
 
 

 
 

 الطالب شئهن إدارة                                                                                 التربية كمية    
FACULTYOFEDUCATION         

 Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  7>;:;=9:  فاكس،   >778>=9 – :8<98=9:  تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى

Alx_education@yahoo.com 

 جذول ايتحبَبد انفصم انذراضً انخبًَ نهفرقخ انراثعخ )انشعت األدثٍخ(

 ــ الئحخ جذٌذح 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (6-3انفترح انًطبئٍخ )
 

                             

 شعبة علم النفس افياشعبة الجغر شعبة التاريخ شعبة اللغة الفرنسية شعبة اللغة االنجليزية شعبة اللغة العربية اليوم والتاريخ
شعبة اجتماع أساسي/ فلسفة 

 فرعي
شعبة فلسفة أساسي/ 

 اجتماع فرعي

الثالثاء 
42/7/0202 

 تحليل النصوص األدبية
 431)ساعتان(          

 02لغويات           -
 ساعات 1

 (0تطبيقية ) لغويات -

 ترجمة -
 ساعات 1      

 9أدب فرنكوفوني         -

 مقرر اختياري:   ساعتان 
 ضايا تاريخية معاصرةق -
 424مشكالت سياسية     -

 خرائط طبوغرافية
 41)ساعتان(        

 علم النفس األكلينيكي
 421ساعات(   1)    

 علم اجتماع المستقبل
 44ساعات(       1)      

مشكالت الفكر العربي 
 ساعات( 1المعاصر )

                        42 

السبت 
41/7/0202 

 لحديث "نثرا"األدب العربي ا
 433)ساعتان(               

 تحليل أخطاء -
 ساعات 1

 04(      2كتابة ) -

 قواعد -
 ساعات 1      

 9لغويات                   -

 تاريخ العرب المعاصر
 420)ساعتان(            

 تاريخ مصر الحديث -
 40ساعات(     1)       

 تاريخ مصر المعاصر -

 علم النفس المعرفي
 422 ساعات(  1)  

 علم اجتماع التنمية
 44ساعات(      1)       

 فلسفة التأويل -
 ساعات 1    

 42        فلسفة اللغة -

الثالثاء 
04/7/0202 

 اتجاهات النقد األدبي الحديث
 439)ساعتان(               

 شعر          ساعتان
                       01 

 نصوص )مسرح(:
 02ــ  49القرن 

 9)ساعتان(                  

 تاريخ مصر المعاصر
 424)ساعتان(          

 جغرافية العالم اإلسالمي
 40)ساعتان(           

 مشروع تخرج "ممتد"
 423ساعات(   1)  

 الثقافة والشخصية
 44ساعات(      1)       

التصوف اإلسالمي 
 ساعات( 1ونصوصه )

                       42 

السبت 
03/7/0202 

                          432                           01                                      42                                 420                                   41                           422                                   44                                    42        
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة )ساعتان(

الثالثاء 
01/7/0202 

                          432                           03                                       42                                422                                 43                              424                                    44                              42 
 الفروق الفردية والقياس النفسي )ساعتان(

السبت 
1/1/0202 

 الحاسوب وتعليم اللغة العربية
 430)ساعتان(                

 ترجمة        ساعتان
                     04 

 ح(:مقال أدبي )مسر
 02ــ  49القرن 

 9)ساعتان(                 

 تاريخ أوربا والتتار
 424)ساعتان(                

 جغرافية مصر البشرية
 41)ساعتان(            

سيكولوجية المراهقة 
 ساعات( 1ومشكالتها )

