
صباحا 3مواعٌد االمتحان                                                                                                                                          

      جامعة دمنهور
9103/9191امتحانات الفرقة االولى عام دور بناٌر                     ربٌة   كلٌة الت           

 

   وكٌل الكلٌة                                                                  عمٌد الكلٌة                                   المختص                                    

 

01/0الخمٌس  01/0الثالثاء   09/0االحد   3/0الخمٌس   5/0االحد   9/0الخمٌس   10/09الثالثالء   93/09االحد   91/09الخمبٌس    الشعبة 
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القرآنٌة النصوص المكتبة العربٌة  
تجوٌد وتفسٌر   

العربٌةاللغة   

 الزمن والعدد سـاعتان سـاعتان ســاعتان ســاعتان ســاعتان 

(0صوتٌات ) مقدمة فى االدب   
(0استماع )  

(0كـتابة) تارٌخ اللغة االنجلٌزٌة قواعـــــــــــــــد  
 

 اللغة االنجلٌزٌة

ساعا ت1 سـاعتان   الزمن والعدد سـاعتان سـاعتان سـاعتان 

القراءة مهارا ت  
 والمحادثة

تعبٌر كتابى   

ترجمة لغة فرنسٌة  قواعــــــــــــــــد صوتٌات نصوص معاصرة
 الغراض خاصة

 اللغة الفرنسٌة

ساعا ت1  ساعا ت1 ساعتان سـاعتان سـاعتان   الزمن والعدد 

 التارٌخ معالم
 الٌونانى
 والرومانى

الدولة العربٌة  
 االسالمٌة

االجتماعمدخل الى علم  منهج البحث  
 التارٌخى

معالم التارٌخ المصرى  جفرافٌا طبٌعٌة
القدٌم معالم تارٌخ الشرق 
 االدنى القدٌم

 التارٌخ

ساعات   1 ساعتان ساعتان ساعتان ســاعتان ساعتان  الزمن والعدد 

 مقرر اختٌاري مبادئ االقتصاد الجغرافٌا البشرٌة 
 مشكالت بٌئٌة

وتارٌخ تارٌخ اسالمً 
مصر الفرعونٌة 
 وحضاراتها

جغرافٌا الطبٌعة ومبادئ 
 الخرائط

 الجغرافٌا

ساعات 1 ساعتان ساعتان ســاعتان  ساعات 1   الزمن والعدد 

 مقرر اختٌاري مدخل الى علم االجتماع مدخل الى الفلسفة 
 نظرٌة المعرفة

انثروبولوجٌا 
 اجتماعٌة

الفلسفة الٌونانٌة 
افالطونونصوصها حتى   

 الفلسفة

ساعات 1  ساعات 1  ساعات 1 ساعتان  ساعات 1   الزمن والعدد 

مدخل الى علم   تارٌخ علم النفس مدخل الى الفلسفة 
 االجتماع    

 علم النفس مدخل الى بٌولوجٌا االنسان

ساعات 1  ساعات 1  ساعات 1    الزمن والعدد ساعتان 

اآللً الحاسب فً مقدمة  التفاضل حساب  
 والتكامل

اساسٌات الرٌاضٌات 
دمقمتجبر   

المٌكانٌكا اساسٌات 0فٌزٌاء)      
خواص المادة   

ةحرار        

 الرٌاضٌات

ساعات 1  ساعات 1 ساعتان  ساعات 1 ساعتان  ساعات 1    

حساب التفاضل  مقدمة فً الحاسب اآللً 
 والتكامل

اساسٌات الرٌاضٌات 
دمقمتجبر   

(0فٌزٌاء) اساسٌات المٌكانٌكا اللغة االنجلٌزٌة  
خواص المادة   

حرارة        

 الرٌاضٌات
 انجلٌزى

ساعات 1  ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان  ساعات 1 ساعتان  ساعات 1   الزمن والعدد 



 

صباحا 3مواعٌد االمتحان                                                                                                                                                                           

     ; 9103/9191دور بناٌر  عام وطفولةامتحانات الفرقة االولى                                             دمنهور ةجامع   

                                                                                                                                                                                         كلٌة التربٌة

01/0الخمٌس  01/0الثالثاء   09/0االحد   3/0الخمٌس   5/0االحد   9/0الخمٌس   10/09ثالثاء ال  93/09االحد   91/09الخمٌس    الشعبة 



وكٌل الكلٌة                                                                  عمٌد الكلٌة                          المختص                                                                      

 

 

صباحا 3مٌعاد االمتحان                                                                                                                                                جامعة دمنهور  
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(          0كٌمٌاءعامة) اللغة العربٌة اساسٌات الرٌاضٌات
            

