
1 

 

                                                                                                                  نسخةنيائيةجامعو قناه السويس  
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا      كميو التربيو باالسماعيميو

2019/2020العام الجامعي  األول   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو األولى الفصل الدراسي  
الشعبو/ اليوم تربيو موسيقيو تكنولوجيا التعميم تربيو فنيو تربيو خاصو  

28/12/2019السبث  حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان  

29/12/2019األحذ  لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                       ساعتان  

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم        +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

1/1/2020األربعبء   

ساعات3مقدمو في التربيو الخاصو         4/1/2020السبث  تدريب صوتي                   ساعتان انتاج الرسومات والموحات التعميميو  ساعتان رسم                          ساعتان     

ساعات3عمم النفس الشواذ              ساعتان        (1)قواعد موسيقى عربيو  االتصال التعميمي               ساعتان نحت                         ساعتان      6/1/2020األثٌيي    

ساعات3الصحو العامو                  ساعات 3تاريخ وتذوق غربي              مقدمو في الكمبيوتر ونظم التشغيل    ساعتان تاريخ الفن القديم             ساعتان  11/1/2020السبث    

ساعات3مشكالت األطفال والمراىقين       المدخل الى عمم المكتبات والمعمومات  اسس تصميم         ساعتان 
                                  ساعتان

تدريب –ايقاع  )قواعد موسيقى غربي 
ساعات3(                   1)(سمعي   

13/1/2020األثٌيي   

15/1/2020األربعبء  مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان  

ساعات3عمم نفس فسيولوجي            ساعتان                    (1) بيانو قراءة الصور والمثيرات البصريو   ساعتان المنظور                         ساعتان    
ساعو1(          1)الو اختياريو +  

18/1/2020السبث   

22/1/2020األربعبء --------------------- المدخل الى تكنولوجيا التعميم      ساعتان ----------------------- عمم نفس مرضي               ساعتان  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                           أ  

 



2 

 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا      كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو األولى الفصل الدراسي  
الشعبه/ اليوم رياضيات تعميم ابتدائي رياضيات تعميم ابتدائي عموم عمم النفس  

28/12/2019السبث  حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان  

29/12/2019األحذ  لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                       ساعتان  

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم        +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

1/1/2020األربعبء   

ساعات3تاريخ عمم النفس                ساعو1تقسيم مممكة حيوانيو                
ساعو1تقسيم مممكو نباتيو             +  

ساعو1.5(                  1)استاتيكا   
ساعو1.5(                  1)ديناميكا+  

ساعو1.5(                  1)استاتيكا   
ساعو1.5(                  1)ديناميكا+  

4/1/2020السبت   

 مدخل الى الفمسفة
ساعات3                                  

ساعو1.5جبر                              
ساعو1.5(           1)تفاضل وتكامل +   

ساعتان            (1)تفاضل وتكامل  ساعو1(                1)جبر متقدم    
ساعتان               (1)تفاضل وتكامل +  

6/1/2020األثىيه   

 مدخل الى عمم االجتماع  
ساعات3                                

ساعو1.5             كيمياء غير عضويو  
ساعو1.5كيمياء عضويو                +  

11/1/2020السبت  كيمياء غير عضويو وفيزيائية    ساعتان كيمياء غير عضويو وفيزيائية    ساعتان  

ساعات3مدخل الى بيولوجيا االنسان     ساعو1.5حراره                            
ساعو1.5صوت وموجات              +  

حرارة                   ساعتان+ كيرباء حرارة                   ساعتان+ كيرباء  13/1/2020األثىيه    

15/1/2020األربعبء  مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان  

18/1/2020السبت  مقدمو في الحاسب              ساعتان  جبر متقدم                      ساعتان ------------------------- --------------------  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  



3 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا      كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو األولى الفصل الدراسي  
الشعبه/ اليوم  لغة عربية تعليم ابتدائى لغة عربية لغة انجليزية لغة فرنسية  

28/12/2019السبث  حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان  

29/12/2019األحذ  لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                       ساعتان  

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم        +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعو1.5ميارات القراءة والمحادثو         
ساعو 1.5تعبير كتابي                  +  

ساعات3مقدمو في الرواية               ساعات3مدخل الى عمم المغو             ساعات3مدخل الى عمم المغو             السبث  

4/1/2020  

ساعتان     (تجويد وتفسير)النصوص القرأنية  كتابة وتمرينات لغوية           ساعتان صوتيات                      ساعتان ساعات3     (تجويد وتفسير)النصوص القرأنية   6/1/2020األثٌيي    

ساعات3نصوص معاصرة              ساعات3مقدمو في الدراما               ( 1)مدخل االدب العربي    
                                 ساعتان

( الشعر والنثر ) (1)مدخل االدب العربي   
ساعات3                               

11/1/2020السبث   

ساعات3مدخل الى االدب الفرنسي        ساعو1.5(                   1)صوتيات    
ساعو1.5استماع ونطق                 +  

ساعات3النحو والصرف                  ساعات3النحو والصرف                   13/1/2020األثٌيي    

األربعبء  مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان

15/1/2020  

ساعو1.5قواعد                        
ساعو1.5ترجمو                   +  

ساعات3تاريخ المغو االنجميزيو              ساعات      3المكتبة العربية               المكتبة العربية               ساعتان        18/1/2020السبث    

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  



4 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا      كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو األولى الفصل الدراسي  
الشعبه/ اليوم فيزياء  رياض اطفال تاريخ تعميم ابتدائى دراسات اجتماعية  

28/12/2019السبث  حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان  

29/12/2019األحذ  لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                       ساعتان  

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم        +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

1/1/2020األربعبء   

ساعات3الدين والحياه                 ساعات3معالم تاريخ الشرق االدنى القديم   ساعات3تغذيو الطفل                         ساعو1كيمياء عضوية                  
تفاضل وتكامل             ساعتان+  

