
 

 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

 بمبنى الكلٌة    صباحى( 333.9الى - 03.9من )زمن االمتحان                                                   جامعة بنها/كلٌة التربٌة

 1934/1935 الفرقة االولى عام فى العام الجامعى (ماٌو )الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى 

 انؼهىو انجُىنىخُخ انكًُُبء انفُسَبء انرَبضُبد واالخزًبع انفهسفه انزبرَخ نغخ اَدهُسَخ نغخ ػرثُخ انشؼجخ/انُىو   

 االزذ

42/3/4023 

 يذخم انً االدة

 (4) انؼرثً 

يؼبنى انزبرَخ األورثً  يذخم انً اانشؼر

 انىسُظ

 خسى اإلَسبٌ (4(رسهُم رَبضً اخزًبػًازظبء 

يىرفىنىخُخ و رشرَر 

 َجبد

 خسى اإلَسبٌ

يىرفىنىخُخ و رشرَر 

 َجبد

 خسى اإلَسبٌ

يىرفىنىخُخ و 

 رشرَر َجبد

 انثالثبء

44/3/4023 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــهُىويهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ انزؼـــــــــــــــــــانًؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى 

 انخًُس

42/3/4023 

 (2يسبدثخ) (4انُسى وانظرف)

 او كزبثخ اثزكبرَخ

 (2لراءح)

انذونخ انؼرثُخ 

 االساليُخ

 زرارح: (2)فُسَبء انًُطك انظىري

+ 

 ثظرَبد هُذسُخ

زرارح+ثظرَبد  زرارح+ثظرَبد هُذسُخ

 هُذسُخ

زرارح+ثظرَبد 

 هُذسُخ

 االزذ

12/3/4023 

 ــــــــــــــــــــــــــــــًىانُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 انثالثبء

4/4/4023 

يذخم إنً انجالغخ 

 وانُمذ

ربرَخ انذونخ  لىاػذ

 انؼجبسُخ

 )4فهسفخ َىَبَُخ )ج

 

(رفبضم 4رَبضُبد ) وربرَخ انرَبضُبدفهسفخ 

 وركبيم

( 2)ــ رَبضُبد  (2رسهُم رَبضً)

 و ركبيمرفبضم 

 انخًُس

2/4/4023 

 اإلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌىق زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االزذ

7/4/4023 

يذخم انً ػهى انُفس  انزرثُخ انمىيُخ يذخم انً انُمذ االطىاد انؼرثُخ

 االخزًبػً

 (2دَُبيُكب)

 

 +1كًُُبء ػبيخ

 2كًُُبء ػبيخ

 +1كًُُبء ػبيخ

 2كًُُبء ػبيخ

كًُُبء 

ػضىَخ+كًُُبء 

 غُر ػضىَخ

 انثالثبء

9/4/4023 

 االَدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُــــــسَخانهغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 انخًُس

22/4/4023 

يجبدئ  ررخًخ انً انؼرثُخ انزبرَخ االساليً

خرائظ+خغرافُب 

 ثشرَخ

يمرر اخزُبري ربرَخ 

 انفكر االخزًبػً

 خُىنىخُب ػبيخ خُىنىخُب خُىنىخُب (2هُذسخ)

 مدٌرعام الكلٌة                                                   مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                            

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                            



 

 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

 مساء3(1الى  -3 31من ) زمن االمتحان                         كلٌة التربٌة/ جامعة بنها

 ثًجًُ انكهُخ 2014/2015 اندبيؼً انؼبو فً اسبسً االونً انفرلخ( يبَى) انثبًَ انذراسً انفظم ايزسبَبد خذول

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد  انزبرَخ/انُىو

 االساليُخ

 انؼهىو انرَبضُبد انذراسبد االخزًبػُخ

 االزذ

42/3/4023 
 رَبضُبد:

 رسهُهُخ فً انفراؽ هُذسخ

 رسهُم رَبضً+

 رَبضُبد:
 رسهُهُخ فً انفراؽ هُذسخ

 رَبضًرسهُم + 

رَبضُبد: أ. هُذسخ رسهُهُخ فً  (2)رسهُم رَبضً

 انًسزىي

 ة. رسهُم رَبضً
 انثالثبء

44/3/4023 
 ػهى َفس انًُى ػهى َفس انًُى ػهى َفس انًُى ػهى َفس انًُى

 انخًُس

42/3/4023 
+ ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُب  (2)هُذسخ يذخم إنً ػهى االخزًبع ......................