 فٌزٌاء عامة 
 خواص مادة

 حرارة

 الكٌمٌاء

ساعات1 ساعتان ســاعتان ســاعتان ســاعتان  ساعات1   الزمن والعدد 

(0علوم بٌولوجٌةعامة)    
 نبات

(          0كٌمٌاءعامة) اللغة االنجلٌزٌة اساسٌات الرٌاضٌات
            

 فٌزٌاء عامة 
 خواص مادة

 حرارة

 كٌمٌاء انجلٌزٌة

ساعات1 ساعتان ســاعتان ســاعتان سـاعتان  ساعات1   الزمن والعدد 

(0علوم بٌولوجٌةعامة) جٌولوجٌا عامة   
 نبات

اللغة العربٌة  اساسٌات الرٌاضٌات (0كٌمٌاءعامة)   فٌزٌاء عامة  
 خواص مادة

 حرارة

 الفٌزٌاء 

ساعات1 ساعتان ساعتان سـاعتان سـاعتان ساعتان          الزمن والعدد 

 بٌولوجٌا عامة جٌولوجٌا عامة 
 تنوع بٌولوجى

( 0) الرٌاضٌات (0كٌمٌاءعامة) اللغة العربٌة   فٌزٌاء عامة  
 خواص مادة

 حرارة

 بٌولوجى 

ساعات 1 ساعتان  ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

 بٌولوجٌا عامة جٌولوجٌا عامة 
 تنوع بٌولوجى

( 0) الرٌاضٌات  (0كٌمٌاءعامة) اللغة االنجلٌزٌة   فٌزٌاء عامة  
 خواص مادة

 حرارة

 بٌولوجى انجلٌزى

ساعات 1 ساعتان  ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

 محاسبة مالٌة اصول اقتصاد اللغة العربٌة رٌاضٌات مبادى القانون  
 

 تعلٌم تجارى

ساعات 1   ساعات 1 ساعتان ساعتان  ساعات 1   الزمن والعدد 

هندسة رى 
 وصرف   

 نبات مورفولوجى لغة اجنٌة
 وتشرٌح      

كٌمٌاء عامة         اللغة العربٌة رٌاضٌات  
 )طبٌعٌة وغٌر عضوٌة(

 تعلٌم زراعى حٌوان عام

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان

المهارات الموسٌقٌة  صحة البٌئة الطفل  حاسب الى 
 للطفل        

 اللغة العربٌة
 والتربٌة الدٌنٌة

التربٌة الفنٌة  مدخل الى رٌاض االطفال
 والبصرٌة

 طفولة 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  ساعتان 

المهارات الموسٌقٌة  صحة البٌئة الطفل  حاسب الى 
 للطفل       

التربٌة الفنٌة  مدخل الى رٌاض االطفال اللغة االنجلٌزٌة
 والبصرٌة

طفولة انجلٌزى         
 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان الزمن والعدد  ساعتان ساعتان 

01/0الثالثاء  09/0االحد   3/0الخمٌس   5/0االحد   9/0الخمٌس   10/09الثالثاء   93/09االحد   91/09الخمٌس    الشعبة 

ا  ل م ع ل م  و م ه ن ة  ا ل ت ع ل ٌ  مهارات لغوٌة  لغة انجلٌزٌة م
 استماع

 رٌاضٌات 
 اساسٌات رٌاضة

 تارٌخ مصر المعاصر الدٌن والحٌاة
 وجغرافٌتها

 اساسى لغة عربٌة  



                                         9103/9191امتحانات الفرقة االولى اساسى  دور ٌناٌر                                             كلٌة التربٌة 

عمٌد الكلٌة                                                                    المختص                                                                                           وكٌل الكلٌة                

 

 

 

 

 

 

 

صباحا 3مواعٌد االمتحان                                                                                                                                                   

9103/9191امتحانات الفرقة الثانٌة عام دور ٌناٌر   جامعة دمنهور                            

 جبر قراءة

ساعات1 ساعتان  ساعتان  ساعات 1   الزمن والعدد ساعتان             

 صوتٌات مدخل الى الدراما
 استماع

 لغة عربٌة ترجمة الى العربٌة
 خط عربى

 محادثة 
 قراءة

 تارٌخ مصر المعاصر الدبن والحٌاة
 وجغرافٌتها

 اساسى 
 لغة انجلٌزٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  الزمن والعدد ساعتان             

 رٌاضٌات  لغة عربٌة فلسفة الحضارة لغة انجلٌزٌة 
 اساسٌات رٌاضة
 جبر

معالم التارٌخ المصرى القدٌم  الدٌن والحٌاة
         

 اساسى 
 مواداجتماعٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان  ساعات 1  والعددالزمن  ساعتان      

