
   
  جامعة الفیوم

  .2023/ 2022جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                       كلیة التربیة 
  ظھرا الثانیة عشر ونصفحتى    احاصب تاسعة والنصفالمن  فترة االمتحان : الفرقة األولى

                                     ة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                            عمید الكلی                            المختص      
       

  آمال جمعة عبد الفتاحأ/ بسمة محمد فاروق         د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / 
  
                                                                           سمر حسن أ/
 

  الفرقة األولى تعلیم عام
  الیوم
  

  زمن االمتحان  فلسفة  زمن االمتحان  اللغة الفرنسیة  زمن االمتحان  اللغة االنجلیزیة  زمن االمتحان  اللغة العربیة  التاریخ

النصوص القرآنیة   31/12  السبت
  (تجوید وتفسیر)

تاریخ اللغة   12.30:  9.30
  االنجلیزیة

  11.30: 9.30  نظریة المعرفة  11.30: 9.30  1صوتیات   11.30: 9.30

  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  2/1  االثنین

  11.30: 9.30  مقرر اختیارى ( مصادر فلسفیة)  11.30: 9.30  قواعد  12.30: 9.30  استماع  12.30: 9.30  مدخل إلي علم اللغة  4/1  األربعاء

  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  7/1  السبت

  12.30: 9.30  مدخل الى علم االجتماع  11.30: 9.30  ثقافة عامة   11.30: 9.30  مقدمة إلي األدب  12.30: 9.30  بة العربیة المكت 9/1  االثنین

ترجمة من الفرنسیة إلي  12.30: 9.30 فونولوجي  12.30: 9.30  1نحو وصرف  11/1 األربعاء
  1العربیة

  12.30: 9.30  انثربولوجیا اجتماعیة  11.30: 9.30
  11.30: 9.30  اللغة العربیة  11.30: 9.30  اللغة العربیة  11.30: 9.30  اللغة العربیة  11.30: 9.30  اللغة االنجلیزیة 14/1 السبت

  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 30.9  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري 16/1  االثنین

التربیة وقضایا   11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر 18/1 األربعاء
  العصر

  11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر  11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر  11.30: 9.30

  11.30: 9.30  مدخل الى الفلسفة    12.30: 9.30  مھارات القراءة 12.30: 9.30 كتابة  12.30: 9.30 مدخل لألدب العربي 21/1 السبت

  11.30: 9.30  فلسفة یونانیة ونصوصھا حتى أفالطون  11.30: 9.30  1نصوص مختارة   11.30: 9.30  قواعد      23/1  الثنینا

      12.30: 9.30  1تعبیر كتابي ومحادثة           25/1  األربعاء
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  آمال جمعة عبد الفتاحأ/ بسمة محمد فاروق         د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف                أ.د / 
  
                                                                           سمر حسن أ/
 

 
  الفرقة األولى تعلیم عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  زمن االمتحان  علم النفس  زمن االمتحان  الجغرافیا  زمن االمتحان  التاریخ  التاریخ  الیوم

  12.30: 9.30  نظریة المعرفة   12.30: 9.30  جغرافیا طبیعیة  12.30: 9.30  جغرافیا طبیعیة  31/12  السبت

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  2/1  االثنین

 مدخل إلي بیولوجیا جسم  12.30: 9.30  الجغرافیا البشریة  12.30: 9.30  تاریخ الفكر االجتماعي  4/1  األربعاء
  اإلنسان

9.30 :12.30  

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  7/1  السبت

  11.30: 9.30  تاریخ علم النفس  12.30: 9.30 مبادئ المساحة والخرائط  12.30: 9.30  منھج البحث التاریخي 9/1  االثنین

  12.30: 9.30  ماعمدخل إلى علم االجت  11.30: 9.30  حضارة مصر القدیمة  11.30: 9.30  دولة عربیة إسالمیة 11/1 األربعاء

  11.30: 9.30  العربیة اللغة  11.30: 9.30  العربیة اللغة  11.30: 9.30  العربیة اللغة 14/1 السبت

  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري 16/1  االثنین

  11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر  11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر  11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر 18/1 األربعاء

  12.30: 9.30  مدخل إلي الفلسفة  11.30: 9.30  تاریخ اسالمي  11.30: 9.30  معالم التاریخ المصري القدیم  21/1 السبت

  معالم تاریخ الشرق االدني القدیم   23/1  االثنین
  مقرر اختیاري  11.30: 9.30

  فیا السیاحة)( جغرا
9.30 :11.30  

    

      11.30: 9.30  اإلحصاء الجغرافي        
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                                     ة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                            عمید الكلی                            المختص      
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  الفرقة األولى تعلیم عام

  

  زمن االمتحان  بیولوجي  زمن االمتحان  الفیزیاء  زمن االمتحان  كیمیاء  زمن االمتحان  ریاضیات  التاریخ  الیوم

أساسیات   31/12  السبت
  الریاضیات

  12.30: 9.30  تنوع بیولوجي  11.30: 9.30  أساسیات الریاضیات  11.30: 9.30  أساسیات الریاضیات  11.30: 9.30

  11.30: 9.30  جیولوجیا عامھ  11.30: 9.30  جیولوجیا  ـــــــ ـــــــ  11.30: 9.30  جبر متقدم  2/1  االثنین

