كلية التربية
زمن االمتحان(من -9الى)11صباحا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى( مايو) الفرقة االولى عام فى العام الجامعى(8119/8112مبنى المدرجات  +القاعات)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ

نغخ ػرثُخ

نغخ اَدهُسَخ

انزبرَخ انفهسفه واالخزًبع

انرَبضُبد

انفُسَبء

انكًُُبء انؼهىو انجُىنىخُخ

انسجذ
5029/5/55

َسى
وطرف ()5

يذخم انً
اانشؼر

ازظبءاخزًبػً

رسهُم
رَبضً))5

خسى اإلَسبٌ
يىرفىنىخُخ
ورشرَر َجبد

خسى اإلَسبٌ
يىرفىنىخُخ
و رشرَر َجبد

االثٍُُ
5029/5/57
االرثؼبء
5029/5/59
انسجذ
5029/6/2
االثٍُُ
5029/6/3
االثٍُُ
5029/6/20
االرثؼبء
5029/6/25
انسجذ
5029/6/25
االثٍُُ
5029/6/27

يؼبنى انزبرَخ
األورثً انىسُظ

خسى اإلَسبٌ
يىرفىنىخٍُ و
رشرَر َجبد

انًؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــهى ويهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ انزؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى
يذخم انً
يسبدثخ()2
االدة انؼرثً ()5
او كزبثخ اثزكبرَخ
لراءح()2

انذونخ انؼرثُخ
االساليُخ

انًُظلبنظىري

فُسَبء(:)2زرارح
+
ثظرَبد هُذسُخ

زرارح+
ثظرَبد هُذسُخ

زرارح+
ثظرَبد هُذسُخ

زرارح+ثظرَبد
هُذسُخ

ػهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى انُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ًَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

يذخم إنً
انجالغخ وانُمذ

لىاػذ

ربرَخ انذونخ
انؼجبسُخ

فهسفخَىَبَُخ (ج(5

فهسفخ وربرَخ
انرَبضُبد

رَبضُبد ()5
رفبضم وركبيم

رسهُم رَبضً()2

رَبضُبد ()2
رفبضهى ركبيم

زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىق اإلَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ

االطىاد انؼرثُخ

يذخم انً
انُمذ

انزرثُخ انمىيُخ

يذخم انً ػهى انُفس
االخزًبػً

دَُبيُكب()2

كًُُبء ػبيخ+3
كًُُبء ػبيخ4

ػبيخ +3كًُُبء ػضىَخ.+
كًُُبء غُر ػضىَخ

كًُُبء
كًُُبء ػبيخ4

انهغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ا االَدهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَخ

انزبرَخ االساليً

ررخًخ انً
انؼرثُخ

يجبدئ خرائظ+
خغرافُب ثشرَخ

(يمرر اخزُبري )
َظىص اخزًبػُخ
ثهغخ اخُجُخ
ربرَخانفكر االخزًبػً

هُذسخ()2

خُىنىخُب

خُىنىخُب

خُىنىخُب ػبيخ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زمن االمتحان(من 9الى  )11صباحا

خذول ايزسبَبد انفظم انذراسً انثبًَ( يبَى) انفرلخ االونً اسبسً فً انؼبو اندبيؼً(5029/5022انخًُـــــــــــخ)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ

انسجذ
5029/5/55
االثٍُُ
5029/5/57
االرثؼبء
5029/5/59
انسجذ
5029/6/2
االثٍُُ
5029/6/3
االثٍُُ
5029/6/20
االرثؼبء
5029/6/25
انسجذ
5029/6/25

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد االساليُخ

انذراسبد االخزًبػُخ

انرَبضُبد

انؼهىو

رَبضُبد:
هُذسخرسهُهُخ فً انفراؽ
رسهُم رَبضًػهى َفس انًُى

رَبضُبد:
هُذسخرسهُهُخ فً انفراؽ
رسهُم رَبضًػهى َفس انًُى

رسهُم رَبضً()2

رَبضُبد :أ .هُذسخ رسهُهُخ فً انًسزىي
ة .رسهُم رَبضً

ػهى َفس انًُى

ػهى َفس انًُى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يذخم إنً ػهى االخزًبع