                     422 

 تاريخ أسيا الحديث والمعاصر -
 ساعات 1        

                جغرافية مصر -
44 

تاريخ أسيا الحديث  -
 والمعاصر

 42ساعات(    1)      
 الطبيعية جغرافية مصر -

الثالثاء 
44/1/0202 

 :مقرر اختياري 
 431)ساعتان(            

 مهارات لغوية )استماع( -
 (0النحو والصرف ) -

 علم األساليب
 02)ساعتان(         

 حضارة             ساعتان
                            9 

 نصوص تاريخية باللغة األجنبية
 420)ساعتان(            

 :مقرر اختياري 
 42)ساعتان(          

 (0الفكر الجغرافي ) -
 مشكالت سياسية -
 التخطيط اإلقليمي -

قراءات في علم النفس 
 باللغة االنجليزية

 424ساعات(    1) 

 بحوث ميدانية
 44)ساعتان(                 

 القيمفلسفة 
 42ساعات(      1)    

السبت 
43/1/0202 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 األيوبيون والمماليك

 420)ساعتان(            
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      عميد الكلية                                             اإلدارة          مدير                                         مشرف القسم                                          الموظف المختص
 ) أ.د. حسن سعد عابدين(                )أ.د. دمحم أنور إبراهيم فراج(                                                                                                                                                                                                
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 جذول ايتحبَبد انفصم انذراضً انخبًَ نهفرقخ انراثعخ )انشعت انعهًٍخ(

 ــ الئحخ جذٌذح 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (6-3) انفترح انًطبئٍخ
                            

 

شعبة الرياضيات بالمغة  شعبة البيهلهجي شعبة الفيزياء شعبة الكيمياء شعبة الرياضيات اليهم والتاريخ
 االنجميزية

شعبة الكيمياء بالمغة 
 شعبة البيهلهجي بالمغة االنجميزية االنجميزية

الثالثاء 
42/7/0202 

    :ضبعبد3رٌبضٍبد تطجٍقٍخ 
 (9بيٍكب انًوائع )دٌُ -
 031يٍكبٍَكب انكى              -

 III     001كًٍٍبء غٍر عضوٌخ  -

 ضبعبد 3              
 IV     006كًٍٍبء غٍر عضوٌخ  -

 ججر -
 ضبعبد 3         

 00طبقبد جذٌذح ويتجذدح   -

 031عهى انحشراد            -
 ضبعبد 3           

 احٍبء يبئٍخ + حٍواٌ اقتصبدي -

 ضبعبد3ٍقٍخ:    رٌبضٍبد تطج 
 (9دٌُبيٍكب انًوائع ) -
 66يٍكبٍَكب انكى              -

 IIIكًٍٍبء غٍر عضوٌخ  -

 ضبعبد 3         
    IVكًٍٍبء غٍر عضوٌخ  -

13 

 21عهى انحشراد           -
 ضبعبد 3     

 احٍبء يبٍَخ + حٍواٌ اقتصبدي -

السبت 
41/7/0202 

 تحهٍم يركت )ضبعتبٌ(

                              001 

 VII      091كًٍٍبء عضوٌخ  -

 ضبعبد 3              
 VIII     090كًٍٍبء عضوٌخ  -

 فٍسٌبء انًواد -
 ضبعبد 3         

 00دوائر يُطقٍخ ورقًٍخ   -

 تكُونوجٍب حٍوٌخ -
 ضبعبد 3           

 013جٍو فٍسٌبء             -

 تحهٍم يركت )ضبعتبٌ(

                             61 

 VIIبء عضوٌخ كًٍٍ -

 ضبعبد 3        
 VIII  16كًٍٍبء عضوٌخ  -

 تكُونوجٍب حٍوٌخ -
 ضبعبد 3        

 21جٍو فٍسٌبء             -

الثالثاء 
04/7/0202 

 حسو ثريجٍبد فً انتطجٍقبد

 006انرٌبضٍخ )ضبعتبٌ(     

 VIكًٍٍبء فٍسٌبئٍخ 

 001)ضبعتبٌ(              

 رٍٍَ يغُبطٍطً -
 ضبعبد 3        

 00رٌخ وفهطفخ انعهى   تب -

 وراحخ -
 ضبعتبٌ             

 031انفهورا انًصرٌخ       -

 حسو ثريجٍبد فً انتطجٍقبد

 66انرٌبضٍخ )ضبعتبٌ(       

 VIكًٍٍبء فٍسٌبئٍخ 

 19)ضبعتبٌ(            

 وراحخ -
 ضبعتبٌ          

 21انفهورا انًصرٌخ       -

السبت 
03/7/0202 

                                   003                                         001                                          00                                            031                                               66                                     19                                        12 