 ػبيخثُىنىخُب 
 االزذ

12/3/4023 
 انزرثُخ ولضبَب انؼظر انزرثُخ ولضبَب انؼظر انزرثُخ ولضبَب انؼظر انزرثُخ ولضبَب انؼظر

 انثالثبء

4/4/4023 
يذخم انً انجالغخ 

 وانُمذ

 أدة أطفبل أدة أطفبل ربرَخ أورثب انسذَث وانًؼبطر

 انخًُس

2/4/4023 
 إَسبٌزمىق  زمىق إَسبٌ زمىق إَسبٌ زمىق إَسبٌ

 االزذ

7/4/4023 
 (2كًُُبء ػبيخ ) اندغرافُب انؼبيخ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 (2كًُُبء ػبيخ )

 انثالثبء

9/4/4023 
 انًهبراد انسركُخ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 انًىسُمُخانًهبراد 

 انًهبراد انسركُخ

 انًىسُمُخانًهبراد 

.................................. 

 انخًُس

22/4/4023 
فُسَبء ػبيخ:ثظرَبد  .................................... .............................. َسىوطرف+ػهى انهغخ

 هُذسُخ+زرارح

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات   وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                                        

 (                                       د / أشرف أحمد عبد القادر3د / محمد حسانٌن محمد (                                             ) أ3) أ                      



 

 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول                          كلٌة التربٌة   / جامعة بنها 

 مساء3(1الى  -3 31من ) زمن االمتحان 

 1934/1935فى العام الجامعى  عامالثانٌة الفرقة  ماٌو() الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى 

 انؼهىو انجُىنىخُخ انكًُُبء انفُسَبء انرَبضُبد واالخزًبع  انفهسفخ انزبرَخ انهغخ اَدهُسَخ انهغخ ػرثُخ انزبرَخ/ انُىو

 انسجذ

41/3/4023 

األدة اإلساليً 

 واأليىي

ربرَخ انذونخ انجُسَطُخ  انشؼر

 وزضبررهب

ػهى )فهسفخ اساليُخ

 (انكالو

 (2)دَُبيُكب 

 َظرَخ االززًبالد

 (:4)رَبضُبد 

 يؼبدالد رفبضهُخ

 اسزبرُكب ويزدهبد

 دَُبيُكب

 (1فُسَبء )

 فُسَبء+زذَثخ فُسَبء

 زُىَخ

 زجهُبد

 االثٍُُ

43/3/4023 

 (4) ب انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىنىخُ

 االرثؼبء

47/3/4023 

َظىص ربرَخُخ ثهغخ  لىاػذ انًؼبًَ ػهى

 اخُجُه

الد رفبضهُخ ديؼب ػهى االخزًبع انرَفً

 ػبدَخ

 2كًُبء غُر ػضىَخ ثظرَبد فُسَبئُخ

 

 (2فسُىنىخُب زُىاٌ)

 انسجذ

10/3/4023 

 ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًــــــــــــــــــــــــــــــــــبػــــــانُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس االخزػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى 

 االثٍُُ

 

2/4/4023 

ررخًخ انً  يىسُمً انشؼر

 االَدهُسَخ

 يذخم انً ػهى انىثبئك

 (االرشُفُبد) 

  (4هُذسخ ) يُبهح ثسث ػهًً

 4كًُُبء

 (1)فسُىنىخُب َجبد 22كًُُبء ػضىَخ

 االرثؼبء

1/4/4023 

 ىيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف انزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيذخ

 انسجذ

4/4/4023 

( 4يسبدثخ ) ..............

لراءح أو كزبثخ 

 اثزكبرَخ

 

 

يظر فً انؼظرٍَ 

 انُىَبًَ وانرويبًَ

 يمرر اخزُبري

 (ػهى االخزًبع انثمبفً )

 (:2فُسَبء)

 ثظرَبد فُسَبئُخ
 رُبر يزردد -ة 

فُسَبء +رُبر يزردد 

 زُىَخ

ػهى انًؼبدٌ وانًىارد  رسهُم اردبهً

 االلزظبدَخ

 االثٍُُ

2/4/4023 

 زبست انً زبست انً زبست انً زبست انً انظُبػًػهى االخزًبع  ــــــــــــــــــــــــــــ ............ ػهىو انمراٌ

 ءاالرثؼب

20/4/4023 

انُسى 

 (4وانظرف)

  ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ........... خغرافُب الزظبدَخ انُمذ

 22كًُُبء فُسَبئُخ

ثُئخ َجبرُخ َجبد 

 الزظبدي

 مدٌرعام الكلٌة                                             مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                              



 

 

 ًائــــــــــــــــــنه ــــــــــــــــــدولجــــــــــــــــــــ

 مساء3(1الى  -3 31من ) زمن االمتحان      كلٌة التربٌة/ جامعة بنها 

 1934/1935فى العام الجامعى  الثانٌة اساسىالفرقة ( ماٌو) الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى ا

انهغخ ػرثُخ وانذراسبد  انزبرَخ/انُىو

 االساليُخ

 انؼهىو انرَبضُبد انذراسبد االخزًبػُخ

 انسجذ

41/3/4023 
 (4) رَبضخ رطجُمُخ خغرافُب اوراسُب ثالغخ يؼبًَ وَمذ َىَبًَ

 
 ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ

 الفمبرَبد + زجهُبد
 االثٍُُ

43/3/4023 
 هىـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى وانزؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىخُنسُكى

 االرثؼبء

47/3/4023 

 هُذسخ رسهُهُخ فً انفراؽ ربرَخ انرَبضُبد انذٍَ وانمضبَب انًؼبطرح انذٍَ وانمضبَب انًؼبطرح

 

 انسجذ

10/3/4023 
 (2) ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رؼهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركُىنىخُ

 االثٍُُ

 

2/4/4023 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذ انطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراي

 االرثؼبء

1/4/4023 
 خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ وفُُـــــــــــــــــــــــــــبراد َذوَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه

 انسجذ

4/4/4023 

 ربرَخ يظر انُىَبَُخ وانرويبَُخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (4هُذسخ )
 

 فُسَبء : خىاص يبدح

 كهرثُخ ويغُبطُسُخ

 االثٍُُ

2/4/4023 

 زبست انً زبست انً زبست انً زبست انً

 مدٌرعام الكلٌة                                       مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                            
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 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                              



 

 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

 ثًجًُ انكهُخ  طجبزب  ( 11.30انً  -9.30يٍ )زيٍ االيزسبٌ        كهُخ انزرثُخ/ خبيؼخ ثُهب 

 4022/4023فً انؼبو اندبيؼً  انثبنثخ ػبوانفرلخ  يبَى() انثبًَخذول ايزسبَبد انفظم انذراسً 
 

 انؼهىو انجُىنىخُخ انكًُُبء انفُسَبء انرَبضُبد واالخزًبع  انفهسفخ انزبرَخ انهغخ اَدهُسَخ انهغخ ػرثُخ انزبرَخ/ انُىو

 انسجذ

41/3/4023 

 (4)انؼجبسًاِدة 

 اِدة األَذنسً+

 فهسفخ انسضبرح يظر االساليُخ لظخ ودرايب 

 

 ()يمرر اخزُبري فً انزخظض

 هُذسخ انكسىرَبد

 

(:دَُبيُكب 4رَبضُبد)

رسهُهُخ+طرق رَبضُخ 

 نسم يسبئم انفُسَبء

يؼبدالد رفبضهُخ 

 خسئُخ ودوال خبطخ

 َظرَخ انسير+

 ػهى انطفُهُبد وانًُبػخ

 االثٍُُ

43/3/4023 

 اخزُبري

 اندًبلفهسفخ 

 يبدح اخزُبرَخ (1)ررخًخ

َظىص ربرَخُخ ثبنهغخ 

 انؼرثُخ

 يمرر اخزُبري

 فً انزخظض

 )فهسفخ انذٍَ(

دوال خبطخ و يؼبدالد  

 رفبضهُخ خسئُخ

.......................... 

 

.......................... 
 

يمرر اخزُبري فً 

 انزخظض

 يُكروثُىنىخُب رطجُمُخ

 

 االرثؼبء

47/3/4023 

يهبراد نغىَخ 

 )كزبثخ(

ػهى انهغخ انزمبثهً 

 رسهُم خطبةو

+فُسَبء 4يُكبَُكب كى رىثىنىخً انًُطك انسذَث االَىثُىٌ و انًًبنُك

 زسبثُخ

 (4فسُىنىخُب انسُىاٌ) IVكًُُبء فُسَبئُخ

 

 انسجذ

10/3/4023 

خــــــــانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق انفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 االثٍُُ

 

2/4/4023 

 (1كزبثخ ) (4َسى وطرف )

يمذيخ فً ػهى 

 انهغخ انؼبو

انؼاللبد ثٍُ انشرق 

وانغرة فً انؼظىر 

 انىسطً

 رظُُف زهري IIكًُُبء رسهُهُخ  ................................ ازظبء ...............

 رشرَر َجبد+

 االرثؼبء

1/4/4023 

 ــــــــــــــــــــــــــخانخبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ+طــــــــــــــــــــــــــــــــــرق رذرَس روي االززُبخبد انخبطـــــــــــــــــــبد ـــــــــــخ روي االززُـــــــــــــبخــــــــــــــــــــــسُكىنـــــــــــــــــــــــــــــىخُ

 

 انسجذ

4/4/4023 

 ب انؼظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرثُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ولضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانز

 االثٍُُ

2/4/4023 

 فهسفخ زذَثخ ........................ ػهى انهغخ انزطجُمً ....................

 (29،22،27ق)

اسزخذاو انسبست فً  .............................

 انفُسَبء

 يُكروثىنىخُب ثُئُخ IVكًُُبء ػضىَخ

 ءاالرثؼب

20/4/4023 

انفكر انُمذي ػُذ 

 انؼرة
 

 رَبضُبد رطجُمُخ: ػهى اندًبل انىطٍ انؼرثًخغرافُب  ...............

