
 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200    اجلبيعي نهعبو انثبني انذراسي مانفص )عبوتعهيى )األوىل  انفرقة جذول ايتحبنبت
 انشعجة 

 انهغة انعرثية انفيزيبء وانكيًيبء  انريبضيبت انيوو وانتبريخ 
 انجيونوجيةانعهوو 

 انتبريخ انهغة اإلجنهيزية واجليونوجية
 

 اجلغرافيب
 

 
 انفرنسية انهغة

 م2022//4/6الدبت 
 (4بحتة )

فيدياء )كهخبية وضهء 
 ومغشاطيدية هشجسي

 مكتبة عخبية
(1) 

 (2نبات )
 جغخافيا بذخية (1تخجسة )

 (1تخجسة ) جغخافيا بذخية

 6/6/2022االثشين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــادئ التخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8/6/2022االربعاء 
 كيسياء

كيسياء طبيعية وغيخ 
 (1عزهية وتحميمية )

 فمدفة إسالمية

 
 كيسياء فيديائية عامة

 مجخل إلى األدب الفخندى جغخافيا مشاخية وحيهية تاريخ اليهنان والخومان (1شعخ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهق االندــــــ 11/6/2022الدبت 
 13/6/2022االثشين 

 (2تطبيقية )
رياضيات )تكامل وهشجسة 

 مجخل إلى عمم المغة وديشاميكا(
 (1جيهلهجيا )

 (1تجريبات لغهية)
نرهص تاريخية بمغه 

 أجشبية
 (2رهص حجيثه )ن خخائط )كارتهجخافيا(

 15/6/2022االربعاء 
 (2فيدياء )

عمهم بيهلهجية )حيهان 
 (1عام( )

 (1نحه وصخف )

 (2حيهان )
تاريخ أوربا فى العرهر  (1قهاعج )

 الهسطى

تاريخ أوربا فى العرهر 

 الهسطى

 (2قهاعج )

 (1لغه أجشبيه ثانية ) (2لغة أجشبية) (1لغة أوربية ) (1ية ثانية )لغة أجشب (1لغة اجشبية ) (1)لغة أجشبية  --------- (1لغة أجشبية ) 18/6/2022الدبت 

 --------- --------- --------- (1نقج أدبى ) --------- (1نقج أدبى ) --------- (3بحتة ) 20/6/2022االثشين 

 . )ساصتان( (وحقوق االنسان) ( مبادئ التربيةمقررى ) صدا، ساصات 3زمن االمتحان لجميع المقررات  –الثامنة صباحا  ات فى تمام الساصه تبدأ االمتحان



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200    نهعبو اجلبيعي  انثبني انذراسيجذول ايتحبنبت  انفرقة انثبنية ) تعهيى عبو( انفصم 
 انشعجة 

 انريبضيبت انيوو وانتبريخ 
 

 انفيزيبء وانكيًيبء

 

انعهوو انجيونوجية 
 واجليونوجية

 انتبريخ رثيةانع انهغة االجنهيزية انهغة

 
 اجلغرافيب

 

 
 انهغة انفرنسية

 (2تخجسة ) (3كيسياء عزهية) (2كيسياء عزهية) (4تطبيقية ) 5/6/2022االحج 
 إسالمي أدبنرهص تاريخ 

 وأمهي 
 (2تخجسة ) جغخافية الدكان ةالجولة العباسيتاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  نفذ نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمــــــــــــــــــــــــ 7/6/2022الثالثاء 
 (2ات عام)نب (8بحته ) 9/6/2022الخسيذ 

 

 (4نبات )
 (17حزارة القخن ) جغخافية التعجين والرشاعة جغخافيا اقترادية (2) إسالميةدراسات  (2شــعخ )

 (4فيدياء ) 12/6/2022االحج 
فيدياء ) ديشاميكا حخارية 

 ونهوية وتيار متخدد(

 (4فيدياء )

 
 (2نقج أدبى ) (2نقج أدبى )

 مشاهج البحث
 العمسي

حة جغخافية عسمية)مدا
 الخخائط(

 
 (2صهتيات )

 14/6/2022الثالثاء 
 (7)بحته

رياضيات)تكامل ومعادالت 
 تفاضمية عادية وديشاميكا

 

 (2جيهلهجيا )
 (2نحه وصخف ) (2قهاعج )

نرهص تاريخية بالغه 
 األجشبية

 (4قهاعج ) جغخافية الدالالت البذخية

 (2ثانية ) أجشبية لغة (2حزارة وتاريخ اسالمى ) (2ثانية ) شبيةأجلغه  (4حيهان ) (2) أجشبية لغة ـــــــ 16/6/2022الخسيذ 
 