 اللغةا العربٌة والخط  علوم بٌئٌة 
 الدٌن والحٌاة

 رٌاضٌات 
 اساسٌات رٌاضة
 جبر

 تارٌخ مصر المعاصر لغة انجلٌزٌة
 وجغرفٌا مصر

 اساسى علوم

ساعات 1  ساعتان  ساعات1  ساعات 1 ساعتان   الزمن والعدد 

 اللغة العربٌة والخط  علوم بٌئٌة 
 الدٌن والحٌاة

 رٌاضٌات 
 اساسٌات رٌاضة
 جبر

 تارٌخ مصر المعاصر لغة انجلٌزٌة
 وجغرافٌا مصر

 اساسى علوم 
 انجلٌزى    

ساعات 1  ساعتان  ساعات1  ساعات             1 ساعتان   الزمن والعدد 

 اساسى        
 رٌاضة  

 الزمن والعدد       ساعتان      

01/0االثنٌن  00/0السبت  1/0 السبت  0/0االربعاء   11/09االثنٌن   95/09االربعاء   92/09السبت    الشعبة 



                                                                                                                                                                                                     كلٌة التربٌة 

عمٌد الكلٌة                                                                                    وكٌل الكلٌة                                                                                   المختص     
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 اللغة العربٌة

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

 صوتٌات  دراما رواٌة كتابة  
 استماع

 اللغة االنجلٌزٌة تارٌخ االدب االنجلٌزى

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

01نصوص القرن  حضارة   
01مقال القرن  

 صوتٌات قواعد
تعبٌر كتابى   

 اللغة الفرنسٌة ترجمة

ساعات1 ساعتان  ساعات1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان 

 حضارة جغرافٌة اقلٌمٌة 
الٌونان والرومان   

حضارة الشرق  مدخل علم االثار
 االدنى القدٌم

 التارٌخ حضارة مصر القدٌمة

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

 مقرر اختٌارى 
 موضوع خاص

 الجغرافٌة الزراعٌة
 الجغرفٌة المناخٌة 

جغرافٌة اوراسٌا 
 االقلٌمٌة

تارٌخ اوربا الحدٌث  مساحة وخرائط 
 والمعاصر

 الجغرافٌا

ساعات1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان 

 مقرر اختٌارى 
       
 -  فلسفة سٌاسٌة   

الٌونانٌةالفلسفة  المنطق الصورى  
 ارسطو ومابعده

 الفلسفة علم االجتماع العائلى الخدمة االجتماعٌة

ساعات1 ساعتان  ساعات1  ساعات1  ساعات1   الزمن والعدد 

البٌئٌىعلم النفس    ا تنمٌة الموهبة  علم النفس المرضى 
التفوقوا  

علم النفس الطفولى 
 ومشكالته   

 علم النفس

ساعات1   ساعات1  ساعات1  ساعات1   الزمن والعدد 

 هندسة فراغٌة  
 نظرٌة االحتماالت

(1فٌزٌاء ) تحلٌل رٌاضى  
 دٌنامٌكا حرارٌة
 فٌزٌاء حدٌثة

 الرٌاضٌات مقدمة فى برمجة الحاسب استاتٌكا

ساعات1  ساعات1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

 هندسة فراغٌة  
 نظرٌة االحتماالت

(1فٌزٌاء ) تحلٌل رٌاضى  
 دٌنامٌكا حرارٌة
 فٌزٌاء حدٌثة

 الرٌاضٌات مقدمة فى برمجة الحاسب استاتٌكا
 انجلٌزى

ساعات1  ساعات1 ساعتان ساعتان   الزمن والعدد ساعتان      ساعتان ساعتان 

05/0الربعاء ا 01/0االثنٌن   00/0السبت  1/0السبت   0/ 0االربعاء  11/09االثنٌن              92/09السبت   95/09االربعاء    الشعبة 
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 الكٌمٌاء

ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان  الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

(9رٌاضة ) كٌمٌاء فٌزٌائٌة  دٌنامٌكا حرارٌة علوم بٌئٌة 
فٌزٌاء حدٌثة   

 