ریاضیات(جبر   12.30: 9.30  1 ھعلوم بیولوجیة عام  12.30: 9.30  1 ھمعلوم بیولوجیة عا  11.30: 9.30 مبادئ المیكانیكا  4/1  األربعاء
  وھندسة)

9.30 :11.30  

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  7/1  السبت

بیولوجیا جسم   12.30: 9.30  بیولوجیا جسم اإلنسان  11.30: 9.30  1حسبان 9/1  االثنین
  اإلنسان

  12.30: 9.30  بیولوجیا عامھ  12.30: 9.30

 11/1 األربعاء
  11.30: 9.30  خواص المادة  11.30: 9.30  خواص المادة  11.30: 9.30  خواص المادة  11.30: 9.30  خواص المادة

 14/1 السبت
  11.30: 9.30  العربیة اللغة  11.30: 9.30  العربیة اللغة  11.30: 9.30  العربیة اللغة  11.30: 9.30  العربیة اللغة

 16/1  ثنیناال
مقرر ثقافي 

  اختیاري
  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30  مقرر ثقافي اختیاري  11.30: 9.30

 18/1 األربعاء
التربیة وقضایا 

  العصر
التربیة وقضایا   11.30: 9.30  التربیة وقضایا العصر  11.30: 9.30

  العصر
  11.30: 9.30  وقضایا العصر التربیة  11.30: 9.30

 21/1 السبت
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

  11.30: 9.30  حرارة  11.30: 9.30  حرارة  11.30: 9.30  حرارة  11.30: 9.30  حرارة  23/1  االثنین

مقدمة في علوم   25/1  األربعاء
  بالحاس

  12.30: 9.30  )1كیمیاء عامھ (  11.30: 9.30  كیمیاء عامھ  12.30: 9.30  كیمیاء عامھ  11.30: 9.30
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  أساسيلفرقة األولى تعلیم ا

زمن   علوم  زمن االمتحان  مواد اجتماعیة  زمن االمتحان  اللغة االنجلیزیة  زمن االمتحان  اللغة العربیة  التاریخ  الیوم
زمن   ریاضیات  االمتحان

  االمتحان

 الدین والحیاة   12.30: 9.30  الدین والحیاة  31/12  السبت
: 9.30  الدین والحیاة  12.30: 9.30

12.30  
  الدین والحیاة

   1اللغة العربیة نحو
9.30 :

12.30  
  الدین والحیاة

   1اللغة العربیة نحو
9.30 :

12.30  

: 9.30  جیولوجیا عامھ  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  2/1  االثنین
11.30  

  ـــ ـــــــــــــ

  تاریخ مصر المعاصر  4/1  األربعاء
 جغرافیة مصر

9.30 :12.30  
  تاریخ مصر المعاصر

  جغرافیة مصر

9.30 :12.30  
  تاریخ مصر الفرعونیة

9.30 :
  تاریخ مصر المعاصر  11.30

 جغرافیة مصر

9.30 :
  تاریخ مصر المعاصر  12.30

 جغرافیة مصر

9.30 :
12.30  

  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــ  7/1  السبت

  جبر 9/1  االثنین
  أساسیات الریاضیات

الى العربیة  ترجمة  12.30: 9.30
)1(  

  جبر  11.30: 9.30
 أساسیات الریاضیات

9.30 :
12.30  

  جبر
 أساسیات الریاضیات

9.30 :
 أساسیات الریاضیات  12.30

9.30 :
12.30  

  مھارات لغویة 11/1 األربعاء
  استماع وقراءة

: 9.30  1اللغة العربیة نحو  12.30: 9.30  1اللغة العربیة نحو  12.30: 9.30
12.30  

: 9.30  جبر  ـــ ـــــــــــــ
12.30  

: 9.30  المعلم ومھنة التعلیم  11.30: 9.30  المعلم ومھنة التعلیم  11.30: 9.30  معلم ومھنة التعلیم 14/1 السبت
: 9.30  نة التعلیمالمعلم ومھ  11.30

: 9.30  المعلم ومھنة التعلیم  11.30
11.30  

حقوق اإلنسان  16/1  االثنین
  ومكافحة الفساد

حقوق اإلنسان   11.30: 9.30
  ومكافحة الفساد

حقوق اإلنسان   11.30: 9.30
  ومكافحة الفساد

9.30 :
11.30  

حقوق اإلنسان 
  ومكافحة الفساد

9.30 :
11.30  

حقوق اإلنسان 
  دومكافحة الفسا

9.30 :
11.30  

  )1(استماع  12.30: 9.30  اللغة االنجلیزیة 18/1 األربعاء
  )1(صوتیات

: 9.30  اللغة االنجلیزیة  12.30: 9.30
: 9.30  اللغة االنجلیزیة  12.30

: 9.30  اللغة االنجلیزیة  12.30
12.30  

  مدخل الي الدراما       21/1  السبت
 مدخل الي القصة

 فلسفة الحضارة  12.30: 9.30
9.30 :

 1علوم بیئیة   11.30
9.30 :

11.30  
مقدمة في علوم 

  الحاسوب
9.30 :

11.30  

 