 (2لغة أجشبية )
 (2لغة أجشبية ثانية )

 19/6/2022االحج 
 ------- (2تجريبات لغهية ) --------- ------- -------

فى العرخ  تاريخ أوربا
 الحجيث

 
 تاريخ أوربا الحجيث

 
 (2()17نرهص القخن )

 ساصات 3االمتحان لجميع المقررات زمن صباحًا،   الحادية صشر والنصفام الساصه تبدأ االمتحانات فى تم
 

 



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200    نهعبو اجلبيعيجذول ايتحبنبت انفصم انذراسي انثبني انفرقة انثبنثة تعهيى عبو 

 ( ، )تربيه ومشكالت المجتمع(  )ساصتان(التربية، )تاريخ   (يبات لغويهالتدر) مقررات  صدا ساصات . . 3زمن االمتحان لجميع المقررات ، الثامنة صباحا   الساصةتمام  فيتبدأ االمتحانات 

 انشعجة       
  

 انيوو وانتبريخ
 فيزيبء انكيًيبء ريبضيبت

عهوو ثيونوجية 
 وجيونوجية

 انفرنسية انهغة اجلغرافيب  انتبريخ انهغة اإلجنهيزية انهغة انعرثية

 عهى نفس

 (11بحتة ) 5/6/2022االحج 
كيسياء )عشاصخ فمدات 

 ومتخاكبات انتقالية
 اإلسالميةمرخ تاريخ  (3دراما ) (3نحه وصخف ) (6نبات ) فيدياء جهامج

جغخافيا مرخ 
 التاريخية

 (18حزارة القخن )
استخجام الحاسب في 

 عمم الشفذ

 ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريــــــــ 7/6/2022الثالثاء 

 9/6/2022الخسيذ 
 (7تطبيقية )

كيسياء أطياف ونهوية 
 وتحميمية عسمية(

فيدياء نهوية وندبية 
 خاصة

 (3قرة ونثخ) بالغة عمم السعاني (6حيهان )

تاريخ العالقات بين 
الذخق والغخب فى 
 العرهر الهسطى

 (1) المغةتاريخ  جغخافيا العسخان

 الشفذ اإلرشاديعمم 

 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمتخبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل  االجتساعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألصـــــــــــــــ 12/6/2022االحج 

 (1) تحميمهكيسياء  (12بحتة ) 14/6/2022الثالثاء 
فيدياء 

 كهخومغشاطيدية
 أسيا الحجيثتاريخ  (3تجريبات لغهية ) مرادر المغه واألدب (1كيسياء حيهية )

جغخافيا البحار 
 والسحيطات

نرهص القخن 
(18(،)2) 

عمم الشفذ وقزايا 
 السجتسع

 ـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت السجتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخبيــــــــ 19/6/2022االحج 

 ــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التعميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكشــــــهلــهجيــ 21/6/2022الثالثاء 

 --------- (6قهاعج ) جيه مهر فهلهجيا --------- (3قهاعج )  -------- ----- ---- ----- (8تطبيقية ) 23/6/2022الخسيذ 



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 ساع 3، زمن االمتحان لجميع المقررات  الحادية صشر والنصفتبدأ االمتحانات فى تمام الساصه 

 

 و 0202/0200    نهعبو اجلبيعيانفصم انذراسي  انثبني   (عبو) تعهيى جذول ايتحبنبت  انفرقة انراثعة 
 

 انشعجة       
  

 انيوو وانتبريخ
 كيًيبء انريبضيبت

انعهوو 
انجيونوجية 
 واجليونوجية

 فيزيبء
 انهغة انفرنسية انهغة اإلجنهيزية نعرثيةانهغة ا

 انتبريخ
 
 

 
 اجلغرافيب

 

 عهى نفس

كيسياء مخكبات  (15بحتة ) م2022//4/6الدبت 
فيدياء جهامج  (8نبات ) حمقية

( 20ادب القخن ) (4تجريبات لغهية) (2عمم المغة ) تطبيقات نظخية الكم
(19) 

تاريخ األيهبيين 
 والسساليك

 جغخافيا سياسية
 

 لشفذ السعخفيعمم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخق التجريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــ 6/6/2022االثشين 
 8/6/2022االربعاء 

 (11تطبيقية )
كيسياء مشتجات 
 (8حيهان ) طبيعية وبتخولية

فيدياء واطياف 
 جدئية

 4دراسات اسالمية 
 تاريخ األمخيكتين (2تاريخ المغة ) (4دراما )