 الكٌمٌاءانجلٌزى كٌمٌاء عضوٌة كٌمٌاء تحلٌلٌة

 ساعتان
 

ساعات1 ساعتان ساعتان والعددالزمن  ساعتان ساعتان   

(1رٌاضة )  
 جبر خطى +احتماالت

احصاء وحسبان و  

 دٌنامٌكا حرارٌة  علوم بٌئٌة 
 اهتزازات وموجات 

 فٌزٌاء فلكٌة و 
 ارصاد جوٌة

 الفٌزٌاء  (0)كٌمٌاء

ساعات1 ساعات1 ساعتان    الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

الفقاارٌات علم االنسجة  مواد االرض  مٌكروبولوجٌا الطحالب
 والتقنٌة المجهرٌة  

 بٌولوجى كٌمٌاء  

ساعات1 ساعات1 ساعتان    الزمن والعدد ساعتان  

الفقاارٌات علم االنسجة  مواد االرض  مٌكروبولوجٌا الطحالب
 والتقنٌة المجهرٌة  

بٌولوجى  كٌمٌاء  
 انجلٌزى

ساعات1 ساعات1 ساعتان    الزمن والعدد ساعتان  

(0محاسبة حكومٌة ) لغة اوربٌة  
 ومصطلحات

 اقتصاد           
)نقود وبنوك وتجارة 
 خارجٌة(

التعلٌم التجارى ا مبادئ االحصاء محاسبة مالٌة   

ساعات1 ساعات1  ساعات1  ساعات1 ساعتان    الزمن والعدد 

االرض    سٌاتاسا االت زراعٌة  اساسٌات االنتاج  
 الحٌوانى والدواجن

اسس الحشرات  اساسٌات البساتٌن
 االقتصادٌة

التعلٌم الزراعىا  

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

مفاهٌم وانشطة  ادارة رٌاض االطفال اللغة االنجلٌزٌة 
 لغوٌة للطفل  

مفاهٌم االنشطة العلمٌة  التعبٌر الحركى للطفل دراما ومسرح الطفل
الروضةلطفل   

 نظم التعلٌم 
 واالحتماالت المعاصرة

 الطفولة 

  ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

مفاهٌم وانشطة  ادارة رٌاض االطفال اللغة االنجلٌزٌة 
 لغوٌة للطفل

مفاهٌم االنشطة العلمٌة  التعبٌر الحركى للطفل دراما ومسرح الطفل
 لطفل الروضة

 نظم التعلٌم 
 واالحتماالت المعاصرة

 طفولة انجلٌزى

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 



جامعة دمنهور   

     ربٌةكلٌة الت

9103/9191دور ٌناٌر اساسى امتحانات الفرقة الثانٌة   

عمٌد الكلٌة                                                    المختص                                                                                 وكٌل الكلٌة                             
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9103/9191الفرقة الثالثة عام دور ٌناٌر امتحانات                       جامعة دمنهور     

02/0السبت  05/0االربعاء   01/0االاثنٌن   00/0السبت   1/0السبت   0/0االربعاء   11/09االثنٌن   92/09السبت   95/09االربعاء    الشعبة 

 ادب االطفال   
 

 

 

ٌة
ٌف

ص
وال

ة 
سٌ

در
لم

 ا
رة

دا
ال
 ا

مهارات موسٌقٌة  
 ومهارات حركٌة 

 النحو والصرف 

ى
ار

تٌ
خ
 ا
ى

بو
تر

رر
مق

 

ى
ع
ما

جت
 ا
س

نف
م 

عل
 

ساسى لغة ا
 عربٌة

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان    ساعتان 

(9كتابة ) تكنولوجٌا التعلٌم   

ٌة
ٌئ
لب
 ا
وم

عل
 ال

 دراما
 قصة

 صوتٌات 
 استماع  

تارٌخ اللغة 
االنجلٌزٌة وادابها   

     

لغة اساسى ا
 انجلٌزٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان   الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

مهارات ٌدوٌة  ادب االطفال 
 وفنٌة

االسالمٌة العربٌة الدولة جغرافٌة السكان     اساسى مواد   
 اجتماعٌة  

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

(0رٌاضة تطبٌقٌة  )   جبر خطى    اساسى رٌاضة 

 الزمن والعدد ساعتان   ساعتان  

 علوم بٌولوجٌة وجولوجٌة 
 مورفولجٌا تشرٌح نبات
 نبات تقسٌمى     

مهارات موسٌقٌة  كٌماء عضوٌة 
 ومهارات حركٌة

مواد االرض 
 وجٌولوجٌا اقتصادٌة

 اساسى علوم

ساعات 1   الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان  

بٌولوجٌة وجولوجٌةعلوم    
 مورفولجٌا تشرٌح نبات
 نبات تقسٌمى    

مهارات موسٌقٌة  كٌمٌاء عضوٌة 
 ومهارات حركٌة

مواد االرض 
 وجٌولوجٌا اقتصادٌة

اساسى      
 علوم انجلٌزى

ساعات 1  ساعات 1   الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعاتن ساعتان ساعتان 

 