هُذسخ()2

ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُب  -ثُىنىخُب ػبيخ

انزرثُخ ولضبَب انؼظر

انزرثُخ ولضبَب انؼظر

انزرثُخ ولضبَب انؼظر

انزرثُخ ولضبَب انؼظر

يذخم انً انجالغخ وانُمذ

ربرَخ أورثب انسذَث وانًؼبطر

أدة أطفبل

أدة أطفبل

زمىق إَسبٌ

زمىق إَسبٌ

زمىق إَسبٌ

زمىق إَسبٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اندغرافُب انؼبيخ

كًُُبء ػبيخ ()2

فُسَبء ػبيخ:ثظرَبد هُذسُخ-زرارح

َسىوطرف-ػهى انهغخ

انًهبراد انسركُخ
انًهبراد انًىسُمُخ

انًهبراد انسركُخ
انًهبراد انًىسُمُخ

كًُُبء ػبيخ ()2

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زمن االمتحان ( من -11.11الى  )1.11مساءا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى (مايو)الفرقة الثانية عام فى العام الجامعى (8119/8112مبنى المدرجات  +القاعات)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ

انسجذ
5029/5/55
االثٍُُ
5029/5/57
االرثؼبء
5029/5/ 59
انسجذ
5029/6/2
االثٍُُ
5029/6/3
االثٍُُ
5029/6/20
االرثؼبء
5029/6/25
انسجذ
5029/6/25
االثٍُُ
5029/6/27

انهغخ ػرثُخ

انهغخ اَدهُسَخ

انزبرَخ

انفهسفخ واالخزًبع

انرَبضُبد

انفُسَبء

انكًُُبء

انؼهىو انجُىنىخُخ

فُسَبء ()3
فُسَبءزذَثخ+فُسَبءزُىَخ

زجهُبد

رَبضُبد (:)4
دَُبيُكب ()2
فهسفخ اساليُخ
ربرَخ انذونخ انجُسَطُخ
انشؼر
ػهىو انمراٌ
يؼبدالد رفبضهُخ
َظرَخ االززًبالد
(ػهى انكالو)
وزضبررهب
اسزبرُكب ويزدهبد
دَُبيُكب
ركُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىنىخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى ()5
ػهى انًؼبٍَ

لىاػذ

َظىص ربرَخُخ ثهغخ
اخُجُه

ػهى االخزًبع انرَفً

يؼبدالد رفبضهُخ
ػبدَخ

ثظرَبد فُسَبئُخ

كًُبء غُر ػضىَخ2

فسُىنىخُب زُىاٌ()2

ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى انُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس االخزــــــًــــــــــــــــــــــــــــــــــبػــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
األدة اإلساليً
واأليىي

ررخًخ انً
االَدهُسَخ

يذخم انً ػهى انىثبئك(
االرشُفُبد)

يُبهح ثسث ػهًً

فُسَبء(:)4
ثظرَبد فُسَبئُخ
ة  -رُبر يزردد

كًُُبء5

فسُىنىخُب َجبد()1

كًُُبء ػضىَخ22

يذخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف انزـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىي
انُسى وانظرف()5
انُمذ
يىسُمً انشؼر

يسبدثخ ()5
لراءح أو كزبثخ
اثزكبرَخ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

يظر فً انؼظرٍَ
انُىَبًَ وانرويبًَ
خغرافُب الزظبدَخ

ـــــــــــــــــــــــــ

هُذسخ ()5

رُبر يزردد +فُسَبء زُىَخ

يمرر اخزُبري
( ػهى االخزًبع انثمبفً)
ػهى انفهكهىر
ػهى االخزًبع انظُبػً

زبست انً

زبست انً

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

رسهُم اردبهً

ػهى انًؼبدٌ وانًىارد
االلزظبدَخ

زبست انً

زبست انً

ثُئخ َجبرُخ َجبد الزظبدي
كًُُبء فُسَبئُخ22

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زمن االمتحان ( من  -11.11الى  )1.11مساءا