4/1/2020السبت   

ساعات 3فمسفة الحضارة                ساعتان   (معايشة الروضو)تدريب ميداني  منيج البحث التاريخي          ساعتان   6/1/2020األثىيه  كيربية                        ساعتان   

ساعات3لغو عربية                    ساعات3جغرافيا طبيعية                 11/1/2020السبت  حراره                           ساعتان التربية الفنية والبصرية            ساعتان    

ساعات3تاريخ مصر الفرعونية         ساعات3معالم التاريخ المصري القديم       13/1/2020األثىيه  حيوان عام                      ساعتان المغو العربيو والتربية الدينية        ساعتان   

15/1/2020األربعبء  مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان  

ساعات3(    1)نصوص اثرية بمغة اجنبية  18/1/2020السبت  خواص ماده                    ساعتان  الميارات الموسيقية لمطفل        ساعتان   الروماني     ساعتان–معالم التاريخ اليوناني    

ساعات3مدخل الى رياض األطفال          تاريخ الفكر العربي                ساعتان  ------------------------ 22/1/2020األربعبء  ----------------------   

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  

  



5 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا      كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو األولى الفصل الدراسي  
الشعبه/ اليوم كيمياء بيولوجى جغرافيا   

28/12/2019السبث  حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان حقوق انسان                     ساعتان   

29/12/2019األحذ  لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                        ساعتان لغو اجنبية                       ساعتان   

 مقرر اختياري 
(*جغرافيا اقميميو)  
*(1مشكالت بيئيو)  

ساعات3                  (*جغرافيا فمكية  

30/12/2019األثٌيي  ---------------------- ------------------------  

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم        +   

ساعو1.5مبادئ التربية                     
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

ساعو1.5مبادئ التربية                    
ساعو 1.5المعمم ومينو التعميم         +   

1/1/2020األربعبء   

ساعات3الجغرافيا البشرية                  ساعو1.5رياضيات متقطعو               تقسيم مممكة نباتية             ساعتان   
ساعو1.5احصاء                      +  

  4/1/2020السبث 

6/1/2020األثٌيي  نبات عام                     ساعتان مقدمة في عمم الفمك            ساعتان حضارة فرعونية               ساعتان    

ساعات3جغرافيا طبيعية                 11/1/2020السبث  كيمياء غير عضويو           ساعتان  كيمياء غير عضوية            ساعتان    

ساعو  1.5 تاريخ اسالمي               ساعتان   (1)فسيولوجي    
ساعو1.5تقسيم مممكو حيوانية          +  

ساعات3كيمياء عضوية وحيويو          13/1/2020األثٌيي    

15/1/2020األربعبء  مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان مبادء تدريس                    ساعتان   

ساعتان             (فيزياء)خواص ماده  مبادئ الخرائط                  ساعتان   18/1/2020السبث  كيمياء فيزيائية                  ساعتان   

ساعات3مبادئ االقتصاد                  22/1/2020األربعبء  ----------------------- ------------------------   

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح  / د0  أ  



6 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحاكميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثانية  جدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم رياضيات تعميم ابتدائى رياضة تعميم ابتدائى عموم عمم النفس  

31/12/2019الثالثبء مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

2/1/2020الخويس   

ساعات3عمم نفس الطفولة ومشكالتة    ساعو1.5كيربية                            
ساعو1.5مغناطيسيو                   +  

5/1/2020االحذ  تفاضل وتكامل متقدم           ساعتان تفاضل وتكامل متقدم           ساعتان  

ساعات3عمم النفس البيئي                  ساعو1.5كيمياء عضوية الميفاتية           
ساعو1.5    (فمزات وال فمزات)كيمياء غير عضوية +  

ساعو1.5جبر خطي                       
ساعو1.5(                  3)استاتيكا+  

ساعو1.5(                   3)ديناميكا   
ساعو1.5(                  3)استاتيكا+  

9/1/2020الخويس   

ساعات3عمم النفس المرضي          ساعو1.5تفاضل وتكامل متقدم              
ساعو1.5جبر خطي                    +  

ذرية              ساعتان +موجات ذرية              ساعتان +موجات  12/1/2020األحذ    

ساعات3تنمية الموىبة والتفوق        ساعو1الفقاريات                          
ساعو1شكل ظاىري نبات            +  

ساعو1ىندسة فراغية              ىندسة فراغية              ساعتان  
جبرخطي                 ساعتان+  

14/1/2020الثالثبء   

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان  

19/1/2020األحذ  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان   

21/1/2020الثالثبء  كيمياء تحميميو               ساعتان كيمياء تحميميو               ساعتان مقدمو في عمم الصخور        ساعتان  -----------------------  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  



7 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحاكميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثانية  جدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم لغة عربية تعميم ابتدائى لغة عربية تعميم ابتدائى دراسات اجتماعية تاريخ  

31/12/2019الثالثبء مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

2/1/2020الخويس   

ساعات3حضارة الشرق االدنى القديم       ساعات3ميارات موسيقيو وحركية           ساعات3االدب الجاىمي ونصوصو        االدب الجاىمي ونصوصو       ساعتان  5/1/2020االحذ    

ساعات3جغرافيا اقميمية               ساعات3عموم بيئية                        ساعات3عمم البيان                       عمم البيان                      ساعتان  9/1/2020الخويس    

ساعات3حضارة اليونان والرومان           ساعات3ادب اطفال                        ساعات3(               1)النحو والصرف   ساعات3(              1)النحو والصرف   12/1/2020األحذ    

ساعات3مدخل الى عالم االثار              ساعات3تاريخ الدولة العربية االسالمية      14/1/2020الثالثبء  عمم المغو التطبيقي            ساعتان عمم المغو التطبيقي            ساعتان   

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان  

19/1/2020األحذ  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان   

ساعات3حضارة مصر القديمو             ساعات3جغرافيا السكان                  ساعات3             (قراءة)ميارات لغوية   ساعات3قراءة تحميميو                 21/1/2020الثالثبء    