كلٌة التربٌة                   

          مساءا 09.11مواعٌد االمتحان 

عمٌد الكلٌة                                               المختص                                                                                وكٌل الكلٌة                                           

 

                 

 

9103/9191دور ٌناٌر عام وطفولةلفرقة الثالثةامتحانات ا                                      

      كلٌة التربٌة  

09/0االحد  3/0الخمٌس    5/0االحد   9/0الخمٌس   10/09الثالثاء   93/09االحد   91/09الخمٌس    الشعبة 

 الحدٌث
 والسٌرة النبوٌة الشرٌفة

ص
ص

خ
لت
 ا
ى
 ف

ى
 ال

ب
س

حا
 و

ٌم
عل

لت
 ا
ٌا
ج
لو

نو
تك

البالغة العربٌة  النحو و الصرف العادات والمعامالت االدب العباسى 
 )البدٌع(   

س
رٌ

تد
 ال

ق
طر

 

(1
) 

 اللغة العربٌة

 الزمن والعدد ساعتان ســاعتان ساعتان ساعتان ساعتان

 مورفولوجٌا نقد
 صوتٌات

 محادثة وقراءة اللغة والمجتمع
 كتابة مبدعة

 دراما 
 رواٌة
 

 اللغة االنجلٌزٌة

ساعات 1 ساعتان ساعات 1 ساعتان  ساعات1   الزمن والعدد 

(03نصوص القرن)  ورشة عمل مهارات مقال ادبى شعر حضارة 
ترجمة -كتابة   

 قواعد 
 لغوٌات

 اللغة الفرنسٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعات1   الزمن والعدد 

حضارة اوربا فى العصور 
 الوسطى

السٌاسىالفكر  المغرب واالندلس جغرافٌة مصر  المشرق االسالمى 
 النظم والحضارة

 التارٌخ

ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  الزمن والعدد 

 تارٌغ العرب الحدٌث  جغرافٌة العالم الجدٌد
 تارٌخ مصر الحدٌث 

خرائط التوزٌعات   مقرر اختٌارى  
 اقلٌم خاص   

 الجغرافٌا الجٌومورفولجٌا

ساعات 1 ساعتان  الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان 

فلسفة اسالمٌة فالسفة 
 الشرق والمغرب

 مقرراختٌارى   
 تارٌخ العلوم عند العرب

 الفكر الفلسفى المعاصر
 اسٌا وافرٌقٌا

 الفلسفة فلسفة االخالق المنطق الحدٌث

ساعات 1 ساعات 1  ساعات 1  ساعات 1  ساعات 1   الزمن والعدد 

التعلٌم االجتماعى 
 الوجدانى 

مناهج البحث فى علم 
 النفس

 علم النفس علم النفس االجتماعى  علم نفس الشخصٌة

ساعات 1 ساعات 1  ساعات1  ساعات 1    الزمن والعدد 

جتماع االعالمىعلم اال  مقرر اختٌارى ٌناء المجتمع ونظمه علم االجتماع الثقافى 
عالقات دولٌة   

 او
اجتماعٌة بلغة اجنبٌةنصوص -  

نظرٌات معاصرة فى 
 علم االجتماع    

االجتماعا  

ساعات 1 ساعات 1 ساعتان  ساعات 1  ساعات 1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان 

ا                                                                                                                                     



      مساءا 09.11مواعٌد االمتحان                                                                                                                                 جامعة دمنهور   

عمٌد الكلٌة                                               المختص                                                                                وكٌل الكلٌة                                              

 

 

01/0الثالثاء  09/0االحد   3/0الخمٌس   5/0االحد   9/0 الخمٌس  10/09الثالثاء   93/09االحد   91/09الخمٌس    الشعبة 

كهربٌة دٌنامٌكا الجسم  بحوث عملٌات
 الجامد

ص
ص

خ
لت
 ا
ى
 ف

ى
 ال

ب
س

حا
 و

ٌم
عل

لت
 ا
ٌا
ج
لو

نو
تك

معادالت تفاضٌلٌة جزٌئة    تحلٌل مركب    نظرٌة الزمرة    
     

س
رٌ

تد
 ال

ق
طر

 

(1
) 

 رٌاضٌات

ساعات 1 ساعتان  الزمن والعدد ساعتان  ساعتان ساعتان 

كهربٌة دٌنامٌكا الجسم  بحوث عملٌات
 الجامد

رٌاضٌات  معادالت تفاضٌلٌة جزٌئة    تحلٌل مركب    نظرٌة الزمرة   
 انجلٌزى

ساعات 1 ساعتان  الزمن والعدد ساعتان  ساعتان ساعتان 

(0كٌمٌاء عضوٌة) فٌزٌاء ذرٌة واطٌاف (  5رٌاضٌات )   كٌمٌاء كٌمٌاء فٌزٌائٌة كٌمٌاء بٌئٌة علوم بٌئٌة 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