جغخافيا مرخ 
 البذخية

 عمم الشفذ العالجي

 ـــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتعميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالدارة ا 11/6/2022الدبت 
فيدياء اشعاعية  (2كيسياء حيهية ) (2كيسياء تحميمية ) (16بحتة) 13/6/2022االثشين 

 وذرية
نرهص القخن  (4قرة ونثخ) 4نحه وصخف 

(20) 
تاريخ العخب 

 الحجيث والسعاصخ
بحث خاص فى  ارصاد جهية

 عمم الشفذ
كيسياء غيخ  ---------- (12تطبيقية ) 15/6/2022االربعاء 

 عزهية
تاريخ مرخ  (8قهاعج ) (4قهاعج) --------- ----------

 السعاصخ
 --------- تاريخ مرخ الحجيث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الفخوق الفخديـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمــــــــــــــــــــــــــــــ 18/6/2022الدبت 



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

  0202/0200    جلبيعينهعبو ا انثبني انذراسيانفصم وانطفونة  أسبسيجذول ايتحبنبت  انفرقة األوىل 
 
 
 

 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان (   )ساصتان(ساصات . .صدا )حقوق اال 3تبدأ االمتحانات فى تمام الساصه الثامنة  صباحًا،  زمن االمتحان لجميع المقررات 
  

 الشعبة 
 اليوم والتاريخ 

 
 العلمــي

 

 الطفولة األدبــــي

 مبادئ التخبيـــــــة (1دراسات أســـــخية وبيئيــــــــة   ) م2022//4/6الدبت 
 طفال السهارات الفشية والتخبية أألسخية لأل االبتجائيفمدــــــفة التعميــــــــــم  6/6/2022االثشين 
 (1)جالسهسيـقى وأالنا شي (1تـــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخ ) 8/6/2022االربعاء 
 حقـــــهق اإلندان   حــــــقـــــــهق اإلندـــــــــــــــــان   11/6/2022الدبت 
 صـــحة عامــــــة (1مهســـــــــــــــــــيقى ) 13/6/2022االثشين 
 عمم نفــــذ الشســـه (1تخبيـــــــــــــة رياضيـــــــــــــة ) 15/6/2022االربعاء 
 التخبية بيئية وأســــخية عمـــــم نفـــــــــذ نســـــــــــه األطفـال 18/6/2022الدبت 
 (1لـغة ٍانجمـــــيدية ) (1لـغة ٍانجمـــــيديـــــــــــــة ) 20/6/2022االثشين 
 --------- جغــــــــخافيـــــــــــــــا م2022//22/6االربعاء 



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200    نهعبو اجلبيعي انثبني انذراسيوانطفونة  انفصم  أسبسيجذول ايتحبنبت  انفرقة انثبنية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ساصات 3، زمن االمتحان لجميع المقررات  الحادية صشر والنصف صباحا الساصةتمام  فيتبدأ االمتحانات 

 انشعجة 
 األدثي    انعهًي انيوو وانتبريخ 

 
 انطفونة

 
  الفديهلهجيعمم الشفذ  (2نبـــــات وحيــــــــــهان وجيهلهجـــــــيا ) 5/6/2022االحج 

 مدخح الطفل (2كيسياء عامــــــــة وفيدياء عامـــــــــــــة ) 7/6/2022الثالثاء 

 السهارات الفشية مالبذ األطفال (2بحتـــــــــــــــــــــــــــــــــة ) 9/6/2022الخسيذ 

 عميسية فى دور الحزانة ورياض األطفال اإلدارة الت (2تعميـــــــم القــــــــخاءة والكتابـــــــــة ) 12/6/2022االحج 

 تخبية رياضية ومعدكخات (2تعميـــــــم الحدـــــــــــــــــــــاب ) 14/6/2022الثالثاء 

 أساليب التعامل مع الطفل (2تطبـــــــــــــــــــــــــــــــيقية ) 16/6/2022الخسيذ 
 لغة عخبية وتخبية ديشية  (2ـــــــــــة )دراســـــات أسخية وبيئيـــــــ 19/6/2022االحج 

 --------------------- (2دراســــــــــــات لغــــــــهية وأدبــــية )   21/6/2022الثالثاء 
 --------------------- (2تـــــــخبية رياضـــــــــــــــــــــية ) 23/6/2022الخسيذ



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200 اجلبيعينهعى  انثبنيوانطفونة انفصم انذراسي  أسبسي انثبنثة جذول ايتحبنبت انفرقة

 نسان (   )ساصتانساصات . .صدا )حقوق اال 3تبدأ االمتحانات فى تمام الساصه الثامنة  صباحًا،  زمن االمتحان لجميع المقررات 