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحاكميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثانية  جدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم لغة انجميزية لغة فرنسية رياض االطفال جغرافيا  

31/12/2019الثالثبء مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده            ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع                
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية      +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

2/1/2020الخويس   

ساعو1.5حضارة                          فنون الروضو                 ساعتان مساحو وخرائط                 ساعتان   
ساعو1.5(                    3)ترجمو+  

ساعو1.5(                    2)صوتيات  
ساعو1.5(          1)استماع ونطق +  

5/1/2020االحذ   

ساعات3تاريخ اوربا الحديث والمعاصر      ساعات3قواعد                            االنشطو المغويو لمطفل          ساعتان  ساعات3تاريخ االدب االنجميزي             9/1/2020الخويس    

ساعات3جغرافيا اوراسيا االقميميو           ساعات3   17و18القرن  (نثر)مقال ادبي  دراما ومسرح الطفل              ساعتان  ساعتان        (2)كتابة وتمرينات لغوية  12/1/2020األحذ    

*موضوع خاص  
*الجغرافيا الطبيو  
ساعتان*                 االراضي الجافة  

 االنشطو العممية لطفل الروضو  
                                ساعتان

ساعو1صوتيات                          
تعبير كتابي                  ساعتان+   

14/1/2020الثالثبء  رواية                          ساعتان  

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري             ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان  

19/1/2020األحذ  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم                ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان   

ساعات3الجغرافيا الزراعية              ساعات3   17و18القرن  (نثر)نصوص  التربية االخالقية لمطفل            ساعتان  ساعتان               (دراما)مسرحية  21/1/2020الثالثبء    

23/1/2020الخويس  --------------------- --------------------- --------------------- الجغرافيا المناخية             ساعتان   

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  



9 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
   تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحاكميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثانية  جدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم تكنولوجيا التعميم تربية خاصة تربية فنية تربية موسيقية  

31/12/2019الثالثبء مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

2/1/2020الخويس   

ساعات3مشكالت ذوي االحتياجات الخاصو    تاريخ الفن                        ساعتان ىارموني                        ساعتان  5/1/2020االحذ  المكتبات الرقمية االفتراضية      ساعتان   

ساعتان        (1)تاريخ وتحميل غربي  ساعات3مقدمو في التفوق العقمي والموىبة    طباعو                            ساعتان  9/1/2020الخويس  المتاحف والمعارض التعميمية     ساعتان   

تدريب –ايقاع )قواعد وموسيقى غربي 
ساعتان                      (3)(سمعي   

 التقييم والتشخيص في التربية الخاصو  تصميم                           ساعتان
                                 ساعتان

 تصميم المواقف التعميمية        
                               ساعتان 

12/1/2020األحذ   

ساعتان           (3)قواعد موسيقى عربية ساعات3مقدمو في التوحد                  تصوير زيتي                      ساعتان   14/1/2020الثالثبء  خدمات مراكز مصادر التعميم     ساعتان    

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري             ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان  

19/1/2020األحذ  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم               ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان   

التعرف المبكر عمى ذوي االحتياجات  نحت ميدالية                   ساعتان  ---------------------
 الخاصو                         ساعتان 

 االستخدام التعميمي لشبكات المعمومات 
                            ساعتان

21/1/2020الثالثبء   

ساعات3التربية الخاصة لغير العاديين      --------------------- ---------------------  تكنولوجيا الطباعو والنسخ والتجميد  
                                  ساعتان

23/1/2020الخويس  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثانية  تبدأ االمتحانات الساعة التاسعو والنصف صباحا     جدول االمتحانات النظريو لمفرقو كميو التربيو باالسماعيميو  

الشعبه/ اليوم كيمياء عموم بيولوجية وجولوجية فيزياء   

31/12/2019الثالثبء مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان مدخل الى عمم الجوده           ساعتان   

ساعو1.5المدرسو والمجتمع                
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

ساعو1.5المدرسو والمجتمع               
ساعو1.5االدارة المدرسيو والصفية     +  

2/1/2020الخويس   

ساعو1.5كيمياء أطياف                      
ساعو1.5كيمياء حيوية                  +  

ساعات3كيمياء عضوية اليفاتية          صوت وضوء                   ساعتان  5/1/2020االحذ    

9/1/2020الخويس  كيمياء تحميميو                  ساعتان احصاء واحتماالت              ساعتان ديناميكا حراريو                 ساعتان   

 فيزياء ذرية وجزئية      
                               ساعتان

ساعو1.5بكتريا                            
ساعو1.5           (نبات)فسيولوجي +  

ساعو1جيولوجيا                           
فيزياء                          ساعتان +  

12/1/2020األحذ   

ساعتان           (تحميل عددي)رياضو  مقدمو في عمم المعادن            ساعتان  تيار متردد                      ساعتان  14/1/2020الثالثبء    

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري            ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان مقرر ثقافي اختياري         ساعتان   

19/1/2020األحذ  سيكولوجية التعمم               ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان  سيكولوجية التعمم           ساعتان    

ساعو1.5ىندسة فراغية                 
ساعو1.5معادالت تفاضمية         +  

ساعو1.5الفقاريات                       
ساعو1.5وراثو حيوان                 +  

ساعتان   (ديناميكا حرارية)كيمياء فيزيائيو  21/1/2020الثالثبء    

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثالثوتبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا   جدول االمتحانات النظريو لمفرقو كميو التربيو باالسماعيميو  

الشعبه/ اليوم رياضيات تعميم ابتدائى رياضيات كيمياء عموم بيواوجية وجولوجية  

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   السبث  

4/1/2020  

ساعتان              (نبات )ارشجوليات ساعات3ديناميكا الجسم الجامد           كيمياء كيربية                ساعتان  ساعات3ديناميكا الجسم الجامد            األثٌيي  