 َظبو انتعهٍى فً يصر واالتجبهبد انًعبصرح         )ضبعتبٌ(

الثالثاء 
01/7/0202 

                                      000                                        006                                        00                                          032                                                 61                                          19                                 11 

 انفروق انفردٌخ وانقٍبش انُفطً     )ضبعتبٌ(

السبت 
1/1/0202 

 هُذضخ تفبضهٍخ )ضبعتبٌ(

                          006 

 VIIكًٍٍبء فٍسٌبئٍخ 

 006)ضبعتبٌ(               

 أضبضٍبد انرٌبضٍبد

 00)ضبعتبٌ(              

 ٌيقرر اختٍبري:        ضبعتب 
 حشراد تطجٍقٍخ -
 تبرٌخ انجٍونوجٍب -
 036يوضوعبد يختبرح        -

 هُذضخ تفبضهٍخ

 66)ضبعتبٌ(              

 VIIكًٍٍبء فٍسٌبئٍخ 

 13)ضبعتبٌ(            

 ٌيقرر اختٍبري:     ضبعتب 
 حشراد تطجٍقٍخ -
 تبرٌخ انجٍونوجٍب -
 11يوضوعبد يختبرح      -

الثالثاء 
44/1/0202 

 ٌيقرر اختٍبري:         ضبعتب 
 انرٌبضٍبد انحٍوٌخ -
 006انًٍكبٍَكب االحصبئٍخ     -

 ـــــــ
 يقبل وثحج )ضبعتبٌ(

                         00 
 ـــــــ

 بعتبٌيقرر اختٍبري:      ض 
 انرٌبضٍبد انحٍوٌخ -
 66انًٍكبٍَكب االحصبئٍخ     -

 ـــــــ ـــــــ

     

 عميد الكمية                          وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                           مدير اإلدارة                            مشرف القسم                                      المهظف المختص
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FACULTYOFEDUCATION         
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Alx_education@yahoo.com 

 جذول ايتحبَبد انفصم انذراضً انخبًَ نهفرقخ انراثعخ )انتعهٍى األضبضً(

 ــ الئحخ جذٌذح 9102/9191نهعبو انجبيعً 

 (0-01انفترح انصجبحٍخ )
 

                           
 

 شعجخ انرٌبضٍبد انعهوو شعجخ شعجخ انذراضبد االجتًبعٍخ شعجخ انهغخ االَجهٍسٌخ شعجخ انهغخ انعرثٍخ انٍوو وانتبرٌخ

الثالثاء 
42/7/0202 

                     961                                                                      01                                                           911                                              136                                      96 

 ضٍكونوجٍخ فئبد خبصخ

 ضبعبد( 3طرق تذرٌص فئبد خبصخ )

السبت 
41/7/0202 

 انصرف                                    ضبعتبٌ

                                                   969 

 (1ترجًخ ) -
 ضبعتبٌ                                            

 09(                                  1كتبثخ ) -

 ضبعبد 3ثحوث يٍذاٍَخ                         

                                                932 

      :ضبعبد3عهوو ثٍونوجٍخ وجٍونوجٍخ 
 حشراد وطفٍهٍبد وثٍئخ -
 169جٍونوجٍب ثٍئٍخ + جٍونوجٍب يصر   -