جدول امتحانات الفصل الدراسى االثانى( مايو) الفرقة الثانية اساسى فى العام الجامعى (8119/8112الخيمــــــة)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ

انسجذ
5029/5/55
االثٍُُ
5029/5/57
االرثؼبء
5029/5/ 59
انسجذ
5029/6/2
االثٍُُ
5029/6/3
االثٍُُ
5029/6/20
االرثؼبء
5029/6/25
انسجذ
5029/6/25

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد
االساليُخ
ثالغخ يؼبًَ وَمذ َىَبًَ

انذراسبد االخزًبػُخ

انرَبضُبد

انؼهىو

ربرَخ يظر انُىَبَُخ
وانرويبَُخ

رَبضخ رطجُمُخ ()5

ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ
الفمبرَبد  +زجهُبد

سُكىنىخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ انزؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى وانزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــهى
انذٍَ وانمضبَب انًؼبطرح

انذٍَ وانمضبَب انًؼبطرح

ربرَخ انرَبضُبد

هُذسخ رسهُهُخ فً انفراؽ

ركُىنىخُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رؼهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ()2
درايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذ انطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراد َذوَـــــــــــــــــــــــــــخ وفُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
زبست انً
ــــــــــــــــــــــ

زبست انً
خغرافُب اوراسُب

زبست انً
هُذسخ ()5

زبست انً
فُسَبء  :خىاص يبدح
كهرثُخ ويغُبطُسُخ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زمن االمتحان (من  -11.11الى  )1.11مساءا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى( مايو)الفرقة الثالثة عام فى العام الجامعى (8119/8112مبنى المدرجات  +القاعات)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ
االزذ
5029/5/56

انهغخ ػرثُخ

انهغخ اَدهُسَخ

انزبرَخ

انفهسفخ
واالخزًبع

انرَبضُبد

انفُسَبء

انكًُُبء

اِدة انؼجبسً()5
+اِدة األَذنسً

درايب و لظخ

يظر االساليُخ

انًُطك انسذَث

انثالثبء
5029/5/52

اخزُبري
فهسفخ اندًبل
فهسفخ اساليُخ

ػهى انهغخ انزطجُمً

يبدح اخزُبرَخ
َظىص ربرَخُخ ثبنهغخ
انؼرثُخ
رسمُك انًخطىط

ػهى اندًبل

(يمرر اخزُبري فً انزخظض)
هُذسخ انكسىرَبد
يُكبَُكب انفضبء وانفهك
رىثىنىخً

رَبضُبد(:)6دَُبيُكب
رسهُهُخ+طرق رَبضُخ نسم
يسبئم انفُسَبء
ـــــــــــــــــــــــــــ

يؼبدالد رفبضهُخ خسئُخ
ودوال خبطخ
َ+ظرَخ انسير
ـــــــــــــــــــــــــــ

انخًُس
5029/5/30
االزذ
5029/6/5
االزذ
5029/6/9
انثالثبء
5029/6/22
انخًُس
5029/6/23
االزذ
5029/6/26

يهبراد نغىَخ
(كزبثخ)

ػهى انهغخ انزمبثهً
ورسهُم خطبة

خغرافُب انىطٍ انؼرثً

فهسفخ انسضبرح

ازظبء

يُكبَُكب كى-5فُسَبء زسبثُخ

كًُُبء فُسَبئُخIV

انثالثبء
5029/6/22

انؼهىو انجُىنىخُخ

ػهى انطفُهُبد
وانًُبػخ
يمرر اخزُبري فً
انزخظض
يُكروثُىنىخُب
رطجُمُخ
ثُىنىخُب اشؼبػُخ
فسُىنىخُب
انسُىاٌ()5

انفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق انفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
االَىثُىٌ و انًًبنُك