 + دَُبيُكب رسهُهُخ
 يُكبَُكب االوسبط انًزظهخ

+فُسَبء(2َىوَخ)فُسَبء

 2خىايذ

 + طخىر رسىثُخ ـــــــــــــــــــــــــــ

 خُىنىخُب رركُجُخ
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 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول     التربٌة كلٌة/  بنها جامعة

 

 بمبنى الكلٌة     طجبزب  ( 22.10 انً - 9.10 يٍ) االيزسبٌ زيٍ

 1934/1935فى العام الجامعى  اساسى الثالثةالفرقة ( ماٌو) الثانً جدول امتحانات الفصل الدراسى 

انزبرَخ/انُىو االساليُخانهغخ ػرثُخ وانذراسبد    انؼهىو انرَبضُبد انذراسبد االخزًبػُخ 
 انسجذ

41/3/4023 
 (2رَبضخ رطجُمُخ ) ربرَخ يظر االساليُخ ادة ػجبسً واَذنسً

 

 ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ

 +ثُىنىخُب خسى االَسبٌ

 فسُىنىخُب َجبد ووراثخ
 االثٍُُ

43/3/4023 
 ـــــــــــــــــهُىانزرثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَخ انزؼــــــــــــــــــــــــــــربرَــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 االرثؼبء

47/3/4023 
 ــــبفً أخزُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرييمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر ثمــــــــــــــــــــــــــــــ

 انزرثُخ انذونُخ(-سُكىنىخُخ انشخظُخ–يذرسخ ويدزًغ -يهبراد دراسُخ-)ررثُخ ثُئُخ
 انسجذ

10/3/4023 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خغرافُب الزظبدَخ

 فُسَبئُخكًُُبء    ــــــــــــــــــــــــــ

 االثٍُُ

 

2/4/4023 

سُكىنىخُخ فئبد خبطخ  خذيخ اخزًبػُخ اردبهبد انُمذ األدثً

 فئبد خبطخطرق رذرَس +

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 االرثؼبء

1/4/4023 
 فُسَبء: ثريدخ انسبسىة ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 ثظرَبد هُذسُخ+رُبر يزردد
 انسجذ

4/4/4023 
 ..................................... (1هُذسخ) انؼرة انسذَث وانًؼبطرربرَخ  انهغخ  وانظرف ػهى 
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 كلٌة التربٌة/ جامعة بنها 

 بمبنى الكلٌة صباحا (11.30الى  -9.30من ) زمن االمتحان   ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول

 2014/2015فى العام الجامعى  الرابعة عامالفرقة ( ماٌو) الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى 
 انؼهىو انجُىنىخُخ انكًُُبء انفُسَبء انرَبضُبد واالخزًبع انفهسفخ انزبرَخ انهغخ اَدهُسَخ انهغخ ػرثُخ انزبرَخ/ انُىو

 االزذ

42/3/4023 

 درايب رسهُم انُظىص االدثُخ

 +لظخ

  ربرَخ يظر انًؼبطر

 فهسفخ انهغخ

 

 رَبضُبد رطجُمُخ :

 +يُكبَُكب انكىدَُبيُكُخ كهرثُخ

 فُسَبء اشؼبػُخ+

 طبلبد خذَذح  و يزدذدح

 IIIكًُُبء غُر ػضىَخ 

 V I+كًُُبء غُرػضىَخ
 

 

ازُبء يبئُخ + زُىاٌ 

 الزظبدي

 انثالثبء

44/3/4023 

 رحـــــــــــــــــــــــــــبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى فً يظــــــــــــــــــــــــــــر واالردبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد انًؼَظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انخًُس

42/3/4023 

 ـــــــــــرثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىيــــــــــــــانزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَـــــــــــــــــــــــــــــــ

 االزذ

12/3/4023 

انسبسىة ورؼهُى انهغخ 

 انؼرثُخ

 َظىص ربرَخُخ ثبنهغخ ررخًخ

 األخُجُخ

 فهسفخ انفٍ+

 فهسفخانزكُىنىخُب

 رسهُم يركت 
 

................................ ................................ ............................. 

 انثالثبء

4/4/4023 

 يمرر اخزُبري

 4وانظرفانُسى 

 فُسَبء انًىاد (1هُذسخ ) ........................... ربرَخ اورثب انًؼبطر ػهى االسبنُت

 يُطمُخ ورلًُخ +دوائر

وراثخ+ثُىركُىنىخُب  VI كًُُبء فُسَبئُخ

 انُجبد وانكبئُبد انذلُمخ

 انخًُس

2/4/4023 

 

اردبهبد انُمذ االدثً 

 انسذَث

 

 رسهُم االخطبء

 (2+كزبثخ)

 رربرَخ انؼرة انًؼبط

 

 فهسفخ انمُى

 

زسو ثريدُبد فً انزطجُمبد  .

