
 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( ذراسى األوللالفصل ا)         م0201/0200للعام اجلاهعى   تعلين عام  ) مجيع الشعة ( األوىلطالب الفرقح جذول اهتحاناخ  
  اليوم

 والتاريخ
 الفيزياء والكيمياء الرياضيات

علوم 
 بيولوجية

 اللغة العربية
اللغة 

 اإلنجليزية

اللغة 
 الفرندية

 جغرافيا التاريخ

االحد 
 م9/1/2222

ٌمٌاء ك
فٌزٌائٌة 
 وعامة

  رٌاضٌات
 بر واستاتٌكا(تفاضل وج

كٌمٌاء 
 (1عضوٌة  )

 (1تارٌخ أدب )
حضارة وتارٌخ 

 (1لغة )
----------- ----------- ----------- 

الثالثاء  
 م11/1/2222

 1فٌزٌاء 
فٌزٌاء )صوت+ خواص 

 مادة+حرارة
 جغرافٌا طبٌعٌة (1أنشاء) (1مقال ) (1بالغة ) (2فٌزٌاء )

غرافٌا الوطن ج
 العربى

الخميس 
 م13/1/2222

 ةــــــــــــــــــــــــــه التربوٌـــــــــــــب اآللى وتطبٌقاتــــــــــــــــــــالحاس

االحد 
 م16/1/2222

 (1فٌزٌاء ) (1علوم بٌولوجٌة)نبات (1بحتة )
تدرٌب لغوى 

(1) 
 (1صوتٌات) (1صوتٌات )

تارٌخ الفكر 
 االجتماعى

بٌعٌة جغرافٌا ط
 )فزٌوجرافٌا(

الثالثاء  
 م18/1/2222

 ســــــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــــــــــبادئ علـــــــــــــــــــــــــــــم

الخميس 
 م22/1/2222

 (1عربى) (1دراما ) عروض ----------- ----------- (2بحتة )
تارٌخ الدولة 

 العربٌة واإلسالمٌة
 اقتصادٌةجغرافٌا 

االحد 
 م23/1/2222

 (1نبات ) (1لغة أجنبٌة ) (1تطبٌقٌة )
حضارة وتارٌخ 

 (1) إسالمى
 (1لغة عربٌة ) (1لغة عربٌة ) (1قواعد) (1لغة عربٌة )

الثالثاء  
 م25/1/2222

 (1حٌوان ) (1كٌمٌاء عضوٌة ) --------
دراسات 
 (1إسالمٌة )

 (1قصة ونثر )
نصوص 

 (1حدٌثه)
تارٌخ مصر 

 عونٌةالفر
تارٌخ مصر 
 الفرعونٌة

  ص ( 8صثاحًا )  الثاهنحهلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ذراسى األول (لم        ) الفصل ا0201/0200جذول اهتحاناخ  طالب الفرقح  الثانيح  تعلين عام  ) مجيع الشعة (  للعام اجلاهعى 
 جغرافيا التاريخ اللغة الفرندية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية يولوجيةبعلوم  الفيزياء والكيمياء الرياضيات اليوم والتاريخ

االثنين 
  -----------  م12/1/2222

االربعاء 
 م12/1/2222

 -----------  

الدبت 
 م15/1/2222

بادئـــــــــــــــــــــــــــــم

االثنين 
 م17/1/2222

االربعاء 
  م19/1/2222

 

الدبت 
 م22/1/2222

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

االثنين 
 م24/1/2222

 

-----------

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 م        ) الفصل الذراسى األول (0201/0200جذول اهتحاناخ  طالب الفرقح  الثالثح  تعلين عام  ) مجيع الشعة (  للعام اجلاهعى 
 الفيزياء الكيمياء الرياضيات اليوم والتاريخ

