
      
 شئـون الطالب       –كلية الرتبيـة 

 م2009الئحة  م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العام( دور نوفمرب 
 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 

 شعبة الفيزياء  شعبة الكيمياء شعبة الرياضيات

 السبت

1/10/2022 

9-12 

 

 11-9( 1مصر واالجتاهات املعاصرة ) يفنظام التعليم 

 (4هندسه تفاضليه رابعه )-

 IIIكيمياء عضويه -

 (2رابعه  )

 2فيزياء نووية -

  (1) 2فيزياء جوامد 

 الحدا

2/10/2022 

9-11 

 

 (1فروق فردية وقياس نفسى )-

 (6نظرية الزمرة ثانية )

 
 

 االثنني

3/10/2022 

9-12 

 

 4)حتليل مركب )

  (1حتليل حقيقى )

  

 الثالثاء 

4/10/2022 

 ( 1حتليل عددى ) 9-12

 (6توبولوجى عام )

 V  (1) كيمياء  عضوية 
 

 االربعاء 

5/10/2022 

 (4حلقات وحقوق رابعة )- 9-12

 (1تكنولوجيا املعلومات  )-

 
 

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   مسجل الكلية    تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية
 

 
 حسن حممد حويلأ.د/             حممد جابر قاسمأ.د.                                                                                

        
  



      
 شئـون الطالب       –كلية الرتبيـة 

 م2009الئحة  م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العام( دور نوفمرب 
 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 

 شعبة الطفولة شعبة اجلغرافيا شعبة اللغة الفرنسية اإلجنليزيةشعبة اللغة 

 السبت

1/10/2022 

9-12 

 

مصر  يفنظام التعليم - 11-9 (1نقد أدبى  رابعة ) (1) 4دراما وقصة 

واالجتاهات املعاصرة 

 11-9( 2رابعة )

 (1برامج ومناهج طفل الروضة )

 الحدا

2/10/2022 

9-11 

 

فروق فردية وقياس نفسى  (1طرق تدريس ثالثة )

 (1رابعة )

 (1اساسيات رياضيات  ثانية )رياضيات:   

 االثنني

3/10/2022 

 سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة   (1رابعة )قواعد ولغويات  (1) 4حمادثة وقراءة  9-12

 (1طرق تدريس ذوى االحتياجات اخلاصة رابعة )

 الثالثاء 

4/10/2022 

 (1) 2طرق تدريس  9-11
 

 (1ثانية ) رياضيات : حسبان 

 االربعاء 

5/10/2022 

   (1قواعد ولغويات ثالثة )  9-12

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   مسجل الكلية    تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية
 

 
 أ.د/ حسن حممد حويل            أ.د. حممد جابر قاسم                                                                               

        
  



      
 شئـون الطالب       –كلية الرتبيـة 

 م2009الئحة  م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم االساسى( دور نوفمرب 
 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 

 شعبة اللغة االجنليزية شعبة مواد اجتماعية شعبة اللغة العربية  شعبة العلوم شعبة الرياضيات

 السبت

1/10/2022 

9-12 

 

فيزياء اهتزازات  -

 وموجات 

 (1فيزياء حديثة ) -

مصر واالجتاهات  يفنظام التعليم -

 11-9 (1املعاصرة رابعة )

 (2كيمياء عضوية رابعه ) -

 اسالمية عبادات ومعامالت

 (3ثالثة)

 (1كتابه ثانية ) 

 الحدا

2/10/2022 

9-12 

 

 (1تكنولوجيا تعليم ثانية )  (1كيمياء عضوية ثانية ) 

اساسيات  :رياضيات

 (1) أوىلرياضيات 

 

 االثنني

3/10/2022 

حشرات : علوم بيولوجية وجيولوجية   9-12

وجيولوجيا بيئية وطفيليات وبيئية 

 ( 1جيولوجيا مصر )+

 سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة 

طرق تدريس ذوى االحتياجات 

 (1اخلاصة رابعة )

 أخطاءاسلوبيات وحتليل  

 (1رابعة )

 الثالثاء 

4/10/2022 

 

9-12 

 11-9 (1فيزياء حيوية ثالثة ) 

علوم بيولوجية وجيولوجية 

مورفولوجيا وتشريح نبات + نبات 

 (1تقسيمى ثانية )

-كيمياء عامه–فيزياء عامه 

 (1) أوىلبيولوجيا عامه 

فيزياء عامه وكيمياء عامه 

 (1) أوىلوبيولوجيا عامه 

 (1) أوىلرياضيات: جرب 

 

 االربعاء 

5/10/2022 

 (1مناهج رابعة )     9-11

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   مسجل الكلية    تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية
 

 أ.د/ حسن حممد حويل            أ.د. حممد جابر قاسم                                                                               
        



      
 شئـون الطالب       –كلية الرتبيـة 

 م2017الئحة  م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العام( دور نوفمرب 
 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 