 انرَبضُخ

 ػهى انسشراد ........................... يمبل وثسث

 االزذ

7/4/4023 

 رثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــوانفهسفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ نهزبػُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل االخزً

 انثالثبء

9/4/4023 

انسذَث انفكر انؼرثً  ربرَخ االيرَكزٍُ ......................... ......................

 وانًؼبطر

 VI Iكًُُبء ػضىَخ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 VIIIكًُُبء ػضىَخ+

)يمرر اخزُبري فً 

 انزخظض(

ربرَخ انجُىنىخُب و 

 اندُىنىخُب

 

 انخًُس

22/4/4023 

 

 (َثرا  ) انسذَث االدة

 ػهى انهغخ

 ػهى انهغخ انزطجُمٍ

 

 

فً )يمرر اخزُبري 

انزخظض( لضبَب ربرَخُخ 

 يؼبطرح

 )يمرر اخزُبري فً انزخظض( انفهسفخ انًؼبطرح

 (4دَُبيُكب انًىائغ )

 

( +ربرَخ 4يُهح خبص)

 وفهسفخ انؼهى

فهىرح  VII كًُُبء فُسَبئُخ

 يظرَخ+خُىفُسَبء

 مدٌرعام الكلٌة                                                    مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                              وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                                                                                                  )أ3د3 محمد حسانٌن(           



 

 ًائــــــــــــــــــنه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول   ٌة التربٌةجامعة بنها / كل

  بمبنى الكلٌة مسائى (2الى  -12زمن االمتحان ) من  

 1934/1935فى العام الجامعى  الرابعة اساسى( الفرقة ماٌو) الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى 

 انؼهىو انرَبضُبد انذراسبد االخزًبػُخ االساليُخانهغخ ػرثُخ وانذراسبد  انزبرَخ/انُىو
 االزذ

42/3/4023 

 :ػهىو ثُىنىخُخ وخُىنىخُخ (5)رَبضخ رطجُمخ خغرافُب افرَمُب وزىع انُُم َسىوطرف

 زشراد وطفُالد ثُئُخ

 خُىنىخُب يظر+ خُىنىخُب ثُئُخ
 

 انثالثبء

44/3/4023 

 رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد انًؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالردـــــــــــــــــــــــــــــــبه و َظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو انزؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُى 
 

 انخًُس

42/3/4023 

 انسُرح انُجىَخ و انًؼبيالد
 

 
 

 ربرَخ يظر انسذَث وانًؼبطر
 
 

 

 دَُبيُكب زرارَخ

 

 

 

 

 

 االزذ

12/3/4023 

 فُسَبءفهكُخ و أرطبد خىَخ ............................................. ............................................................... انسبسىة ورؼهُى انهغخ انؼرثُخ

 

 انثالثبء

4/4/4023 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــخ وانفهسفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ نهزرثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالخزًبػُــــــــــــــــــــــــــــــــىل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالطــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انخًُس

2/4/4023 

 :فُسَبء هخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهىو يزكبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ

+ اهزسازاد و يىخبد فُسَبء زذَثخ   

 

 

 

 ػهىو يزكبيهخ

 

 االزذ

7/4/4023 

 +فئــــــــــــــــــــــــــــبد خبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخسُكىنىخُـــــــــــــــــــــخ 

 خطــــــــــــــــــــــــــــــــــرق رــــــــــــــــــــــــــــذرَس فئبد خبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ىخُــــــــخ فئـــــــــــــــــبد خبطـــــــخسُكىن ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـــــــرق رــــــذرَس فئبد خبطـــــــــــــــــــخ

 انثالثبء

9/4/4023 

 لراءح واسزًبع  :يهبراد نغىَخ

 رؼجُر و إيالء وخظ

 

 رىثىنىخٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 انخًُس

22/4/4023 

 خغرافُب يظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كًُُبء ػضىَخ زسو ثريدُبد

 الكلٌةمدٌرعام                                              مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                             وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                              



 

 التربٌة                                                                        جامعة بنها / كمية 

 بمدرجات الكلٌة    ( ظهرا  12الى  -39زمن االمتحان ) من 

 1934/1935جدول امتحانات تخلفات الفصل الدراسى الثانى الفرقة الثانٌة عام بمواد من الفرقة األولى فى العام الجامعى 

 انؼهىو انجُىنىخُخ انكًُُبء انفُسَبء انرَبضُبد واالخزًبع   انفهسفخ انزبرَخ انهغخ اَدهُسَخ انهغخ ػرثُخ انزبرَخ/ انُىو

 انسجذ

24/3/4023 

 

 (2انهغخ االَدهُسَخ )

انهغخ 

 (1) االَدهُسَخ

       انهغخ االَدهُسَخ

)4) 

 (2) رسهُم رَبضً (3) ازظبء اخزًبػً

 (1انؼذد)

 خسى اَسبٌ ورشرَر َجبد

(2) 