علوم 
 بيولوجية

اللغة 
 العربية

اللغة 
 إلنجليزيةا

اللغة 
 الفرندية

 علم نفس جغرافيا التاريخ

----------- ----------- ----------- -----------  م9/1/2222االحد 

 م11/1/2222الثالثاء  

  م13/1/2222الخميس 
 

 -----------

 م16/1/2222االحد 

 م18/1/2222الثالثاء  
 

 
 -----------

  م22/1/2222الخميس 

  م23/1/2222االحد 

 ----------- ----------- -----------  م25/1/2222الثالثاء  

 

 
-----------

----------------------  ----------- ----------- م32/1/2222االحد 

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 

 



 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول)         م0201/0200للعام اجلاهعى طالب الفرقح  الراتعح  تعلين عام  ) مجيع الشعة (  جذول اهتحاناخ  
 الفيزياء الكيمياء الرياضيات اليوم والتاريخ

علوم 
 بيولوجية

اللغة 
 العربية

اللغة 
 اإلنجليزية

اللغة 
 الفرندية

 علم نفس جغرافيا خالتاري

 م12/1/2222االثنين 

--------------------------------- م12/1/2222االربعاء 

 م15/1/2222الدبت 

 ----------- ----------- ----------- م17/1/2222االثنين 

 م19/1/2222االربعاء 

----------- م22/1/2222الدبت 

 م24/1/2222االثنين 

 ----------- ----------- ----------- ----------- م26/1/2222االربعاء 

-------------------------------------------- م29/1/2222الدبت 

  ( 11.12هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح احلاديح عشرج والنصف صثاحًا ) ص 



 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 
 ( فصل الذراسى األولال)         م0201/0200للعام اجلاهعى  ( علوى + أدتىتعلين أساسى  )  األوىل طالب الفرقح جذول اهتحاناخ  

 علمى + أدبى والتاريخ          اليوم 

 (1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌهتطبٌق م9/1/2222االحد 
 (1ٌا )ــــوان وجٌولوجـــنبات وحٌ م11/1/2222الثالثاء  
 (1اء عامة وفٌزٌاء عامة )ـــكٌمٌ م13/1/2222الخميس 

 (1ة )ـــــــــاءة والكتابٌم القرـــتعل م16/1/2222االحد 
 ويــــــــــم نفس تربـــــــــــــــــعل م18/1/2222الثالثاء  
 الحاسب األلى وتطبٌقاته التربوٌة م22/1/2222الخميس 

 خ التعلٌم االبتدائً فً مصرــتارٌ م23/1/2222االحد 
 (1اب )ـــــــــــــم الحســـــــــتعلٌ م25/1/2222الثالثاء  

 (1تة )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح م32/1/2222االحد 
 (1ٌة )ــــــون  تشكٌلـــــــــــــــفن م1/2/2222الثالثاء  
 (1ٌة)ـــــة وأدبــــات لغوٌـــدراس م3/2/2222الخميس 

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 
 

 ( الفصل الذراسى األول)         م0201/0200للعام اجلاهعى  الفرقح الثانيح  تعلين أساسى  ) علوى + أدتى ( طالبجذول اهتحاناخ  
 درادات اجتماعية والتاريخ         اليوم 

 ( 2ة )تارٌخ( )ـــــــات اجتماعٌـــــدراس م12/1/2222االثنين 
 لمختلفةنظم التعلٌم االبتدائً فً الدول ا م12/1/2222االربعاء 
 (2ة )ـــــــــــــــغة انجلٌزٌـــــــــــــــــــل م15/1/2222الدبت 
 ات اجتماعٌة )تربٌة قومٌة(ـــــــــــدراس م17/1/2222االثنين 
 ســـــــــــــــادئ التدرٌـــــــــــــــــــــــمب م19/1/2222االربعاء 
 (2قى )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسٌ م22/1/2222الدبت 