(0كٌمٌاء عضوٌة) فٌزٌاء ذرٌة واطٌاف (  5رٌاضٌات )   كٌمٌاء انجلٌزى كٌمٌاء فٌزٌائٌة كٌمٌاء بٌئٌة علوم بٌئٌة 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان

واطٌاففٌزٌاء ذرٌة   
 بصرٌات الكترونٌة

(  5رٌاضٌات ) فٌزٌاء احصائٌة  
 معادالت تفاضلٌة 

 مٌكانٌكا الكم علوم بٌئٌة
 النظرٌة النسبٌة

 فٌزٌاء 

ساعات 1 ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد  

علم الخلٌة +بٌولوجىة  
 جزئٌة

علم االجنة             

علم الطفٌلٌات وتارٌخ 
 االرض

 ارشٌجونٌات كٌمٌاء حٌوٌة علوم بٌئٌة
 فٌروسات +بكترٌا
      

 بٌولوجى

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

علم الخلٌة +بٌولوجىة  
 جزئٌة

علم االجنة              

علم الطفٌلٌات وتارٌخ 
 االرض

 ارشٌجونٌات كٌمٌاء حٌوٌة علوم بٌئٌة
 فٌروسات +بكترٌا

بٌولوجى 
 انجلٌزى

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

(1محاسبة مالٌة)    التعلٌم التجارى احصاء تطبٌقى    

ساعات 1   ساعات 1     الزمن والعدد 

انتاج المحاصٌل  انتاج حٌوانى    الحشرات االقتصادٌة  ارشاد زراعى 
 الحقلٌة   

 التعلٌم الزراعى انتاج الفاكهة  

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  ساعتان 

اغانى واناشٌد االطفال 
   

 قصص وحكاٌات  اللغة االجنبٌة التربٌة البٌئٌة سٌكولوجٌة اللعب    التربٌة االخالقٌة للطفل
 االطفال     

 طفولة طرق  تعلٌم الطفل

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  ساعتان ساعتان

اغانى واناشٌد االطفال 
  

 قصص وحكاٌات  اللغة االجنبٌة التربٌة البٌئٌة سٌكولوجٌة اللعب    التربٌة االخالقٌة للطفل
 االطفال     

 طفولة انجلٌزٌة طرق تعلٌم الطفل

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان  ساعتان ساعتان



 

 09.11مواعٌد االمتحان                               9103/9191الفرقة الثالثة  اساسى دور ٌناٌرامتحانات                                        جامعة دمهور

                                         مساءا

 كلٌة التربٌة

عمٌد الكلٌة                                               المختص                                                                                وكٌل الكلٌة                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/0االحد 3/0الخمٌس   5/0االحد  9/0الخمٌس   10/09الثالثاء   93/09االحد   91/09الخمٌس    الشعبة 

 

 

ا 
جٌ

لو
نو

تك
ى 

 ف
ى
 ال

ب
س

حا
 و

ٌم
عل

لت
ا

ص
ص

خ
لت
 ا

 

 

 الحدٌث الشرٌف
 نصوص قرانٌة

وبالغة عربٌةالنحو     

س
رٌ

تد
 ال

ق
طر

 

(1
) 

اساٌى لغة 
 عربٌة

ساعات 1  ساعات 1    الزمن والعدد  

(1)معمل لغوى   
   (9)قراءة  

 دراما   محادثة اللغة والمجتمع
 قصة

اساسى لغة 
 انجلٌزٌة  

 الزمن والعدد ساعتان  ساعتان ساعتان 

اساسى مواد  مساحة وخرائط    جغرافٌة العالم الجدٌد تارٌخ مصر االسالمٌة 
 اجتماعٌة   

 الزمن والعدد ساعتان  ساعتان ساعتان 

 علوم بٌولوجٌة كٌمٌاء فٌزٌائٌة كٌمٌاء غٌر عضوٌة فٌزٌاء حٌوٌة 
 وجٌولوجٌة  

 اساسى علوم

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

 علوم بٌولوجٌة كٌمٌاء فٌزٌائٌة كٌمٌاء غٌر عضوٌة فٌزٌاء حٌوٌة 
 وجٌولوجٌة

 اساسى علوم
 انجلٌزى   

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد ساعتان 



9103/9191الرابعةعام دور ٌناٌرامتحانات الفرقة                         جامعة دمهور  

مساءا 09.11مواعٌد االمتحان                  كلٌة التربٌة                                                                                                                   

 