6/1/2020  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

السبث 

11/1/2020  

ساعتان              (حيوان)عمم االجنو ساعات3تحميل عددي                    كيمياء غير عضوية         ساعتان  *ىندسة المسممات    
ساعتان*               نظريو الفوضى   

األثٌيي 

13/1/2020  

ساعتان     (نبات)ميكروبيولوجيا تطبيقيو ساعو1الكيمياء البيئية            
ساعو1    (طيف)كيمياء غير عضوية+  

 قواعد البيانات                 ساعتان
 

ساعو1.5قواعد البيانات                   
ساعو1.5نظرية الزمر                  +  

األربعبء 

15/1/2020  

ساعو1   (حيوان)عمم الخميةوبيولوجيا جزئية   
ساعو1                     (نبات)فيروسات +  

 جبر خطي                  ساعتان
ساعو1نبات                      +  

ساعات3تحميل حقيقي                  ساعو1.5تحميل حقيقي                     
ساعو1.5تحميل عددي               +  

السبث 

18/1/2020  

ساعو1.5عمم الحفريات                      
ساعو1.5جيولوجيا تركيبية               +  

ساعو1.5      (كربوىيدرات)كيمياء عضوية   
ساعو1.5كيمياء وتحميل كروماتوجرافي     +  

ساعات3كيروستاتيكا                    األربعبء  كيربية                        ساعتان 

22/1/2020 

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                أ  
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تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا   كميو التربيو باالسماعيميو  
2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثالثوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   

الشعبه/ اليوم لغة عربية تعميم ابتدائى لغة عربية تعميم ابتدائى دراسات اجتماعية رياض اطفال  

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   السبث  

4/1/2020  

ساعات3تاريخ المغرب واالندلس            اغاني واناشيد األطفال            ساعتان  ساعات3       (البديع)البالغو العربيو   ساعات3       (البديع)البالغو العربيو   األثٌيي  

6/1/2020  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

السبث 

11/1/2020  

ساعات3خرائط                         قصص وحكايات االطفال          ساعتان (1)االدب العباسي  ساعتان  ساعات   3  (1)االدب العباسي   األثٌيي  

13/1/2020  

ساعات3العبادات والمعامالت            العبادات والمعامالت           ساعتان متاحف تاريخية واثرية          ساعتان انشطة فنية لمطفل                ساعتان األربعبء  

15/1/2020  

ساعو1.5المشكالت السموكية لمطفل         
ساعو1.5سيكولوجية المعب              +  

ساعات3البيئة المصرية                  ساعات   3السيرة النبويو الشريفة        الحديث والسيرة النبوبو الشريفة    ساعتان  السبث  

18/1/2020  

ساعات3الحضارة المصرية القديمو          التربية البيئية                   ساعتان ساعات3(               1)النحو والصرف  ساعات3(                 1)الصرف   األربعبء  

22/1/2020 

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيراكميو التربيو باالسماعيميو  

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثالثوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم لغة انجميزية لغة فرنسية عمم النفس تاريخ  

ساعات3المشرق االسالمي                    30/12/2019االثٌيي  ---------------------- --------------------- --------------------------   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   السبث  

4/1/2020  

ساعات3المغرب واالندلس                 ساعات3مناىج البحث في عمم النفس        األثٌيي  نقد                            ساعتان ورشة عمل وميارات كتابية         ساعتان 

6/1/2020  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

السبث 

11/1/2020  

ساعات3القياس والتقويم النفسي التربوي    النظام والحضارة االسالمية       ساعتان  16و17و18القرن  (شعر )نصوص   
ساعات 3                                

األثٌيي  لغويات اجتماعيىة             ساعتان

13/1/2020  

ساعات3تاريخ الفكر السياسي               ساعات3عمم نفس الشخصية              ساعو1.5لغويات                             
ساعو1.5قواعد                          +  

ساعو1.5(                  3)محادثو  
ساعو1.5(    3)قراءة وكتابة ابداعية+  

األربعبء 

15/1/2020  

ساعات3حضارة اوربا في العصور الوسطى    ساعات3التعميم االجتماعي الوجداني           16و18و17القرن  (شعر)مقال ادبي  
ساعات3                                  

ساعو1.5            (دراما)مسرحية   
ساعو1.5رواية                    +  

السبث 

18/1/2020  

ساعات3جغرافيا مصر                     ساعو1.5حضارة                     -----------------------   
ساعو1.5(               5)ترجمة+  

ساعو1عمم اصوات المغو االنجميزيو      
عمم صرف المغة االنجميزيو    ساعتان+  

األربعبء 

22/1/2020  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا   كميو التربيو باالسماعيميو  

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثالثوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم تكنولوجيا التعميم تربية خاصة تربية فنية تربية موسيقية  

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   السبث  

4/1/2020  

ساعتان       (2)تاريخ وتحميل غربي  ساعات3مناىج ذوي االحتياجات الخاصة    طباعو يدوية                  ساعتان  األثٌيي  االذاعو والتسجيالت الصوتية     ساعتان 

6/1/2020  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

السبث 

11/1/2020  

(5) (تدريب سمعي - ايقاع )قواعد موسيقى غربي  
 ساعتان 

طرق )اعاقةسمعية (1)مقرر تخصص  نحت ميداني                  ساعتان
ساعتان      (1تواصل اليدوي والكمي  

األثٌيي  انتاج االلعاب التعميمية         ساعتان

13/1/2020  

ساعتان        (5)قواعد موسيقى عربيو  (     برايل)اعاقةبصرية (2)مقرر تخصص  اشغال معادن                 ساعتان  
                                 ساعتان

األربعبء  تصميم الكتاب التعميمي          ساعتان

15/1/2020  

 ىارموني ؛كونتربوينت             ساعتان
ساعو1تدريب صوت لفظي             +  

تطبيقات الكمبيوتر في فن التصميم 
 واالعالن                      ساعتان 

ساعات3قضايا معاصرة في التربية الخاصة    السبث  انتاج النماذج والعينات          ساعتان 

