
  
  
  

  .2022/2023جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                         بیةكلیة التر
  الواحدة ظھرا حتى الرابعة عصرامن فترة االمتحان: 

 

 امتحانات التخلفات مع امتحانات الفرق االساسیة -ملحوظة ھامھ :
 

 یة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             عمید الكل                            المختص                   
                                                                                                                                         

                                                                           
  أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح  أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف              

 
 أ/ سمر حسن

 

 (الئحة جدیدة) تعلیم عام  الرابعةالفرقة 
زمن   اللغة العربیة  التاریخ  الیوم

  االمتحان
زمن   اللغة االنجلیزیة

  االمتحان
زمن   اللغة الفرنسیة

  االمتحان
زمن   التاریخ

  االمتحان
  3: 1  تاریخ أسیا الحدیث والمعاصر   3: 1  وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  3: 1  وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  4: 1  )األدب العربي الحدیث (شعر 1/1 االحد

-16مقال ادبى(مسرح): القرن   3: 1  نقــــد  4: 1  )7النحو والصرف ( 3/1 الثالثاء
17-18  

  3: 1  تاریخ أوربا الحدیث  3: 1

  4: 1  تاریخ العرب الحدیث  4: 1  )4لغویات(  3: 1  لغویات  4: 1  مقرر اختیاري 5/1 الخمیس
 ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 8/1 األحد

  3: 1 صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1  صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1  صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1  صحة نفسیة وإرشاد نفسي 10/1 الثالثاء 

تقان وإ 2 طرق تدریس 12/1 الخمیس
  محتوى

  3: 1 وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  3: 1  )4ورشة عمل ومھارات كتابة (  3: 1  فونولوجي  3: 1

  4: 1  نصوص تاریخیة باللغة األجنبیة   3: 1  )3حضارة(  3: 1  )3دراما ( ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 15/1 األحد

-17-16(مسرح) :القرننصوص   3: 1  )4محادثة (  4: 1  المعاجم والداللة  17/1 الثالثاء
18  

  تاریخ إفریقیا الحدیث  3: 1
  و المعاصر

1 :3  

 ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  19/1  الخمیس
  3: 1  افیة سیاسیةجغر  4: 1  )7ترجمة(  3: 1  )3روایة (  4: 1  األسلوبیات 22/1 األحد

      4: 1  ) 7قواعد(  4: 1  )4قراءة(     24/1 الثالثاء

 ملحوظة: التدریس المصغر امتحان شفوي 



  
  
  

  .2022/2023جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                                         بیةكلیة التر
  الواحدة ظھرا حتى الرابعة عصرامن فترة االمتحان: 

 

 امتحانات التخلفات مع امتحانات الفرق االساسیة -ملحوظة ھامھ :
 

 یة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             عمید الكل                            المختص                   
                                                                                                                                         

                                                                           
  أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح  أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف              

 
 أ/ سمر حسن

 

 (الئحة جدیدة) تعلیم عام  الرابعةالفرقة 
  زمن االمتحان  علم النفس  زمن االمتحان  الجغرافیا  التاریخ  الیوم

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ 1/1 االحد
  ـ

  4: 1  سیكولوجیة صعوبات التعلم

  4: 1  علم النفس المدرسي  4: 1  جغرافیا مصر الطبیعیة 3/1 الثالثاء

  مقرر اختیاري  3: 1  تطور الفكر الجغرافى  5/1 الخمیس
  

1 :4  

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ 8/1 األحد
  ـ

  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

  3: 1 صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1 صحة نفسیة وإرشاد نفسي 10/1 الثالثاء 

  3: 1  وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  3: 1 وإتقان محتوى 2 طرق تدریس 12/1 الخمیس

  ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  4: 1  )2نظم المعلومات الجغرافیة ( 15/1 األحد

  4: 1  علم النفس المھني  3: 1  مقرر اختیاري  17/1  الثالثاء

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  19/1  الخنیس
  ـ

    

      4: 1  الجغرافیا السیاسیة   22/1  األحد

 امتحان شفوي فقطلقسم الجغرافیا  )2میدانیة (ال الدراسة                    ملحوظة: التدریس المصغر امتحان شفوي 
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 امتحانات التخلفات مع امتحانات الفرق االساسیة -ملحوظة ھامھ :
 

 یة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             عمید الكل                            المختص                   
                                                                                                                                         

                                                                           
  أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح  أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف              

 
 أ/ سمر حسن

 

  (الئحة جدیدة) تعلیم عام  الرابعةلفرقة ا
زمن   الكیمیاء  زمن االمتحان  الریاضیات  التاریخ  الیوم

  االمتحان
زمن   الفیزیاء

  االمتحان
زمن   البیولوجي

  االمتحان
 التشریح المقارن للفقاریات +  3: 1  فیزیاء جوامد  4: 1  )6كیمیاء عضویة (  4: 1  حلقات وحقول 1/1 االحد