ـــــــــــــــــــــــــــ

دوال خبطخ و يؼبدالد رفبضهُخ خسئُخ

اسزخذاو انسبست فً انفُسَبء

ـــــــــــــــــــــــــــ

كزبثخ ()3
َسى وطرف ()5
يمذيخ فً ػهى انهغخ
انؼبو
سُكىنـــــــــــــــــــــــــــــــــىخُــــــــــــــــــ ــــــــــــــخ روي االززُـــــــــــــبخـــــــــــبد انخبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ+طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق رذرَس روي االززُبخبد انخبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

رظُُف زهري
+رشرَر َجبد

انزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ولضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب انؼظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــ

ررخًخ()3

ـــــــــــــــــــــــــــ

انفكر انُمذي ػُذ
انؼرة

ـــــــــــــــــــــــــــ

انؼاللبد ثٍُ انشرق
وانغرة فً انؼظىر
انىسطً

يمرر اخزُبري
فً انزخظض
(فهسفخ انذٍَ)
فهسفخ انمبَىٌ
فهسفخ زذَثخ
ق( 27؛22؛)29

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

كًُُبء ػضىَخIV

طخىر رسىثُخ -
خُىنىخُب رركُجُخ

رَبضُبد رطجُمُخ:
دَُبيُكب رسهُهُخ +
يُكبَُكب االوسبط انًزظهخ

فُسَبءَىوَخ(+)2فُسَبءخىايذ
()2

كًُُبء رسهُهُخ II

يُكروثىنىخُب ثُئُخ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زمن االمتحان (من  -11.11الى )1.11مساءا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثاني ( مايو) الفرقة الثالثة اساسى فى العام الجامعى (8119/8112الخيمــــــــــة)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ
االزذ
5029/5/56
انثالثبء
5029/5/52
انخًُس
5029/5/30
االزذ
5029/6/5
االزذ
5029/6/9
انثالثبء
5029/6/22

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد االساليُخ

انذراسبد االخزًبػُخ

انرَبضُبد

انؼهىو

ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ
رَبضخ رطجُمُخ ()4
ربرَخ يظر االساليُخ
ادة ػجبسً واَذنسً
ثُىنىخُب خسى االَسبٌ-
فسُىنىخُب َجبد +وراثخ
ربرَــــــــــــــــــــــــــــــخ انزرثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ورـــــــــــــــــــــــــــــبرَخ انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى
يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر ثمـــــــــــــــــــــــــــــــبفً أخزُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري
(ررثُخ ثُئُخ-يهبراد دراسُخ-يذرسخ ويدزًغ –سُكىنىخُخ انشخظُخ-انزرثُخ انذونُخ)
كًُُبء فُسَبئُخ
سُكىنىخُخ فئبد خبطخ
خغرافُب الزظبدَخ
اردبهبد انُمذ األدثً
طرق رذرَس فئبدخبطخ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ثريدخ انسبسىة
ربرَخ انؼرة انسذَث
ـــــــــــــــــــــــــ
وانًؼبطر
فُسَبء:
هُذسخ()3
خذيخ اخزًبػُخ
ػهى انهغخ وانظرف
ثظرَبد هُذسُخ-رُبر يزردد

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
يٍ االيزسبٌ ( يٍ –9انً ) 22طجبزب

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى( مايو) الفرقة الرابعة عام فى العام الجامعى (8119/8112يجًُ انًذرخبد  +انمبػبد)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ
االزذ
5029/5/56
انثالثبء
5029/5/52
انخًُس
5029/5/30
االزذ
5029/6/5
االزذ
5029/6/9
انثالثبء
5029/6/22

انخًُس
5029/6/23
االزذ
5029/6/26
انثالثبء
5029/6/22

انهغخ ػرثُخ

انهغخ
اَدهُسَخ

انزبرَخ

انفهسفخ
واالخزًبع

انرَبضُبد

انفُسَبء

انكًُُبء

انؼهىو انجُىنىخُخ
ازُبء يبئُخ  +زُىاٌ الزظبدي

كًُُبء غُر ػضىَخ
رَبضُبد رطجُمُخ :
فهسفخ انهغخ
درايب
رسهُم انُظىص
III
فُسَبء انًىاد
كهرثُخ دَُبيُكُخ-يُكبَُكب
ربرَخ اورثب انًؼبطر
لظخاالدثُخ
دوائريُطمُخ ورلًُخانكى
+كًُُبء
غُرػضىَخVI
َظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى فً يظــــــــــــــــــــــــــــر واالردبهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــبد انًؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطـــــــــــــــــــــــــــرح
انزم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى انزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ
يمرر اخزُبري
انُسى وانظرف5
يهبراد نغىَخ
(أسزًبع)