18/1/2020  

تصوير كوالج          +رسم  
 ساعتان

ساعات3غرفة المصادر                  األربعبء  اجيزه العروض                ساعتان 

22/1/2020 

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا   كميو التربيو باالسماعيميو  

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالثالثوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم تعميم ابتدائى عموم جغرافيا اقتصاد منزلى فيزياء   

30/12/2019االثٌيي  ---------------------- الجيومورفولوجيا                ساعتان -------------------------- -------------------------  

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو    ---------------------------  
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

ساعو1.5طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو     
ساعو1.5ذو االحتياجات الخاصو   سيكولوجية +   

األربعبء 

1/1/2020  

ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية  ------------------------  ساعتان        (مقرر ثقافي)لغو اجنبية   السبث  

4/1/2020  

ساعتان                (1)فيزياء نووية  ساعو1.5حشرات                        خرائط التوزيعات                ساعتان ميكرو بيولوجي                ساعتان    
ساعو1.5بيئة نباتية                 +  

األثٌيي 

6/1/2020  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس  ------------------------  
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

ساعو1.5(               1)طرق تدريس   
ساعو1.5(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

السبث 

11/1/2020  

ساعو1.5(              1)فيزياء جوامد   
ساعو1.5فيزياء حيوية                 +  

ساعتان      (1)(تريكو وكورشية )اشغال ابرة   مقرر اختياري  
الصور الجويو*نصوص جغرافيا طبيعية  *  
اقميم خاص    ساعتان*جغرافيا الجريمو  *  

ساعو1احياء مائية                     
ساعو1طفيميات                      +  

األثٌيي 

13/1/2020  

ساعو1.5ميكانيكا الكم                
ساعو 1.5فيزياء حسابية          +  

ساعو1.5تيار متردد                      جغرافيا العالم الجديد               ساعتان ----------------------  
ساعو1.5فيزياء بيئية                 +  

األربعبء 

15/1/2020  

ساعو1.5(           1) مقرر خاص  
ساعو 1.5(         2)مقرر خاص +  

ساعو1.5كيمياء غير عضوية           تاريخ العرب الحديث              ساعتان  ------------------------  
ساعو1.5     (حركية)كيمياء فيزيائية +  

السبث 

18/1/2020  

األربعبء  تحميل عددي               ساعتان  تاريخ العرب المعاصر           ساعتان -----------------------  تحميل عددي                ساعتان

22/1/2020  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  



16 

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا           كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالرابعوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم لغة انجميزية لغة فرنسية عمم النفس تاريخ  

31/12/2019الثالثبء  -------------------- ---------------------- --------------------------- تاريخ اوربا الحديث             ساعتان  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

2/1/2020الخويس   

ساعات3تاريخ العرب الحديث          ساعات3عمم النفس المدرسي               16و17و18القرن  (مسرح)نصوص    
ساعات3                               

ساعو1.5(                  4)محادثة   
ساعو1.5(                   4)قراءة +  

5/1/2020االحذ   

ساعات3تاريخ مصر الحديث              ساعات3عمم النفس الميني                ساعو1.5حضارة                       
ساعو1.5(               7)ترجمة+  

ساعو1.5               (دراما)مسرحية   
ساعو 1.5رواية                       +  

9/1/2020الخويس   

ساعتان               (2)طرق تدريس  ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   12/1/2020األحذ    

*جغرافيا مصر تاريخ الدولة العثمانية             ساعتان   
ساعات3*            جغرافيا الوطن العربي   

ساعتان                  (4)صوتيات  ورشة عمل وميارات كتابية      ساعتان  14/1/2020الثالثبء    

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان  

ساعات3تاريخ اسيا الحديث والمعاصر      ساعات3سيكولوجية صعوبة التعمم            ساعو1.5قواعد                             
ساعو1.5لغويات                       +  

ساعات3عمم النفس المغوي             19/1/2020األحذ    

ساعات3جغرافيا سياسيو                 ساعات3مشروع تخرج ممتد                 16و17و18القرن  (مسرح)مقال ادبي    
ساعات3                                

ساعات3نقد                           21/1/2020الثالثبء    

23/1/2020الخويس  -------------------- ---------------------- ------------------------- تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر     ساعتان  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا           كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالرابعوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم لغة عربية تعميم ابتدائى لغة عربية تعميم ابتدائى دراسات اجتماعية جغرافيا  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

2/1/2020الخويس   

*الفكر الجغرافي  
(مقرر اختياري)*           انثرو بولوجي   

ساعات3*          جغرافيا مصر التاريخية  

ساعات3منيج البحث التاريخي واالثري     ساعات3االسموبيات                       ساعات3االسموبيات                       5/1/2020االحذ    

ساعات3جغرافيا الوطن العربي           ساعات3جغرافيا افريقيا وحوض النيل        ساعات3المعاجم والداللة               المعاجم والداللة              ساعتان  9/1/2020الخويس    

ساعتان               (2)طرق تدريس  ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   12/1/2020األحذ    

ساعات3جغرافيا مصر الطبيعية            ساعات3جغرافيا بشرية                       ساعتان          (شعر)االدب العربي الحديث   ساعات3االدب العربي ونصوصة الحديثة       14/1/2020الثالثبء    

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان  

ساعات3الجغرافيا السياسية              ساعات3جغرافيا اقتصادية                ساعات3(            1)النحو والصرف   ساعات3(            1)النحو والصرف   19/1/2020األحذ    

ساعات3دراسات ميدانية بشرية          ساعات3الديانو المصرية القديمو          (ادب مصر االسالمية)مقررات اختيارية    
ساعتان           (الحضارة االسالمية)  

(ادب مصر االسالمية)مقررات اختيارية   
ساعات3           (الحضارة االسالمية)  