خسى اَسبٌ ورشرَر 

 (2)َجبد

زرارح وثظرَبد 

 (1) هُذسُخ
 االزذ

27/3/4023 

 

 (4وطرف )َسى 
(4) 

 
 

يذخم انً 

 (13)انُمذ

 
يجبدئ خرائظ و 

 ( +2ج ثشرَخ )

انًؼهى ويهُخ 

 (4انزؼهُى)

 

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

 

 

انًؼهى ويهُخ 

   (4انزؼهُى)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  (2) زرارح وثظرَبد

 

 االثٍُُ

22/3/4023 
 

 ػهى َفس ًَى
 (43 ) 

 

يذخم انً 

 انشؼر
(14) 

 

 ػهى َفس ًَى
 (13) 

 ػهى َفس ًَى
 (22) 

 (2دَُب يُكب )
(4) 

 ػهى َفس ًَى ـــــــــــــــــــــــــــ
 (2) 

 

 انثالثبء

29/3/4023 

 زمىق اَسبٌ  

(2) 

 

 زمىق اَسبٌ ــــــــــــــــــــ

(2) 

 زمىق اَسبٌ 

(4) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 االرثؼبء

 

40/3/4023 

يؼبنى انزبرَخ   

انىسُظ  االورثً

(2) 

 

 

 (2رسهُم رَبضً )   
(2) 

 

 مدٌرعام الكلٌة                                             مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                              

 



 

 

                    كلٌة التربٌة   

 بمدرجات الكلٌة    ( ظهرا  12الى  -39زمن االمتحان ) من                                        شئون الطالب

 الئحة جدٌدة 1934/1935جدول تخلفات الفرقة الرابعة عام بمواد من الفرقة الثالثة عن الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً                   

 ٌاءفٌز الرٌاضٌات التارٌخ الفلسفة لغة عربٌة الٌوم/ الشعبة

السبت 

36/5/1935 

(+ .فروق فردٌة )

 تدرٌسسٌكولوجٌة طرق 

 ذوى االحتٌاجات الخاصة

(3) 

تارٌخ مصر  (1فروق فردٌة )

 (5اإلسالمى )

مقرر اختٌارى:  

هندسة الكسورٌات 

( + مٌكا نٌكا 0)

 (3الفضاء )

 ( دٌنامٌكا تحلٌلٌة6رٌاضٌات )

ٌة لحل مسائل ضطرق رٌا

 (3الفٌزٌاءالعدد)

األحد 

31/5/1935 

    (5الحضارة )فلسفة (3) 1نحو وصرف  

 

 مدٌرعام الكلٌة                                             مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                

             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                      

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                               )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                             

 

 



 

 كمية التربية
 شئون الطالب

 بمواد من الفرقة الثانٌة والثالثة عن الفصل الدراسً الثانً جدول تخلفات الفرقة الرابعة عام 

 الئحة قدٌمة  1934/1935للعام الجامعً  

 
 فلسفة واجتواع لغة انجليزية لغة ػربية طبيؼة وكيوياء رياضيات الشؼبة/ اليوم
 انسجذ

24/3/4023 
 1بحتة ثانية 

( تفاضل ػالي وتكاهل )

1 

 بحتة ثانية

1 

 

 

 بالغة

1 

 

 ػلن نفس تؼليوي

1 

 بناء هجتوغ ونظوه )ثانية(

(1) 

 االزذ

27/3/4023 
 2بحتة ثانية 

 1(هندسة وجبر خطي )

 تطبيقية ثانية

1 

 

 

 

 

 

 

 

 االثٍُُ

22/3/4023 
 3بحتة ثانية 

 هؼادالت تفاضلية)

 1(وتحليل حقيقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثالثبء

29/3/4023 
 1بحتة ثالثة 

 1(هؼادالت تكاهلية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرثؼبء

 

40/3/4023 

 2بحتة ثالثة 

 جبر هجرد)

 1(وتوبولوجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1بحتة ثالثة  42/3/4023انخًُس 

 )هؼادالت تفاضلية(

    

 الكمية بمدرجات صباحا العاشرة الساعة االمتحانات تعقد
 
 
 



 

 يمــــــــــــــــــــــــــــــــزرذ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذول                                                                 التربيةكلية 
 شئون الطالب                    

 2012/2015 اندبيؼٍ نهؼبو   ػبو انراثؼخ نهفرلخ انثبٍَ انذراسٍ انفظم يزسبَبدا

 انكهُخ ثًجًُ طجبزب (12.30 انً -9.30 يٍ  ) االيزسبٌ زيٍ لذًَخ الئسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االيزسبَبد ػبو ورئُس انكهُخ ػًُذ                                                                                                          انطالة نشئىٌ انكهُخ وكُم

                        

 (انمبدر ػجذ أزًذ أشرف. د.أ)                                                            (                                                زسبٍَُ يسًذ. د.أ)                           