رسهُم االخطبء
+كزبثخ()4

(يمرر اخزُبري فً
انزخظض) لضبَب
ربرَخُخ يؼبطرح
يشكالد سُبسُخ

انفكر انؼرثً انسذَث
وانًؼبطر

(يمرر اخزُبري فً
انزخظض)
دَُبيُكب انًىائغ ()5
رَبضُبد زُىَخ

ـــــــــــــــــــــــــــ

كًُُبء فُسَبئُخVII

االدة انسذَث (َثرا)

ــــــــــــــــــــــــــ

ربرَخ انؼرة انًؼبطر

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .زسو ثريدُبد فً انزطجُمبد
انرَبضُخ

يُهح خبص(- )5ربرَخ
وفهسفخ انؼهى

كًُُبء فُسَبئُخVI

َظىص ربرَخُخ ثبنهغخ
األخُجُخ

فهسفخ انفٍ-
فهسفخانزكُىنىخُب

رسهُم يركت

يمبل وثسث

انسبسىة ورؼهُى انهغخ
انؼرثُخ

ػهى انهغخ
ػهى انهغخ
انزطجُمٍ

 .كًُُبء ػضىَخ VI
I
+كًُُبء
ػضىَخVIII

وراثخ+ثُىركُىنىخُب انُجبد
وانكبئُبد انذلُمخ

ـــــــــــــــــــــــــــ
ػهى انسشراد

االطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل االخزًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبػُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ وانفهسفُــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــخ نهزــــــــــــــــــــرثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
ػهى االسبنُت

ربرَخ االيرَكزٍُ

انفهسفخ انًؼبطرح

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

(يمرر اخزُبري فً انزخظض)
ربرَخ انجُىنىخُب و اندُىنىخُب
زشراد رطجُمُخ

ـــــــــــــــــــــــــــ

فهىرح يظرَخ-خُىفُسَبء

اردبهبد انُمذ االدثً
انسذَث
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـ ررخًخ

ربرَخ يظر انًؼبطر

فهسفخ انمُى

هُذسخ ()3

فُسَبء اشؼبػُخ+
طبلبد خذَذح و يزدذدح

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زيٍ االيزسبٌ ( يٍ –.9انً )22طجبزب

خذول ايزسبَبد انفظم انذراسً انثبًَ( يبَى) انفرلخ انراثؼخ اسبسً فً انؼبو اندبيؼٍ (5029/5022انخًُـــــــــــخ)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد
االساليُخ

انرَبضُبد

انذراسبد االخزًبػُخ

انؼهىو

االزذ
5029/5/56

َسىوطرف

انثالثبء
5029/5/52
انخًُس
5029/5/30

َظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى و االردــــــــــــــــــــــــــبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد انًؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

االزذ
5029/6/5
االزذ
5029/6/9
انثالثبء
5029/6/22
انخًُس
5029/6/23
االزذ
5029/6/26
انثالثبء
5029/6/22

انسُرح انُجىَخ و انًؼبيالد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خغرافُب يظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربرَخ يظر انسذَث وانًؼبطر

رَبضخ رطجُمخ()5

ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ:
زشراد وطفُالد ثُئُخ
خُىنىخُب ثُئُخ +خُىنىخُب يظر

دَُبيُكب زرارَخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فُسَبء فهكُخ و أرطبد خىَخ

االطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل االخزًبػُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ وانفهسفُـــــــــــــــــــــــــــــخ نهزرثُـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
سُكىنىخُـــــــــــــــــــــخ فئــــــــــــــــــــــــــــبد خبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ+
طــــــــــــــــــــــــــــــــــرق رــــــــــــــــــــــــــــذرَس فئبد خبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