21/1/2020الثالثبء   

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    

تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا           كميو التربيو باالسماعيميو  
2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالرابعوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   

الشعبه/ اليوم تكنولوجيا التعميم تربية خاصة تربية فنية تربية موسيقية  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

2/1/2020الخويس   

(7) (تدريب سمعي - ايقاع )قواعد موسيقى غربي  
 ساعتان 

( دراسة حالو()صعوبات التعمم ) (1)مقرر تخصص  تصوير جداري                  ساعتان   
 ساعتان 

 انتاج برامج الفيديو والتميفزبون التعميميو
                               ساعتان 

5/1/2020االحذ   

ساعتان       (3)تاريخ وتحميل غربي   تكنولوجيا التعميم لذوي االحتياجات الخاصة  تصوير تبقينات معاصره          ساعتان  
ساعات3                                       

9/1/2020الخويس  المسرح التعميمي            ساعتان  

ساعتان               (2)طرق تدريس  ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   12/1/2020األحذ    

ساعتان        (7)قواعد موسيقى عربيو  14/1/2020الثالثبء  توظيف الوسائل والمواد التعميمية   ساعتان نظريات التكوين العقمي           ساعتان  فنون شعبيو                   ساعتان    

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان  

ساعتان                (1)ىارموني توزيع   
ساعو1(                 1)اداء جماعي +  

ساعات3ارشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة  نحت خزفي تشكيل مجسم    ساعتان  19/1/2020األحذ  نطبيقات الحاسب في المكتبات        ساعتان    

(اضطراب طيف التوحد  ) (2)مقرر تخصص     
 ساعتان 

21/1/2020الثالثبء  -----------------------  

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
      تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا           كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالرابعوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم رياضيات تعميم ابتدائى رياضيات كيمياء عموم بيولوجية وجيولوجية  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

2/1/2020الخويس   

ساعتان        (طيف)كيمياء عضوية  فمورا وجغرافيا نباتية            ساعتان ساعو1.5حزم البرامج الجاىزة             معادالت تفاضمية ودوال خاصة     ساعتان   
ساعو 1.5معادالت تفاضمية ودوال خاصة +  

5/1/2020االحذ   

ساعو1.5كيمياء السطوح وعوامل مساعده  بيئة وسموك حيوان             ساعتان   
ساعو1.5كيمياء الجوامد                +  

ساعات3احصاء واحتماالت                  ساعو1.5حمقات وحقول                     
ساعو1.5تحميل دالي                   +  

9/1/2020الخويس   

ساعتان               (2)طرق تدريس  ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   ساعتان               (2)طرق تدريس   12/1/2020األحذ    

ساعو1.5ايض نباتي                        
ساعو1.5مصادر طاقة                   +  

  (اختياري) مقرر كيمياء عضوية خاص  
                                     ساعتان

ساعات3النسبية العامة                    *تكنولوجيا المعمومات    
ساعتان*        طرق احصائية متقدمو-  

14/1/2020الثالثبء   

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان  

ساعتان      (عموم بحار )بيولوجيا بحرية  ساعو1 (عناصر الفئة )كيمياء غير عضوية    
ساعو1       (صناعية)كيمياء غير عضوية+  

ساعات3جبر مجرد                      19/1/2020األحذ            ساعتان1ميكانيكا الكم      

ساعو1تشريح مقارن                     
ساعو1                  (نبات)وراثة +  

ساعتان      (طبيعية)كيمياء عضوية 21/1/2020الثالثبء   -------------------- ------------------------   

ساعات3ديناميكا الموائع                 -------------------- ------------------------ ساعات3(          1)ديناميكا الموائع   23/1/2020الخويس    

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح   / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
                                                                                                   تبدأ االمتحانات الساعة الواحده ظيرا      كميو التربيو باالسماعيميو

2020/  2019العام الجامعي  األول  الفصل الدراسيالرابعوجدول االمتحانات النظريو لمفرقو   
الشعبه/ اليوم تعميم ابتدائي عموم رياض أطفال    

31/12/2019الثالثبء  ----------------------- عمم النفس الفسيولوجي             ساعتان     

ساعو1نظريات التعميم                           
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

ساعو1نظريات التعميم                         
ساعو1الفروق الفردية والقياس النفسي     +  

2/1/2020الخويس   

5/1/2020االحذ  معادالت تفاضمية ودوال خاصة    ساعتان معممو الروضة                 ساعتان     

 التربية المتحفية والمكتبية لمطفل   
                                       ساعتان 

ساعو1.5بيئة وسموك الحيوان              
ساعو1.5فطريات وامراض النبات      +  

9/1/2020الخويس   

ساعتان               (2)طرق تدريس    ساعتان               (2)طرق تدريس   12/1/2020األحذ    

14/1/2020الثالثبء  تموث بيئي                     ساعتان الدين والقضايا المعاصرة         ساعتان     

16/1/2020الخويس  مقرر ثقافي اختياري           ساعتان مقرر ثقافي اختياري           ساعتان    

ساعو1.5(              1)فيزياء مواد  المغو العربية                          ساعتان     
ساعو1.5فيزياء حيوية          +  

19/1/2020األحذ   

ساعو1.5 (تناسقية)كيمياء غير عضوية  الفنون التشكيمية لألطفال            ساعتان     
ساعو1.5   (باالجيزه)كيمياء تحميميو +  

21/1/2020الثالثبء   

23/1/2020الخويس  -------------------- التربية الوالدية لألطفال             ساعتان     

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح  / د0                                                                                                                                                 أ  
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نسخة نيائيةامعو قناه السويس  ج  
   تبدأ االمتحانات الساعة الثانية عشر والنصف ظيرا      كميو التربيو باالسماعيميو

2019/2020األول الفصل الدراسي  الرابعو تخمفات من الفرقة الثالثة لفرقوا  جدول االمتحانات   
30/12/2019األثنين  العدد الزمن 29/12/2019األحد  العدد الزمن  28/12/2019السبت  العدد الزمن  الحبريخ/ الشعبة    