عمٌد الكلٌة                                               المختص                                                                                وكٌل الكلٌة                                  

 

 

 

 

05/0االربعاء  01/0االثنٌن   00/0السبت  1/0السبت   0/0االربعاء  11/09االثنٌن   92/09السبت   95/09االربعاء    الشعبة 

 المعجم والداللة

ج
اه

من
 

 مقلرر اختٌارى
 ادب مصر االسالمى

 االدب العربى االسلوبٌات
 الحدٌث)شعر(

س
رٌ

تد
 ال

ق
طر

 

 

(2
) 

   

 نحو وصرف

ٌة
س

نف
ة 

ح
ص

 

 اللغة العربٌة

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان

 دراما نقد علم النفس اللغوى
 رواٌة

 محادثة  صوتٌات
 قراءة

 اللغة االنجلٌزٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعات1  ساعات 1   الزمن والعدد 

91نصوص القرن  مقال ادبى)نثر(  ورشةعمل ومهارات حضارة 
ترجمة   –كتابة   

 قواعد 
 ولغوٌات

 اللغة الفرنسٌة

ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان ساعات 1   الزمن والعدد 

 تارٌخ افرٌقٌا الحدٌث  تارٌخ اوربا الحدٌث
 و المعاصر    

تارخ الدولة العثمانٌة 
تارٌخ اسٌا  الحدٌث 
 والمعاصر

 تارٌخ مصر الحدٌث
 تارٌخ العرب الحدٌث

 التارٌخ جغرافٌة سٌاسٌة

ساعات 1 ساعتان ساعتان ساعات 1   الزمن والعدد ساعتان 

 مقر اختٌارى جغرافٌة مصرالطبٌعٌة دراسة مٌدانٌة وبشرٌة
 الفكر الجغرافى

 الجغرافٌا جغرافٌة سٌاسٌة جغرافٌة الوطن العربى

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

 مقرر اختٌارى
 فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة

91الفلسفة المعاصرة ق فلسفة العلوم   التارٌخ فلسفة   الفلسفة المٌتافٌزٌا 

ساعات1 ساعتان ساعات1  ساعات1  ساعات 1   الزمن والعدد 

سٌكولوجٌة صعوبات  علم النفس المدرسى
 التعلم

 مقرر اختٌارى   مشروع تخرج )ممتد(
 جغرافٌة الوطن العربى 

علم النفس 
 المهنى

 علم النفس

ساعات1 ساعات1  ساعات 1  ساعات 1 ساعتان      الزمن والعدد 

 مقرراختٌارى
 فلسفة الحضارة وحوار الحضارات
 مشكالت الفكر العربى المعاصر

نصوص اجتماعٌة بلغة  مناهج بحث اجتماعى
 اجنبٌة

 انثروبولوجٌا
 التنمٌة

االجتماع 
 السٌاسى

االجتماع ا  

ساعات 1 ساعتان   ساعتان   ساعات1  ساعات 1  ساعات 1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان 



9103/9191دور ٌناٌرو طفولة امتحانات الفرقة الرابعةعام                            جامعة دمهور  

مساءا 09.11مواعٌد االمتحان                                                                                                                                                        كلٌة التربٌة  

عمٌد الكلٌة                                              المختص                                                                                وكٌل الكلٌة                              

     

05/0االربعاء  01/0االثنٌن  00/0السبت   1/0السبت   0/0االربعاء   11/09االثنٌن   92/09السبت   95/09االربعاء    الشعبة 

 كٌمٌاء غٌر عضوٌة

ج
ه
نا
 م

Vكٌمٌاء عضوٌة 
VIكٌمٌاء عضوٌة 

Vكٌمٌاء فٌزٌائٌة 
 بصرٌات الٌكترونٌة

 علوم متكاملة

س
رٌ

تد
 ال

ق
طر

 

 

(2
) 

    

 دوائر كهربٌة

ٌة
س

نف
ة 

ح
ص

 

