التاسعة                                                                                          

 
 
 
 

 الشعبة             

 التاريخ

 علم النفس االجتماع

 تـربـوي عام وانتساب عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 المدخل الي علم االجتماع 

54           40 

 علم النفس االسري 
9           44 

 تاريخ علم النفس 
10 

 االثنين
19/12/2016 

 

نصوص اجتماعية بلغة 

 (1)اجنبية 

32         55 

 االحصاء الوصفي 
31       83 

 المدخل الي الفلسفة 
17 

 الثالثاء         
20/12/2016 

 حاسب آلي 

6               8 

 حاسب آلي 

8             8 

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

 االنثروبولوجيا 

1        ---- 

 مقدمة في الفلسفة العامه

7        28 

 
 االربعاء

21/12/2016 
 

 مبادئ االحصاء 

17        17 

 
 علم النفس العام 

3         7 

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

 مقرر تثقيفي 

 )حقوق االنسان (

---              1 

 مقرر تثقيفي 

 )حقوق االنسان (
5              6 

 الخميس
22/12/2016 

 (1لغة عربية )

1        1 

نصوص نفسية بلغة 
 (1اجنبية )

17          26 

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

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

 الثانيةمقررات الفرقة  في
 ) عام + انتساب(

 الثالثة والرابعة والطالبات من الخارجالفرقة  لطالبات
 2016/2017 الجامعيمن العام االول  الدراسيالفصل  في

 الواحدة ظهرايبدأ االمتحان الساعة                                                                                    

 الشعبة           

 التاريخ

 التـــــــــاريـخ اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية اللغه العربية

 عام وانتساب عام وانتساب عام وانتساب عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

شعر صدراالسالم 

 والعصر االموي

21        5 

المعجم والتركيب 
 (2النحوي )

1            ---- 

 
 16حضاره القرن 

5       ---- 

تاريخ الدوله العربية 
 االسالمية 

11        3 

 (2قصــــــــــه)

2            --- 

 االثنين
19/12/2016 

 
 

الحديث وعلومه 
 والسيره النبوية 

 --- الشريفة 3

 
 (2شعر )

4           1 

 (3قواعد ولغويات )
1      --- 

نصوص تاريخية بلغة اجنبية 
 (2حديثة )

8                  9 

 موسيقي الشعر 
 --)نظام قديم(    2

 (3صوتيات )
3            2 

 الثالثاء
20/12/2016 

 

 البيان والبديع
4                 1 

 
--------- 

 (2تدريبات لغوية )
1         ---- 

تاريخ مصر في العصرين 
 اليوناني والروماني 

16        3 
 مناهج البحث

2         1 
 (2ترجمـــه )

---       1 

 االربعاء
21/12/2016 

 (3النحو والصرف )
4             --- 

 
---------- 

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

 لغة اوروبية قديمة 
 (1)التينية او يونانية ()

3                4        

 جغرافيا بشرية 
---        1  

 الخميس
22/12/2016 

 (2لغة اوروبية )
2         4 

 لغه اوروبية 
4                1 

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

 (2اوروبية حديثة )لغة 
8                 6 

 المعاجم 
1        --- 

معالم تاريخ الشرق االدني 
 القديم 

1                   3 
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان   

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

 ثانية مقررات الفرقة ال في
 () عام + انتساب

 الثالثة والرابعة والطالبات من الخارجلطالبات الفرقة
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل  في

 الواحدة ظهرايبدأ االمتحان الساعة                                                                                  

 الشعبة          

 التاريخ

 علم النفس       االجتماع     الفلسفة الجغرافيا 

 عام وانتساب عام وانتساب عام وانتساب عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 الجغرافيا المناخية 
4           --- 

 المنطق الصوري 
13         9 

 مناهج البحث االجتماعي 
2                  4 

الفروق الفردية 
 وقياسها

مناهج البحث العلمي  2                 6
 3   الجغرافيا    ---في 

 فلسفة يونانية ابتداء من
 2 سقراط)نظام قديم( --

 االثنين
19/12/2016 

 

 جغرافيا اوروبا االقليمية
23          3 

 (1الفلسفة السياسية )

44         8 

 فلسفة حديثة ومعاصره 
35          3 

 االحصاء االستداللي
13               4 

 االحصاء االستداللي
 4)نظام قديم (   ---

 الثالثاء
20/12/2016 

 

تاريخ مصر 
 اليوناني والروماني 

4        3 

نصوص فلسفية بلغة اجنبية 

38    (2)    34 

 علم االجتماع الريفي 
43           8 

 نظريات الشخصية 

1              2 

 خرائط بشرية 
1             1 

نصوص في الفلسفة بلغة 

 2 )نظام قديم (--(2اجنبية )

نصوص في علم 
 االجتماع بلغة اجنبية 

 1   )نظام قديم( 1

 علم النفس المعرفي 

---            27 

 االربعاء
21/12/2016 

 