-نظرية الفوضي)مقرر اختياري  5 ساعتان   
  (ىندسة المسممات

ساعات3  
 ساعتان

2 
1 

 ديناميكا الجسم الجامد 
 كيربية 

 ريبضيبت

 عموم بيولوجية وجيولوجيا  لغو اجنبية 1 ساعتان      

ساعو1.5     
ساعو1.5  

 حشرات 1
بيئة نباتية+  

ساعو1.5  
ساعو1.5  

 كيمياء غير عضوية  1
(حركية)كيمياء فيزيائية +  

 جعلين ابحذائي علوم 

ساعات3    ساعات3 كيروستاتيكا 1   جعلين ابحذائي ريبضيبت  ديناميكا الجسم الجامد 1 

 ساعتان      
 ساعتان

1 
1 

 لغو اجنبية 
(2)تاريخ وتحميل غربي   

 جربية هوسيقية

 ساعتان      
 ساعتان

 
 ساعتان

4 
2 
 
1 

 لغو اجنبية
تطبيقات الكمبيوتر في فن 

 التصميم واالعالن 
 نحت ميداني 

 جربية فٌية

 ساعتان التربية البيئية  1 ساعتان    
 ساعتان 

3 
3 

 لغو اجنبية
 قصص وحكايات األطفال  

 طفوله 

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                     عميد الكليً

مدحت حسه صبلح       / د0أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
        تبدأ االمتحانات الساعة الثانية عشر والنصف ظيرا كميو التربيو باالسماعيميو

2019/2020األول الفصل الدراسي  الرابعو تخمفات من الفرقة الثالثة لفرقوا جدول االمتحانات   
30/12/2019األثنين  العدد الزمن 29/12/2019األحد  العدد الزمن  28/12/2019السبت  العدد الزمن  الحبريخ/الشعبة    

 لغه عربية  لغو اجنبية 1 ساعتان      

ساعو1.5     
ساعو1.5  

طرق تدريس ذو االحتياجات الخاصو  1
ذو االحتياجات الخاصوسيكولوجية +   

 لغه فرًسية لغو اجنبية 2 ساعتان

ساعو1.5     
ساعو1.5  

(               1)طرق تدريس  1  
(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

 علن ًفس لغو اجنبية 2 ساعتان

 جبريخ لغو اجنبية 3 ساعتان      

ساعات3     جربية خبصة لغو اجنبية 1 ساعتان مناىج ذوي االحتياجات الخاصة 1 

ساعات3     جعلين ابحذائي دراسبت  لغو اجنبية 4 ساعتان تاريخ المغرب واالندلس  2 

ساعو1.5     
ساعو1.5  

(               1)طرق تدريس  1  
(    2)تدريس المنيج المدرسي +  

 جعلين ابحذائي لغه عربية  لغو اجنبية 3 ساعتان

 لغه اًجليزية    لغويات  اجتماعية 1 ساعتان   

مبدي عملي لطبلبة شعبة تربية موسيقيً (5)الً اختيبرية+(5)يوجد بيبوو :ملحوظة   

 شئون الطالة                           رئيس القسم                     وكيل الكليً لشئون التعليم والطالة                               عميد الكليً

مدحت حسه صبلح/ د0أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    
   تبدأ االمتحانات الساعة الثانية عشر والنصف ظيرا    2019/2020 األولجدول االمتحانات الفرقو الثانية تخمفات من الفرقة االولى الفصل الدراسي كميو التربيو باالسماعيميو

 شئوى الطالة                          رئيس القسن                     وكيل الكليه لشئوى الحعلين والطالة                               عويذ الكليه

هذحث حسي صبلح   / د0  أ  

 

نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    

31/12/2019الثالثاء  العدد الزمن  العد الزمن 
 د

30/12/2019األثنين  29/12/2019األحد  العدد الزمن  28/12/2019السبت  العدد الزمن  الحبريخ/ الشعبة    

ية 
جنب

و ا
 لغ

اده
 وم

سان
االن

ق 
حقو

دة 
 ما

حان
امت

تم 
ي

(
ت 

خمفا
ت

) 
ي 

ف
احاًا 

صب
رة 

اش
 الع

عة
سا

  ال
مام

 ت

ساعات3  لغه عربية حقوق انسان  3 ساعتان  لغو اجنبية  18 ساعتان مبادئ تدريس 17 ساعتان النحو والصرف 2 

ساعات3  ساعتان مقدمو في الدراما  7 
 
ساعه1.5  
ساعه1.5  

 ساعتان

ساعات3  

3 
1 
 

1 
1 

 مبادئ تدريس
 صوتيات 

استماع ونطق+  
 كتابة وتمرينات لغوية 
 تاريخ المغو االنجميزية

 لغة اًجليزية  حقوق انسان  2 ساعتان  لغو اجنبية  2 ساعتان

ساعات3  لغة فرًسية حقوق انسان  2 ساعتان  لغو اجنبية  2 ساعتان مبادئ تدريس 14 ساعتان مدخل الى االدب الفرنسي 1 

ساعات3 معالم تاريخ الشرق  1 
 االدنى القديم

 ساعتان
ساعات3  

13 
1 

 مبادئ تدريس
 معالم التاريخ المصري القديم

 جبريخ     لغو اجنبية  11 ساعتان

 جغرافيب  حقوق انسان  1 ساعتان  لغو اجنبية  8 ساعتان مبادئ تدريس 3 ساعتان   

ساعات3     علن ًفس  حقوق انسان  1 ساعتان  لغو اجنبية  7 ساعتان تاريخ عمم النفس  1 