 تطور عضوي 
1 :4  

  4: 1  فطریات  3: 1  فیزیاء نوویة   3: 1  علوم متكاملة  3: 1  مقرر اختیاري 3/1 الثالثاء
  3: 1  جیولوجیا مصر  3: 1  فیزیاء البالزما  3: 1  )2كیمیاء غیر عضویة (  3: 1  توبولوجى عام  5/1 الخمیس
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 8/1 األحد

صحة نفسیة وإرشاد  10/1 الثالثاء 
 نفسي

 صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1 صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1 صحة نفسیة وإرشاد نفسي  3: 1
 

1 :3  

 12/1 الخمیس
وإتقان  2 طرق تدریس

  3: 1 وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  3: 1 وإتقان محتوى 2 طرق تدریس  3: 1 وإتقان محتوى 2 تدریس طرق  3: 1 محتوى

ریاضیات تطبیقیة  15/1 األحد
  )1دینامیكا الموائع (

أساسیات علوم المواد   3: 1
  (جیولوجیا)

 4: 1 )2فسیولوجیا نبات (  3: 1  دوائر الكترونیة  3: 1

  3: 1  جیولوجیا بیئیة + علم الفلك  3: 1  فیزیاء اللیزر 3: 1 )7كیمیاء عضویة (  4: 1  تحلیل دالي  17/1 الثالثاء
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  19/1  الخمیس
ریاضیات تطبیقیة  22/1 األحد

  نسبیة النظریة ال
  بیئة حیوانیة   3: 1  دینامیكا كھربیة  4: 1  )5كیمیاء فیزیائیة (  4: 1

  + سلوك حیوان 
1 :4  

  3: 1  مناھج (تخلف ثانیة)  3: 1  علوم متكاملة         1/ 24 الثالثاء
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  الواحدة ظھرا حتى الرابعة عصرامن فترة االمتحان: 

 

 امتحانات التخلفات مع امتحانات الفرق االساسیة -ملحوظة ھامھ :
 

 یة                     مدیر اإلدارة                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                             عمید الكل                            المختص                   
                                                                                                                                         

                                                                           
  أ.د / آمال جمعة عبد الفتاح  أ/ بسمة محمد فاروق                 د/ أحمد عبد الموجود                               أ.د/ عبد هللا إبراھیم یوسف              

 
 أ/ سمر حسن

 

 (الئحة جدیدة)  أساسيلفرقة الرابعة تعلیم ا
زمن   اللغة العربیة  التاریخ  الیوم

  االمتحان
زمن   العلوم  زمن االمتحان  الریاضیات  زمن االمتحان  المواد االجتماعیة  زمن االمتحان  اللغة االنجلیزیة

  االمتحان
المدخل إلى األدب  1/1 االحد

  العربي
طرق تدریس اللغة   4:  1

  )2االنجلیزیة (
جغرافیا إفریقیا   3:  1

  وحوض النیل
  4:  1  فیزیاء حدیثة  4:  1  بصریات فیزیائیة  4:  1

ص من األدب نصو 3/1 الثالثاء
  العربي الحدیث (نثر)

اساسیات   4:  1  )3ریاضیات تطبیقیة (  3:  1  تاریخ مصر الحدیث  3:  1  دراما  4:  1
  المیكروبیولوجیا

1  :4  

  3:  1  األصوات العربیة 5/1 الخمیس
معمل لغوى 

  )4(صوتیات
  )4+ قراءة (

  4:  1  اھتزازات وموجات  4:  1  )3كیمیاء عامة(  4:  1  جغرافیا بشریة  4:  1

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 8/1 األحد

صحة نفسیة وإرشاد  10/1 الثالثاء 
  نفسي

صحة نفسیة وإرشاد   3:  1
  نفسي

صحة نفسیة وإرشاد   3:  1
  نفسي

صحة نفسیة وإرشاد   3:  1
  نفسي

صحة نفسیة وإرشاد   3:  1
  نفسي

1  :3  

طرق تدریس اللغة  12/1 الخمیس
  )2العربیة (

طرق تدریس المواد   3:  1  نقد  3:  1
  )2االجتماعیة (

طرق تدریس   3:  1
  )2الریاضیات (

  3:  1  )2طرق تدریس العلوم (  3:  1

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ 15/1 األحد

تحلیل النصوص   17/1 الثالثاء
  األدبیة

+  )4محادثة (  4:  1
  )2تطبیقات لغویة (

  4:  1  )2كیمیاء عامة (  4:  1  الجبر المجرد  4:  1  تصادیةجغرافیا اق  4:  1

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ              19/1 الخمیس
  4:  1  تقنیة حیویة  3:  1  علوم متكاملة              22/1  األحد

  حوظة: التدریس المصغر امتحان شفويمل