تاريخ اوروبا 
 الحديث 

35             17  

 علم االجتماع العائلي  4 الفلسفة المسيحية  4 
10                3 

 علم النفس التجريبي
55         27 

 مناهج البحث العلمي

1             --- 

 نظريات علم االجتماع 
2                7 

المرآه والسياسات 
  8السكانية 9

 الخميس
22/12/2016 

 (2لغة اوروبية )
4              2 

 (2لغة اوروبية )

3            9 

 (2لغة اوروبية )
5                2 

 (2لغة اوروبية )
6                   5 

 -دراسة ميدانية    1
 

 1    نظرية المعرفة    6

 (3قاعة بحث )

----                  11 
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان     

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

 الثالثةمقررات الفرقة  في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 الرابعة والطالبات من الخارجطالبات الفرقة ل
 2016/2017 الجامعيمن العام  الولا الدراسيالفصل  في

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                                                

 الشعبة           

 التاريخ

 اللغة االنجليزية اللغه العربية

 تربوى            عام وانتساب تربوى عام وانتساب 

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 الشعر العباسي    
1                    2 

 علم المعاني 
2 

 صوتيات             
 )نظام قديم (

  1                    1 
 

 
 الدرامــا

 النصوص واالدب العباسي 1

 االندلسي )شعر (

 ---   )نظام قديم (    1

 االثنين
19/12/2016 

 
 

   تاريخ الدوله
 1    العباسية    1

 (1)علم النفس التعليمي 

 )نظام قديم (

1 

 (3الشعر )
2        2 

سيكلوجية ذوي 
االحتياجات الخاصة 
طرق تدريس ذوي 
 االحتياجات الخاصة

1 

 تاريخ وحضارة اسالمية
 3)نظام قديم (        ---

 شعــــــــر 
 ---)نظام قديم(       2

تاريخ اللغة االنجليزية 
(1) 

8              1 

 الثالثاء
20/12/2016 

 فنون  الشعر 
9                 1 

-قصة–فنون االدب )شعر 
 مقال(–مسرح 

 )نظام قديم(

1 

 لغويات وتاريخ لغة 
 3)نظام قديم (       1

 
 

-قصة–فنون االدب )شعر  ------------------
 مقال(–مسرح 

 2)نظام قديم(         1

 مقرر تثقيفي 
 1)نظام قديم(         ---

 االربعاء
21/12/2016 

 

 (3لغة سامية او شرقية )
8              2 

 

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

 نقد نظري وتطبيقي
   1)نظام قديم (     ---

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

 بــالغـــة 
 1)نظام قديم (         ---

 الخميس
22/12/2016 

 العبادات فقه 
---              1 

 

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

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

 
---------------- 
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 تألبناكليـــة 

 شئون الدراسة واالمتحان   

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

 الثالثةمقررات الفرقة  في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 والطالبات من الخارجلطالبات الفرقة الرابعة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  الولا الدراسيالفصل  في

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                                                                

 الشعبة                

 التاريخ   

 التاريخ اللغه الفرنسية 

 تربوى عام وانتساب        تربوى عام وانتساب     

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 (3تدريبات لغوية )
1          -- 

 

 

 

 موضوع من تاريخ اسيا
 7الحديث         32

 المغرب واالندلس 
11 

 لغة التينية 
 ---)نظام قديم(      1

 آ ثار مصر االسالمية 
2             --- 

 االثنين
19/12/2016 

 حاســب آلي 
 )نظام قديم (

1     ---- 

علم النفس التعليمي 

(1) 

 )نظام قديم (
1 

 لغة اوروبية قديمة 
 (2التينية او يونانية )

3                    1 

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

نصوص تاريخية بلغة اوروبية 
 1(     3حديثة )    2

نصوص تاريخية بلغة    
 اجنبية

 - -)نظام قديم (    1

 الثالثاء
20/12/2016 

 
------- 

 مقرر تثقيفي 

 )نظام قديم (

1 

 تاريخ الدوله العباسية 
5          1 

 
--------- 

 تاريخ الولة العباسية 
 3   )نظام قديم(     ---

 
 االربعاء

21/12/2016 
 

 
----------- 

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

 موضوع من تاريخ امريكا 
34         7 

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

موضوع من تاريخ اسيا 
 وامريكا 

 5)نظام قديم (          5

 الخميس
22/12/2016 

 

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

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

 جغرافيا سياسية 
2              1 

 
---------- 

 جغرافيا سياسية
 ---)نظام قديم (        1



41 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تألبناكليـــة 

 شئون الدراسة واالمتحان     

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

 الثالثةمقررات الفرقة في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لطالبات الفرقة الرابعة والطالبات من الخارج
 2016/2017 الجامعيمن العام  الولا الدراسيالفصل  في

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                                                

 الشعبة           

 التاريخ  

 الفلسفه الجغرافيا

 تربوىفلسفة واجتماع  عام وانتساب      تربوى عام وانتساب     
 )نظام قديم(

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 جغرافيا االراضي الجاغة 
6                1 