 شعبة التاريخ  شعبة اللغة االجنليزية شعبة الفيزياء شعبة احلاسب اآلىل

 السبت

1/10/2022 

9-11 

 

ميكانيكا الكم وفيزياء - (1) 4التعليم  يفاالنرتنت 

 12-9 (3) حسابيه

 

يف مصر  نظام التعليم -

 (2واالجتاهات املعاصرة )

العصور  يفحضارة اوربا 

 (1) 3الوسطى ختلف 

 الحدا

2/10/2022 

9-12 

9-12 

  (1) األصواتعلم   (1)3التعليم  يفاحلاسب اآلىل 

 االثنني

3/10/2022 

   (1) 4الفيزياء االشعاعية   9-12

 الثالثاء 

4/10/2022 

 

9-12 

 
 (2) 6رياضيات 

 متغري مركب ودوال خاصه

 (1رابعة ) 2طرق تدريس  11-9  (1نقد ادبى )

9-11 

 االربعاء 

5/10/2022 

 

9-12 

 
 

 
 

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   مسجل الكلية    تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية
 

 
 أ.د/ حسن حممد حويل            أ.د. حممد جابر قاسم                                                                               

        
  



 
 شئـون الطالب       –كلية الرتبيـة 

 م2017الئحة م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم االساسى( دور نوفمرب 
 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 

 شعبة اللغة العربية  شعبة مواد اجتماعية

 السبت

1/10/2022 

9-11 

 

 12-9  (1ثالثة  ) 6حنو وصرف  (2) 4جغرافيا العمران 

 الحدا

2/10/2022 

9-11 

9-12 

  

 االثنني

3/10/2022 

  (1رابعة ) 2طرق تدريس  9-11

 الثالثاء 

4/10/2022 

  (1االطالس اجلغرافية ثالثة ) 9-12

 االربعاء 

5/10/2022 

   (1مناهج رابعة ) (1تاريخ مصر احلديث واملعاصر رابعة ) 9-11

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   مسجل الكلية    تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية
 

 
 أ.د/ حسن حممد حويل            أ.د. حممد جابر قاسم                                                                               

  



 
 شئـون الطالب        –كلية الرتبيـة 

 م2001م الئحة قدمية  2022( دور نوفمرب واالساسى التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العامجدول االمتحان 
 

 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 
 اساسى رياضيات  اساسى عربى   شعبة اللغة اإلجنليزية

 السبت

1/10/2022 

9-12 

 

 شعر 

 قواعد وصوتيات

 (1من ثالثة ) إحصاء دراسات دينية

 (1)هندسة من ثالثة 

 االحد

2/10/2022 

9-12 

 

 
 (1فيزياء من ثالثة ) 

 االثنني

3/10/2022 

 قصه ونثر  9-12

 دراما ونقد 

  نبات وحيوان وجيولوجيا

 الثالثاء 

4/10/2022 

9-12    

 االربعاء 

5/10/2022 

9-12  
  كيمياء عامه وفيزياء عامه

      يعتمد ،،،،       تعقد االمتحانات بمبنى كلية  التربية 

 عميد الكلية                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          مسجل الكلية    

 
  أ.د/ حسن حممد حويل          .د/ حممد جابر قاسم     أ                                                                    



    
 شئـون الطالب –كلية التربيـة 

 م 2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العام( دور نوفمرب 
 1995الئحة قدمية 

 

 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 
 شعبة تاريخ طبيعى  شعبة الرياضيات

 السبت

1/10/2022 

9-12 

 

  2نبات  (2حبته احصاء رابعة )

 ( 1ختلف ثالثة)

 االحد

2/10/2022 

 
 

   

 االثنني

3/10/2022 

 (2متغري مركب رابعة   ) 1حبتة  9-12

 

 

 الثالثاء 

4/10/2022 

   

 االربعاء 

5/10/2022 

   

   يعتمد ,,,,         تعقد االمتحانات مببىن الكلية 

 عميد الكلية       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              مسجل الكلية      
 
 

 أ.د/ حسن حممد حويل        .د/ حممد جابر قاسم     أ                                                             
              



           
 شئـون الطالب –كلية التربيـة 

 2001م الئحة  2022جدول االمتحان التحريرى للفرقة الرابعة )التعليم العام( دور نوفمرب 
 

 الزمن اليوم والتاريخ

 إىل  -من 
 شعبة الكرتونيات التعليم التجارى

 السبت

1/10/2022 

 (    1حماسبة ضريبية  ) 9-12

 رابعة

 الكرتونيات صناعية

 رابعة

 االحد

2/10/2022 

   

 االثنني

3/10/2022 

 (1متويل وادارة مالية ) 9-12

 رابعة

 (1م نفس اجتماعى  )لع

 الثالثاء 

4/10/2022 

   

 االربعاء 

5/10/2022 

   

   يعتمد ,,,,          تعقد االمتحانات مببىن الكلية 

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              مسجل الكلية     
 
 

 أ.د/ حسن حممد حويل            حممد جابر قاسم .د/ أ                                                              