 

 نغخ اَدهُسَخ فهسفخ واخزًبع    ربرَخ نغخ ػرثُخ  رَبضُبد انشؼجخ/ انُىو

 االزذ

42/3/4023 

يُكبَُكب إزظبئُخ وَظرَخ 

 انكى

د أَىثٍُُ  َسى وطرف 

 ويًبنُك 

 لظخ وَثر  فهسفخ يؼبطرح 

 انثالثبء

44/3/4023 

انكزرودَُبيُكب ورَبضخ 

 فُسَبئُخ

 ررخًخ  زبست أنٍ  زبست أنٍ 

 انخًُس

42/3/4023 

 غُر خطُخ + يىائغ 

يسبئم انشروط انسذَخ )  

 ) 

طسخ َفسُخ وػهى َفس 

 اخزًبػٍ 

طسخ َفسُخ وػهى  

 َفس اخزًبػٍ

َفس طسخ َفسُخ وػهى 

 اخزًبػٍ

 االزذ

12/3/4023 

 األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ 

 

 

 

 

األطىل انفهسفُخ 

 نهزرثُخ 
 

 األطىل انفهسفُخ نهزرثُخ 
 

 

 انثالثبء

4/4/4023 

 يُبهح  

 

 

 

 

 يُبهح

 

 يُبهح

  

 

 انخًُس

2/4/4023 
 دراسبد إساليُخ  

 

 

 

 

 َظىص فهسفُخ 

 

 يمبل ورذرَجبد 

 

 

 االزذ

7/4/4023 

  فهسفخ انؼهىو   ػهى انهغخ  

 انثالثبء

9/4/4023 

  يُزبفُسَمب    



 

 

   التربٌة كلٌة   

 بمدرجات الكلٌة    ( ظهرا  31الى  -39زمن االمتحان ) من                                                جامعة بنها   

 1934/1935بمواد من الفرقة األولى فى العام الجامعى  تعلٌم أساسًجدول امتحانات تخلفات الفصل الدراسى الثانى الفرقة الثانٌة 

 العلوم الرٌاضٌات الدراسات االجتماعٌة اللغة عربٌة التارٌخ/ الٌوم

 السبت
36/5/1935 

نحو وصرف وعلم 
 (16لغة )

تارٌخ اوربا الحدٌث 
(4) 

فٌزٌاء عامة  بصرٌات  (3رٌاضى)تحلٌل 
 (3هندسٌة )

 االحد
31/5/1935 

مدخل الى البالغة 
(5) 

  (1هندسة  ) (13جغرافٌا عامة )

 االثنٌن
31/5/1935 

رٌاضٌات )هندسة + 
 (6تحلٌل )

رٌاضٌات )هندسة + 
 (43تحلٌل )

  

 الثالثاء
30/5/1935 

( 1حقوق انسان ) (.حقوق انسان )
 تربٌة وقضاٌا العصر

(3) 

تربٌة وقضاٌا العصر 
(3) 

 

 االربعاء
 

19/5/1935 

مدخل الً علم  (3علم نفس نمو )
 (1االجتماع )

  

 مدٌرعام الكلٌة                                     مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                         

             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                         

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                     )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                                    

 

 

 



 
 

 

   التربٌة كلٌة   

 بمدرجات الكلٌة    ( ظهرا  31الى  -39زمن االمتحان ) من                                                جامعة بنها   

 1934/1935فى العام الجامعى  الثالثةبمواد من الفرقة الئحة جدٌدة   تعلٌم أساسً الرابعة جدول امتحانات تخلفات الفصل الدراسى الثانى الفرقة 

 الرٌاضٌات االجتماعٌةالدراسات  اللغة عربٌة التارٌخ/ الٌوم

 السبت
36/5/1935 

 علم اللغة والصرف 
 (.العدد) 

تارٌخ مصر االسالمٌة 
(5) 

 (4رٌاضة تطبٌقٌة)
 (.العدد )

 االحد
31/5/1935 

 أدب عباسى واندلسً 
 (1العدد) 

 (.هندسة  ) (5جغرافٌا اقتصادٌة )
 (3العدد )

 االثنٌن
31/5/1935 

 اتجاهات نقد ادبى
 (3العدد )

تربٌة وتارٌخ  تارٌخ
 (3تعلٌم )

برمجة الحاسوب 
 (3العدد )

 الثالثاء
30/5/1935 

 مقرر ثقافً اختٌاري 
 (1العدد ) 

مقرر ثقافً  
 (4اختٌاري)

مقرر ثقافً اختٌاري 
(1) 

 االربعاء
 

19/5/1935 

  (3خدمة اجتماعٌة ) ---------

 مدٌرعام الكلٌة                               مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                         

             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                         

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                     )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                                    

 

 

 



 

   التربٌة لٌةك   

 بمدرجات الكلٌة    ( ظهرا  31الى  -39زمن االمتحان ) من                                                جامعة بنها   