 (2ٌة)ـــــــــــــــــــون تشكٌلــــــــــــــــفن م24/1/2222االثنين 

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول) م    0201/0200للعام اجلاهعى  طالب الفرقح الثالثح  تعلين أساسى  ) مجيع التخصصاخ (جذول اهتحاناخ  
 درادات اجتماعية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية العلوم الرياضيات اليوم والتاريخ

  م9/1/2222االحد 

---------------------- م11/1/2222الثالثاء  

  م13/1/2222الخميس 

  م16/1/2222االحد 

----------- م18/1/2222الثالثاء  

  ----------- م22/1/2222الخميس 
  

----------- م23/1/2222االحد 

----------- م25/1/2222الثالثاء  
 

-----------

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول) م    0201/0200للعام اجلاهعى  تعلين أساسى  ) مجيع التخصصاخ (  الراتعحطالب الفرقح جذول اهتحاناخ  
 درادات اجتماعية للغة اإلنجليزيةا اللغة العربية العلوم الرياضيات اليوم والتاريخ

 ----------- ----------- م12/1/2222االثنين 

 ----------- ----------- م12/1/2222االربعاء 

 م15/1/2222الدبت 

----------- م17/1/2222االثنين 

  م19/1/2222االربعاء 

  م22/1/2222الدبت 

----------- م24/1/2222االثنين 

 م26/1/2222االربعاء 

----------- م29/1/2222الدبت 

  ( 11.12هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح احلاديح عشرج والنصف صثاحًا ) ص 
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 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول) م    0201/0200للعام اجلاهعى  طالب الفرقح األوىل شعثح ) الطفولح (جذول اهتحاناخ  
 الفرقة األولى والتاريخ                  اليوم 

  م9/1/2222االحد 

 م11/1/2222الثالثاء  

  م13/1/2222يس الخم

 م16/1/2222االحد 

  م18/1/2222الثالثاء  

 م22/1/2222الخميس 

 م23/1/2222االحد 

 م25/1/2222الثالثاء  

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 

 
 
 
 



 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول) م    0201/0200للعام اجلاهعى  شعثح ) الطفولح ( الثانيحطالب الفرقح جذول اهتحاناخ  
 الفرقة الثانية والتاريخ                       اليوم

 م12/1/2222االثنين 

 م12/1/2222االربعاء 

 م15/1/2222الدبت 

 م17/1/2222االثنين 

 م19/1/2222االربعاء 

 م22/1/2222الدبت 

 م24/1/2222االثنين 

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 

 
 
 
 
 



 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( األول الفصل الذراسى) م    0201/0200للعام اجلاهعى  طالب الفرقح الثالثح شعثح ) الطفولح (جذول اهتحاناخ  
 الفرقة الثالثة والتاريخ                 اليوم 

 م9/1/2222االحد 

 م11/1/2222الثالثاء  

 م13/1/2222الخميس 

 م16/1/2222االحد 

 م18/1/2222الثالثاء  

 م22/1/2222الخميس 

 م23/1/2222االحد 

  ( 8هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح الثاهنح صثاحًا ) ص 

 
 
 
 



 

 

 

 عمٌد الكلٌــة                                      لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة                                                     مدٌر شئون الطالب تص                            المخ
                                                                                                                                                                                                               

 راضى عبداجمليد طهأ.د/                                                   خريى أحـمد حسنيأ.د/                                                                      أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 ( الفصل الذراسى األول) م    0201/0200للعام اجلاهعى  طالب الفرقح الراتعح شعثح ) الطفولح (جذول اهتحاناخ  
 الفرقة الرابعة اليوم والتاريخ

 م12/1/2222االثنين 

 م12/1/2222االربعاء 

 م15/1/2222الدبت 

 م17/1/2222االثنين 

 م19/1/2222االربعاء 

 م22/1/2222الدبت 

 م24/1/2222االثنين 

  ًص ( 11.12)  هلحوظح : تثذأ االهتحاناخ هن الساعح احلاديح عشرج والنصف صثاحا 

 
 
 