 كٌمٌاء

ساعات1 ساعتان ساعات1   الزمن والعدد ساعتان ساعاتن 

 كٌمٌاء عضوٌةV كٌمٌاء غٌر عضوٌة
VIكٌمٌاء عضوٌة 

Vكٌمٌاء فٌزٌائٌة 
 بصرٌات الٌكترونٌة

 كٌمٌاء انجلٌزى دوائر كهربٌة علوم متكاملة

ساعات1 ساعتان ساعات1   الزمن والعدد ساعتان ساعاتن 

(9فٌزٌاء نووٌة )   
(9جوامد)فٌزٌاء   

 فٌزٌا ء البالزما
 دٌنامٌكا كهربٌة

 فٌزٌاء اللٌزر علوم متكاملة
 دوائر الكترونٌة

 فٌزٌاء

ساعات 1  ساعات1  ساعات1 ساعاتن   الزمن والعدد 

طرق احصائٌة  تحلٌل دالى تكنولوجٌا المعلومات
 متقدمة 

 نظرٌة النسبٌة  حلقات وحقول
 دٌنامٌكا الموائع

 الرٌاضٌات

ساعات 1 ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

طرق احصائٌة  تحلٌل دالى تكنولوجٌا المعلومات
 متقدمة 

 نظرٌة النسبٌة  حلقات وحقول
 دٌنامٌكا الموائع

 الرٌاضٌات
 انجلٌزى  

ساعات 1 ساعات1 ساعتان ساعتان ساعتان   الزمن والعدد 

 جٌواوجٌا بٌئٌة
 +علم الفلك

(9فسٌولوجٌا نبات) فطرٌات  بٌئة حٌوانٌة 
 سلوك حٌوانى

 التشرٌح المقارن للفقارٌات
 +تطور عضوى  

 بٌولوجى 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان

 جٌواوجٌا بٌئٌة
 +علم الفلك

(9فسٌولوجٌا نبات) فطرٌات  بٌئة حٌوانٌة 
 سلوك حٌوانى

 التشرٌح المقارن للفقارٌات
 +تطور عضوى  

بٌولوجى 
 انجلٌزى

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان 

اقتصادٌات تنمٌة   محاسبة ضرٌبٌة 
 وتخطٌط

 التعلٌم التجارى محاسبة حكومٌة

ساعات1  ساعات1   ساعات 1   الزمن والعدد 

االغذٌةتصنٌع  امراض النبات العام  تغذٌة البنات  مقاومة االفات   التعلٌم الزراعى 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان        ساعتان     ساعتان  ساعتان ساعتان

 اللغة العربٌة 
 الدٌن والقضاٌا المعاصرة

(9طرق تعلٌم الطفل)   التربٌة المتحفٌة 
 والمكتبٌة للطفل

 فنون الروضة 
الفنون التشكٌلٌة 
 للطفل

التربٌة الوالدٌة 
 للطفل

الفسٌولوجىعلم النفس   طفولة  

ساعات1 ساعات1 ساعتان ساعتان    الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

 اللغة العربٌة 
 الدٌن والقضاٌا المعاصرة

(9طرق تعلٌم الطفل)   التربٌة المتحفٌة 
 والمكتبٌة للطفل

 فنون الروضة 
الفنون التشكٌلٌة 
 للطفل

التربٌة الوالدٌة 
 للطفل

انجلٌزى طفولة علم النفس الفسٌولوجى  

ساعات 1 ساعات1 ساعتان ساعتان    الزمن والعدد ساعتان    ساعتان ساعتان 
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 االدب العربى الحدٌث االصوات العربٌة تحلٌل النصوص االدبٌة

س
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(2
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مدخل االدب العربى الحدٌث)نثر( 
     

ة 
ح
ص

ٌة
س

نف
 

 اساسى لغة عربٌة

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان ساعتان      

(1معمل لغوى) مدخل االدب االمرٌكى  
(1قراءة)  

 دراما 
 قصة 

(1محادثة ) علوم متكاملة  
(9تطبٌقات لغوٌة )  

 اساسى
 لغة انجلٌزٌة

ساعات1 ساعتان ساعتان  الزمن والعدد ساعتان ساعتان 

 جغرافٌة اقتصادٌة   
 جغرافٌة بشرٌة 

اساسى مواد  جغرافٌة افرٌقٌا وحوض النٌل 
 اجتماعٌة 

ساعات 1    الزمن والعدد ساعتان  

 اساسى الرٌاضٌات تحلٌل عددى رٌاضة تطبٌقٌة الجبر المجرد دوال مركبة 

 الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتنان ساعتان 

 اهتزازات وموجات 
 +فٌزٌاء حدٌثة    

علوم بٌولوجٌة جٌولوجٌة   كٌمٌاء عامة
 اساسٌات المٌكروبٌولوجى
 

 اساسى علوم

ساعات    1   الزمن والعدد ساعتان  ساعتان 

 اهتزازات وموجات 
 +فٌزٌاء حدٌثة    

علوم بٌولوجٌة جٌولوجٌة   كٌمٌاء عامة
 اساسٌات المٌكروبٌولوجى
 

 اساسى علوم
 انجلٌزى  

ساعات    1 ساعتان   الزمن والعدد ساعتان ساعتان ساعتان  ساعتان 



 

 

 

 