ساعات3     جربية خبصة    لغو اجنبية  5 ساعتان الصحة العامة  1 

 ساعتان
 ساعتان

1 
6 

 مقدمو في الحاسب
حرارة  +كيرباء   

ساعة1.5  
ساعه1.5  

(1)استاتيكا  17  
( 1)ديناميكا +  

 ريبضيبت  حقوق انسان  1 ساعتان    
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                       تبدأ االمتحانات الساعة الثانية عشر والنصف ظيرا     2019/2020األولجدول االمتحانات الفرقو الثانية تخمفات من الفرقة االولى الفصل الدراسي التربيو باالسماعيميو

31/12/2019الثالثاء  العدد الزمن  30/12/2019األثنين  العدد الزمن  29/12/2019األحد  العدد الزمن  28/12/2019السبت  العدد الزمن  التاريخ/ الشعبة    

ية 
جنب

و ا
 لغ

اده
 وم

سان
االن

ق 
حقو

دة 
 ما

حان
امت

تم 
ي

(
ت 

خمفا
ت

)
 

احاًا 
صب

رة 
اش

 الع
عة

سا
  ال

مام
ي ت

 ف

ساعو1.5  
ساعو1.5  

ساعات3  

1 
 

18 

 مبادئ التربية
المعمم ومينو  التعميم +   

 النحو والصرف     

 ساعتان مبادئ تدريس 1 ساعتان
 ساعتان

24 
1 

 لغو اجنبية
مدخل الى االدب 

(1)العربي  

 ساعتان 
 ساعتان

5 
1 

 حقوق انسان
 المكتبة العربية 

 تعميم ابتدائي لغة عربية

ساعو1.5  

ساعو1.5  

 مبادئ التربية 1

المعمم ومينو  التعميم  +   

ساعات3  
ساعات3  

1 
12 

 الدين والحياة 

  لغو عربية

 6 ساعتان  لغو اجنبية  26 ساعتان
 

 حقوق انسان
 

  دراسات تعميم ابتدائي

ساعات3     
ساعو1.5  
ساعو1.5  

3 
 

4 

 كيمياء عضوية وحيوية
 رياضيات متقطعة 

احصاء  +  

 كيمياء       

(فيزياء)خواص مادة 4 ساعتان  ساعتان 
 

 ساعتان

1 
 

2 

 مبادئ تدريس

 تقسيم مممكة نباتية 

عوم بيولوجية  حقوق انسان  2 ساعتان    
 وجيولوجيا 

 ساعتان   

 ساعتان

1 

1 

 كيربية

 حرارة

 فيزياء  حقوق انسان  1 ساعتان    

حرارة  +كيرباء  2 ساعتان ساعو1.5   
 1.5 ساعو  

 ساعتان

1 
 

1 

(1)استاتيكا   
(1)ديناميكا +  

( 1)تفاضل وتكامل   

 تعميم ابتدائي رياضيات       

ساعو1.5  
ساعو1.5  

 مبادئ التربية 1
المعمم ومينو  التعميم  +   

 ساعتان
 ساعتان

1 
3 

 المدخل الى تكنولوجيا التعميم 
 األتصال التعميمي 

 تكنولوجيا التعايم  حقوق انسان  1 ساعتان  لغو اجنبية  4 ساعتان

شئون الطالب                          رئيس القسم                     وكيل الكميو لشئون التعميم والطالب                                                         عميد الكميو                                     
مدحت حسن صالح/ د0                                                                                                                                                            أ  
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نسخة نيائيةجامعو قناه السويس    

        تبدأ االمتحانات الساعة الثانية عشر والنصف ظيرا    2019/2020األولجدول االمتحانات الفرقو الثانية تخمفات من الفرقة االولى الفصل الدراسي التربيو باالسماعيميوكمية 

 

31/12/2019الثالثاء  العدد الزمن  30/12/2019األثنين  العدد الزمن  األحد  العدد الزمن 
29/12/2019  

28/12/2019السبت  العدد الزمن التاريخ/ الشعبة    

ية 
جنب

و ا
 لغ

اده
 وم

سان
االن

ق 
حقو

دة 
 ما

حان
امت

تم 
ي

(
ت 

خمفا
ت

)
 

احاًا 
صب

رة 
اش

 الع
عة

سا
  ال

مام
ي ت

 ف

ساعو1.5  
ساعو1.5  

 ساعتان
 ساعو

2 
 
1 

 مبادئ التربية
المعمم ومينو  التعميم +   
1بيانو  

1الو اختياريو +  

ساعات3  
 

ساعات3  

1 
 

3 

 قواعد موسيقى غربي
 (1) (تدريب سمعي –ايقاع )   

 تاريخ وتذوق غربي  

 تربية موسيقية حقوق انسان  3 ساعتان  لغو اجنبية  13 ساعتان

ساعو1.5  
ساعو1.5  

 مبادئ التربية 3
المعمم ومينو  التعميم  +   

 ساعتان
 ساعتان

1 
5 

 مبادئ تدريس
 تاريخ الفن القديم 

 ساعتان
 

 ساعتان

16 
 

16 
 

 لغو اجنبية
 

نحت        
       

 ساعتان 
 ساعتان 

2 
3 

 حقوق انسان
 اسس تصميم 

 تربية فنية 

ساعات3 المغة العربية والتربية الدينية 1 ساعتان  
ساعات3  

 ساعتان

2 
2 
2 

 تغدية الطفل
 مدخل الى رياض األطفال 

 الميارات الموسيقية لمطفل  

 26 ساعتان
 

 6 ساعتان  لغو اجنبية
 
 

 طفولو حقوق انسان

ساعو1.5  
ساعو1.5  

 حراره 6
صوت وموجات +  

 ساعتان
ساعو15  
ساعو1.5  

1 
1 

 مبادئ تدريس
 جبر 

(1)تفاضل وتكامل +  

 7 ساعتان
 

 تعميم ابتدائي عموم     لغو اجنبية

شئون الطالب                          رئيس القسم                     وكيل الكميو لشئون التعميم والطالب                                               عميد الكميو                                          
مدحت حسن صالح  / د0                                                                                                                                                       أ  
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