فُسَبء:
فُسَبء زذَثخ-اهزسازاد و يىخب

ػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهىو يزكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

انسبسىة ورؼهُى انهغخ انؼرثُخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رىثىنىخٍ

ـ يهبراد نغىَخ:لراءح واسزًبع
رؼجُر و إيالء وخظ

خغرافُب افرَمُب وزىع انُُم

زسو ثريدُبد

سُكىنىخُــــــــخ فئـــــــــــــــــبد خبطـــــــخ
طـــــــرق رــــــذرَس فئبد خبطـــــــــــــــــــخ
ػهىو يزكبيهخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كًُُبء ػضىَخ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زيٍ االيزسبٌ ( يٍ –9انً ) 25ظهرا
خذول ايزسبَبد انفظم انذراسٍ انثبٍَ نهفرلخ انراثؼخ ػبو نهؼبو اندبيؼٍ ( 5029/5022انالئسخ انمذًَخ) (يجًُ انسكبشٍ)
اليوم
والتاريخ/الشعبة

رَبضُبد

نغخ ػرثُخ

ربرَخ

نغخ اَدهُسَخ

االزذ
5029/5/56

يُكبَُكب إزظبئُخ وَظرَخ
انكى

َسى وطرف

ربرَخ أَىثٍُُ
ويًبنُك

لظخ وَثر

انثالثبء
5029/5/52

انكزرودَُبيُكب ورَبضخ
فُسَبئُخ

زبست أنٍ

ــــــــــــــــــ

ررخًخ

انخًُس
5029/5/30

يىائغ  +غُر خطُخ
(يسبئم انشروط انسذَخ(

طسخ َفسُخ وػهى َفس
اخزًبػٍ

ــــــــــــــــــ

طسخ َفسُخ وػهى َفس اخزًبػٍ

االزذ
5029/6/5

األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ

األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ

ــــــــــــــــــ

األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ

االزذ
5029/6/9

ــــــــــــــــــ

يُبهح

ــــــــــــــــــ

يُبهح

انثالثبء
5029/6/22

ــــــــــــــــــ

دراسبد إساليُخ لضبَب
اساليُخ

ــــــــــــــــــ

يمبل ورذرَجبد

انخًُس
5029/6/23

ــــــــــــــــــ

ػهى انهغخ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

كلية التربية
زيٍ االيزسبٌ ( يٍ –9انً )25ظهرا
جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى( مايو) الفرقة الرابعة اساسى فى العام الجامعى (8119/8112الالئحة القديمة)(الخيمــــــــــــــــة)
انُىو
وانزبرَخ/انشؼجخ
االزذ
5029/5/56
انثالثبء
5029/5/52
انخًُس
5029/5/30
االزذ
5029/6/5
االزذ
5029/6/9
انثالثبء
5029/6/22
انخًُس
5029/6/23
االزذ
5029/6/26

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد االساليُخ

انذراسبد االخزًبػُخ

انرَبضُبد

انؼهىو

َسىوطرف

ػاللبد انشرق وانغرة

رسهُم

ػهىو طجُؼُخ فُسَبء ورمُُخ

لراءح رسهُهُخ

خغرافُب الهًُُخ

خجر

ػهىو طجُؼُخ كًُُبء ػضىَخ

أدة شؼجٍ

خغرافُب يظر

هُذسخ

زبست آنً

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ػهىو طجُؼُخ رطىرفُسَبء
وغُر ػضىَخ
ـــــــــــــــــــــــــ

رمىَى ررثىٌ ويجبدئ إزظبء

رمىَى ررثىٌ ويجبدئ
إزظبء
ـــــــــــــــــــــــــ

رمىَى ررثىٌ ويجبدئ
إزظبء

ادارح انًذرسخ االثزذائُخ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

طسخ يذرسُخ وَفسُخ طفم

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

انُمذ األدثٍ

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون الطالب

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات

(أ.د مجدى احمد الشحات)

(أ.د .ايمان محمد عبد الحق )