 
 

    ---------- 

نصوص فلسفية بلغة اجنبية 
1     (3)        4 

 
----------- 

 تطور الفكر الجغرافي 
 4)نظام قديم (        1

نصوص في الفلسفة بلغة 
 ( )نظام قديم(3اجنبية )

---            5 

 
 االثنين

19/12/2016 

نصوص جغرافية بلغة اجنبية 
 1)نظام قديم (         1   (3)

 طرق تدريس 

 )نظام قديم(

1 

 فلسفة االستشراق 
1         ----          

 
 

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

 الثالثاء
20/12/2016 

 

 جغرافيا االمريكتين 
16         1 

 

----------- 

 علم االجتماع 
1         1 

 
 فلسفة االخالق 

 حاسب آلي  1
 ---)نظام قديم(        1

 فلسفة االخالق 
 1)نظام قديم(        ---  

 جغرافيا مناخية 
 ----)نظام قديم(         1

 االربعاء
21/12/2016 

 
 

 موضوع خاص 
1                1 

 

---------- 

المعاصرة الفلسفة 
 والنصوص

6                 2 

 
------- 

 ----قاعة بحث          2

 جيمورفولوجيا 
 1)نظام قديم (         ---

 الخميس
22/12/2016 

 

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

 (5قاعة بحث ) -----------
---         5 

 
-------- 

 الفكر العربي المعاصر 
 1ظام قديم(    )ن   ---
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 تألبناكليـــة 

 شئون الدراسة واالمتحان    

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

 لثالثة مقررات الفرقة ا في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لطالبات الفرقة الرابعة والطالبات من الخارج
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل  في

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                                                

 الشعبة         

 
 التاريخ

 علم النفس

 تربوى عام وانتساب

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 مناهج البحث في علم النفس 
3              --- 

 اليوجد مواد تخلف

 مناهج البحث في علم النفس 
 1)نظام قديم (                    ----

 
 االثنين

19/12/2016 

 علم النفس المدرسي 
6              1 

 

 الثالثاء
20/12/2016 

 
 

 االنثروبولوجيا االجتماعية 
4                        1 

 

 
 االربعاء

21/12/2016 
 

 

 نظريات القياس وتطبيقاتة 
26                  1 

 

 التعلم ونظريات 
 )نظام قديم (

----                   1 

 الخميس
22/12/2016 

 

 (1الحاسب وعلم النفس )
1                  1 

 

استخدام الحاسب االلي في البحوث 
 نظام قديم(النفسية )

---                  3 
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 تألبناكليـــة 
 شئون الدراسة واالمتحان    

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

 لثالثةمقررات الفرقة ا في
 ( تربوي) عام + انتساب + 

 لرابعة والطالبات من الخارجالطالبات الفرقة 
 2016/2017 الجامعيمن العام  االول الدراسيالفصل  في            

 ايبدأ االمتحان الساعة التاسعة  صباح                                                         

 الشعبة        

 التاريخ

 االجتماع 
 االجتماع

 عام وانتساب
 اعــالم 

 عـام وانتساب
 االنثروبولوجيا 

 عـام وانتساب 

 االحـــــــــد
18/12/2016 

 

 بلغة اجنبيةنصوص اجتماعية 
(3)7                1 

 االنثروبولوجيا واالعالم 
3                   1 

 نظريات االنثروبولوجيا 
 10       والفلكلور       18

نصوص في علم االجتماع بلغة 
 2     )نظام قديم (   1اجنبية 

 نظريات الفلكلور
 10)نظام قديم(          2

 
 االثنين

19/12/2016 

 علم االجتماع السياسي      

 علـم السياسة    9                  30     

9                    1 

    نصوص في االنثروبولوجيا
 والفلكلور بلغة اجنبية 

4             3 

 االجتماع السياسي 

 4)نظام قديم (              ---

نصوص في االنثروبولوجيا بلغة 
 اجنبية 

 2)نظام قديم (       ----

 الثالثاء
20/12/2016 

 
 

 النظريات االجتماعية المعاصرة 

21                 9 
 تصميم البحث االعالمي 

5                 --- 

 االنثروبولوجيا البيولوجية 
1                 3 

النظريات االجتماعية    

 2نظام قديم (   )–المعاصرة 

 

 نظريات االعالم 

----             1 

 مقرر تثقيفي 
 1)نظام قديم (         ----

 مقرر تثقيفي 

 1)نظام قديم(          ----

 نظريات االعالم 

 1)نظام قديم (         ---

 االربعاء
21/12/2016 

 تصميم البحوث االجتماعية

1         --- 
 

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

االنثروبولوجيا مناهج البحث في 
 والفلكلور

 1    )نظام قديم (         ----

 تصميم بحوث

 1)نظام قديم (     --

 العادات والتقاليد الشعبية 
---            1 

 الخميس
22/12/2016 

 علم االجتماع الصناعي 

3                    2 

 

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

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