   :ضبعبد 3فٍسٌبء 
 اهتسازاد ويوجبد -

فٍسٌبء حذٌخخ       -

31 

الثالثاء 
04/7/0202 

 انًعبجى انعرثٍخ                          ضبعتبٌ

                                                    961 

 عهى انهغخ انُفطً -
 ضبعتبٌ                                            

 06                        تحهٍم األخطبء     -

 جغرافٍب يصر                            ضبعتبٌ

                                                911 

 كًٍٍبء عضوٌخ                          ضبعتبٌ

                                                 169 

 توثونوجً عبو

 30)ضبعتبٌ(         

السبت 
03/7/0202 

                              963                                                       09                                                            911                                                136                                         93 

 َظبو انتعهٍى فً يصر واالتجبهبد انًعبصرح )ضبعتبٌ(

الثالثاء 
01/7/0202 

 عهوو يتكبيهخ )انًذخم انتكبيهً فً انتذرٌص(

 960)ضبعتبٌ(                                      

 شعر                                     ضبعتبٌ

                                                  06 

 عهوو يتكبيهخ )انًذخم انتكبيهً فً انتذرٌص(

 932)ضبعتبٌ(                                

 عهوو يتكبيهخ )انًذخم انتكبيهً فً انتذرٌص(

 131)ضبعتبٌ(                                 

 دٌُبيٍكب حرارٌخ

 96)ضبعتبٌ(       

السبت 
1/1/0202 

 خ انعرثٍخ         ضبعتبٌانحبضوة وتعهٍى انهغ

                                                   961 

 تطجٍقبد نغوٌخ                         ضبعتبٌ

                                                 09 

 حضبرح أورثب فً انعصور انوضطى

 911)ضبعتبٌ(                                

 فهكٍخ وأرصبد جوٌخ           ضبعتبٌ فٍسٌبء

                                                 110 

 انطرق االحصبئٍخ

 31)ضبعتبٌ(       

الثالثاء 
44/1/0202 

 انطٍرح انُجوٌخ                            ضبعتبٌ

                                                   963 
 ـــــ

 ٌخ يصر انحذٌج وانًعبصر        ضبعتبٌتبر

                                               913 
 ـــــــ

 حسو ثريجٍبد

 30)ضبعتبٌ(        

 
 لطالب                      عميد الكميةمشرف القسم                   مدير اإلدارة                          وكيل الكمية لشئهن التعميم وا                  المهظف المختص
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 هفرقخ انراثعخ )شعجخ انطفونخ(جذول ايتحبَبد انفصم انذراضً انخبًَ ن

 ــ الئحخ جذٌذح 9102/9191نهعبو انجبيعً 

                                                                              (0-01انفترح انصجبحٍخ )
 

 عذد انطالة انًقرراد انذراضٍخ انٍوو وانتبرٌخ

 42/7/0202الثالثاء 

 د انخبصخضٍكونوجٍخ روي االحتٍبجب -
 ضبعبد 3                                                                                    

 طرق تذرٌص روي االحتٍبجبد انخبصخ -

196 

 

190 

 41/7/0202السبت 

 يقرر ترثوي اختٍبري -
 ضبعبد 3                                                                                    

 أصول انترثٍخ -

139 

 

191 

 160 ضبعبد 3تعهٍى انهغخ األجُجٍخ                                                                 04/7/0202الثالثاء 

 03/7/0202السبت 

 صعوثبد انتعهى فً رٌبض األطفبل -
 ضبعبد 3                                                                                    

 انترثٍخ اإلثذاعٍخ نألطفبل -

102 

 

102 

 136 انفروق انفردٌخ وانقٍبش انُفطً                                                 ضبعتبٌ 01/7/0202الثالثاء 

 191 ضبعتبٌ                      تطور انفكر انترثوي                                            1/1/0202السبت 

 199 ثرايج ويُبهج طفم انروضخ                                                       ضبعتبٌ 44/1/0202الثالثاء 

 
 عميد الكمية           وكيل الكمية لشئهن التعميم والطالب                                      مدير اإلدارة                                مشرف القسم                                المهظف المختص

 
 )أ.د. دمحم أنهر إبراهيم فراج                       ) أ.د. حسن سعد عابدين(                                                                                                                                     