 انشعجة           
 انيوو وانتبريخ

 انريبضيبت
 
 

انهغة انعرثية وانذراسبت  انعهوو
 انهغة اإلجنهيزية انذراسبت  االجتًبعية اإلساليية

 
 انطفونة

 
 5/6/2022االحج 

 (1جبخ )

 
 (1لغهيات )صهتيات( ) جغخافيا بذخيه نحه وصخف (1عمم الحيهان )

 
 شاد الشفدي لألطفالاإلر 

 

 (3ة وأناشيج )تخبية مهسيقي ـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مرــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــجريـــــــ 7/6/2022الثالثاء 

 تخبية الطفل ومذكالت السجتسع (1) (نرهص ) دراما وشعخ (1خخائط ) واالسالمى  األدب الجاهمى (1نبات ) (1إحراء ) 9/6/2022الخسيذ 

 (3لغة أوربية ) ـــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وادوار الســــــــعـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـــــــــش 12/6/2022االحج 

 بــالغة (1جيهلهجيا ) (1هشجسة ) 14/6/2022الثالثاء 
تاريخ أوربا فى العرهر 

 الهسطى
 عمم نفذ تعميم األطفال (1تخجسة )

 طفالاألقرص  ـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــذ السعخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمـ 19/6/2022االحج 

تاريخ مرخ الفخعهنيه والذخق  قرص أطفال ـــــــــ تاريخ الخياضيات 21/6/2022الثالثاء 
 األدنى

  ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــ

 تاريخ تعميم األطفال فى مرخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت عسميـــ 23/6/2022الخسيذ 



 
 
 
 
 

 شئون الطالب                       

 مالحظات :

 ػهى جميغ انطالب انتواجذ بهجان االمتحانات قبم موػذ االمتحان بنصف ساػة -

 ارتذاء انماسك( –ازية ) انتباػذ االجتماػي ممنوع منؼا باتا وجود انمحمول اثناء االمتحانات االنتساو باإلجراءات االحتر -
 (بطاقة اثبات انشخصية ) انكارنيه_         

 ًيذ انكهيةع                                                    وكيم انكهية نشئوٌ انطالة                                                    يسجم انكهية                                                          املختص         
 

 أ.د/ راضي عجذ اجمليذ طه                                           أ.د/ خريي امحذ حسني                                             أ/ امحذ ترتيت  حمًذ                             
 

                  

 و 0202/0200 اجلبيعينهعى  انثبنيوانطفونة انفصم انذراسي  أسبسي انراثعةجذول ايتحبنبت انفرقة 

 ساصات 3، زمن االمتحان لجميع المقررات  الحادية صشر والنصف صباحا الساصةتمام  فيتبدأ االمتحانات 

 الشعبة 
 اليوم والتاريخ 

 الطفهلة المغة اإلنجميدية مهاد اجتساعية المغة العخبية العمهم  الخياضيات

 األصهل االجتساعية والثقافية لمتخبية (2لغهيات )نحه وتخاكيب() تاريخ مرخ الحجيث والسعاصخ نرهصه و  عباسيأدب  (2فيدياء ) (2جبخ ) م2022//4/6الدبت 
 نسه السفاهيم الجيشية والمغهية عشج األطفال ـى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقياس الشفدـ 6/6/2022االثشين 
 بحث نفذ تعميسى ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االبتجائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج  التعميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشــــــ 8/6/2022االربعاء 

 ـــــــــ (2ميكانيكا ) 11/6/2022الدبت 
 

)عبادات  دراسات إسالمية
 طخق تشفيح بخامج رياض األطفال  (2نرهص )قرة ونثخ() جغخافيا أوراسيا ومعامالت(

تطبيقات الحاسب  13/6/2022االثشين 
 اآللى

كيسياء عزهيه وغيخ 
 دراسات إسالمية )تفديخ( (2عزهيه)

 فيبين الذخق والغخب  العالقات
 الهسطىرهر الع

 

 (2)تخجسة 

 

 
 ألطفالل تكشهلهجيا ووسائل تعميسية

  

 لغة أوربية ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االبتجائيـــــــــــإدارة السجرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15/6/2022االربعاء 
 18/6/2022بت الد

 ــــــــ
الجراسات المغهية فى السعاجم  ــــــــ

 (2مقال وتجريبات لغهية ) (2خخائط) وداللة األلفاظ
 ـــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ـــــ ــــ الذعبياألدب  ــــــــ ـــــــ 20/6/2022االثشين 