 1934/1935فى العام الجامعى  الثالثة الثانٌة و بمواد من الفرقةالئحة قدٌمة   تعلٌم أساسً الرابعة جدول امتحانات تخلفات الفصل الدراسى الثانى الفرقة 

 الرٌاضٌات علوم اللغة عربٌة التارٌخ/ الٌوم

 السبت
36/5/1935 

 )رٌاضة ثانٌة( بحتة
 (3العدد )

)رٌاضة ثانٌة( بحتة 
(3) 

 مٌكانٌكا
 (4العدد )

 االحد
31/5/1935 

 )رٌاضة ثانٌة( تطبٌقٌة 
 (3العدد ) 

)رٌاضة ثانٌة( تطبٌقٌة 
(3) 

 

 االثنٌن
31/5/1935 

و تعلٌم التكنولوجٌا 
 الوسائل

 (3العدد) 

)تارٌخ طبٌعى (نبات 
(1) 

 

 الثالثاء
30/5/1935 

 بالغة 
 (3العدد) 

)تارٌخ طبٌعى (حٌوان 
(1) 

 

 االربعاء
 

19/5/1935 

)تارٌخ طبٌعى(  ---------
 (1جٌولوجٌا )

 

 مدٌرعام الكلٌة                               مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                         

             

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                       وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                         

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                     )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 بمبنى الكلٌة مسائى (3الى -12زمن االمتحان ) من      امعة بنها / كلٌة التربٌةج

 1934/1935فى العام الجامعى  الئحة قدٌمة الرابعة اساسى( الفرقة ماٌو) الثانىجدول امتحانات الفصل الدراسى 

 انؼهىو انرَبضُبد انذراسبد االخزًبػُخ انهغخ ػرثُخ وانذراسبد االساليُخ انزبرَخ/انُىو

 االزذ

42/3/4023 

 (2)  ػهىو طجُؼُخ فُسَبء ورمُُخ (20)رسهُم  (2)ػاللبد انشرق وانغرة (1انؼذد )  َسىوطرف

 انثالثبء

44/3/4023 

 (2)كًُُبء ػضىَخػهىو طجُؼُخ  (7) خجر (4)خغرافُب افهًُُخ (2لراءح رسهُهُخ )

 انخًُس

42/3/4023 

(4) أدة شؼجٍ   
 

 
(2)خغرافُب يظر  

 

 

 

 (2) هُذسخ

 

 (2ػهىو طجُؼُخ  رطىرفُسَبء وغُر ػضىَخ)

 االزذ

12/3/4023 

  ............................................. _________________ (1طسخ يذرسُخ وَفسُخ نهطفم )

 انثالثبء

4/4/4023 

  (3) إزظبءرمىَى ررثىٌ ويجبدئ  (2)رمىَى ررثىٌ ويجبدئ إزظبء (2) رمىَى ررثىٌ ويجبدئ إزظبء

 انخًُس

2/4/4023 

   (1انًذرسخ االثزذائُخ ) ادارح يذرسُخ 

 
 االزذ

7/4/4023 

    (2انُمذ األدثٍ ) 

 انثالثبء

9/4/4023 

    (2)  زبست آنً

 مدٌرعام الكلٌة                                             مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                                

 عمٌد الكلٌة ورئٌس عام االمتحانات                                             وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                                                                   

          

 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            حمد حسانٌن(                                                                    )أ3د3 م          

 

 

 



 

 

 

 طجبزب   ثًجًُ انكهُخ( 11.30انً  -9.30يٍ )زيٍ االيزسبٌ     

 4022/4023فً انؼبو اندبيؼً  الئسخ لذًَخ انثبنثخ ػبوانفرلخ  يبَى() انثبًَخذول ايزسبَبد انفظم انذراسً 
 

 انرَبضُبد انزبرَخ/ انُىو

 انسجذ

41/3/4023 

 (2انؼذد)  ػهى َفس رؼهًًُ

 االثٍُُ

43/3/4023 

 (2انؼذد) وسبئم رؼهًُُخ

 االرثؼبء

47/3/4023 

 (2انؼذد) ررثُخ ويشكالد انًدزًغ

 انسجذ

10/3/4023 

 (2انؼذد) نغخ اَدهُسَخ

 االثٍُُ

 

2/4/4023 

 هُذسخ رفبضهُخ وخجر

 (2انؼذد) 

 االرثؼبء 

1/4 /4023 

 رىثىنىخٍ واززًبالد

 (2انؼذد)

 انسجذ 

4/4/4023 

 يؼبدالد رفبضهُخ

 (2انؼذد) 

 

 

 مدٌرعام الكلٌة                                             مدٌر ادارة شئون الطالب                                                                            
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 ()أ3د3 أشرف أحمد عبد القادر                                            )أ3د3 محمد حسانٌن(                                                                                

 

 



 
 


