
 

            

 

  2022 -2021للعام الدراسي  الماجستير لقسم الفيزيــاء جدول األمتحانات النهائية            

 المواد خالتاري اليوم و

4/9/2202 االحد  
 أشباه موصالت -كم متقدم –كهرومغناطيسية متقدم 

6/9/2202 الثالثاء  
 2لغة أنكليزية -ميكانيك أحصائي

8/9/2202خميس ال  
 تكنلوجيا مفاعالت

11/9/2202حد  األ  
 ميكانيك كالسيكي

19/9/2202ثنين  اال  
 فيزياء رياضية متقدم

 

 

 

                                                                                          



 
 

 2022-2021نلعنم اندراس   / انمنجسحير قسم انرينضينتن تمحان  انهاني الل اجدو

 

 

                                                         

 انمندة انيوم وانحنريخ 

 انسبت

3/9/2022 
  تايل دان 

 االحد

4/9/2022 
 تمعندالت انحاويل

 االثهين

5/9/2022 
 انفصل انثنن   انلغة االنكليزية

 انثالثنء

6/9/2022 

 طرق تدريس انرينضينت

 جبور ن /تاليل عقدي تمحقدم / 

 انخميس 

8/9/2022 
 علم انهفس انحربوي

 انسبت 

10/9/2022 

تمقنسنت انرفع / تمواضيع ف  نظرية انمقنسنت/ االغمنرية انمقنسنت

 وانمكمالت

 االثهين 

12/9/2022 
 تبونوجين تمحقدتمة

 انثالثنء 

13/9/2022 
 تاليل عددي تمحقدم

 االثهين

19/9/2022 
 نظرية انبين 

 انثالثنء

20/9/2022 
 نظرية انمقنسنت

 االربعنء

21/9/2022 
 انالول انعددية نلمعندالت انحفنضلية



 

 

  

   2022-2021)الماجستير والدكتوراه( للعام الدراسي  نهائيــة لقسم علوم الحياةانات الجدول امتح        

 

 ماجستير  الدكتوراه التاريخ اليومد

 9/ 4 االحد
 فسلجة احياء مجهرية 

 مسارات ايضية

 كيمياء حياتية 

 سموم فطرية 

   9/ 5 االثنين

   9/ 6 الثالثاء

   7/9 االربعاء

   9/ 8 الخميس

   9/ 9 السبت

 احصاء حياتي مناعة  9/ 10 االحد

    االثنين

    الثالثاء

    االربعاء

    الخميس

    السبت

    االحد
 

 

 

 

 



 

 2022-2021للعام الدراسي  ( ماجستير  –لقسم الكيمياء ) دكتوراه  النهائيةمتحانات الجدول ا        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراه ماجستير التاريخ اليوم

 ـــــــــ 4/9/2022 االحد
 الكيمياء الفيزياوية المتقدمة

 )الفصل األول(

 6/9/2022 الثالثاء
 الكيمياء التحليلية المتقدمة

 )الفصل األول(
 ـــــــــ

 8/9/2022 الخميس
 الكيمياء الفيزياوية المتقدمة

 )الفصل األول(

 الكيمياء العضوية المتقدمة

 )الفصل األول(

 11/9/2022 االحد
 الكيمياء العضوية المتقدمة

 )الفصل األول(

 إحصاء حيوي

 )الفصل الثاني(

 13/9/2022 الثالثاء
 الكيمياء الحياتية المتقدمة

 )الفصل األول(

 الكيمياء الحياتية المتقدمة

 )الفصل األول(

 20/9/2022 الثالثاء
 الكيمياء الالعضوية المتقدمة

 )الفصل األول(
 ـــــــــ



 

 2022-2021( للعام الدراسي ماجستير  –جدول االمتحانات النهائيـة لقسم اللغة العربيــة ) دكتوراه 

                        

 المواد الدراسية موعد االمتحان

 ماجستير )لغة( ماجستير )أدب( دكتوراه )لغة( دكتوراه )أدب( التاريخ اليوم

دراسات في الشعر     2022/ 9/  1 الخميس
 الحديث العربي

 صرفية صوتية

دراسات في  دراسات أدبية حديثة 2022/ 9/ 3  السبت
 المعجم

  طرائق تدريس متقدم

دراسات في علم  نحوية    2022/ 9/ 4 األحد
 المعاني

  اختياري )مملوكي(   9/2022/ 5 االثنين

 اختياري )قرآنية( قرآنية    9/2022/ 6 الثالثاء

 منهج البحث األدبي علم النفس التربوي   2022/ 9/  7 األربعاء

 1نحوية /  بالغية وأسلوبية   9/2022/ 8 الخميس

 علم الداللة قضايا نقدية حديثة   9/2022/ 10 السبت 

 اختياري  1انكليزية /    9/2022/ 11 األحد
 دراسات في المعجم

 لسانيات إيقاع   /  مصطلح   9/2022/ 12 االثنين

 طرائق تدريس متقدم  دراسات في الرواية   9/2022/ 13 الثالثاء

 2/  يةنحو الشعر العربي القديم   9/2022/ 14 اءعاألرب

 
 
 



 

 2022-2021للعام الدراسي ) علم اللغة + المسار العام (   قسم اللغة االنكليزيةجدول امتحانات 

 

 المسار العامفرع  فرع علم اللغة

 المادة اليوم والتاريخ ت المادة اليوم والتاريخ ت

 General Linguistics 3/9 السبت General Linguistics 1 3/9 السبت 1

 -------------- 4/9 االحد 2 ---------------- 4/9 االحد 2

 Drama 5/9االثنين   Morphology and Syntax 5/9االثنين  

 ------------------- 6/9 الثالثاء Methods of Research 3 6/9 الثالثاء 3

 Methods of Teaching 7/9 االربعاء Methods of Teaching 4 7/9 االربعاء 4

 Novel 8/9 الخميس Semantics 5 8/9 الخميس 5

 Semantics and 10/9 السبت Phonology 6 10/9 السبت 6
Pragmatics 

 ------------- 11/9 الحدا 7 ------------ 11/9 الحدا 7

 Discourse Analysis 12/9االثنين  Discourse Analysis 8 12/9االثنين  8

 Educational Psychology 13/9الثالثاء  Educational Psychology 9 13/9الثالثاء  9

 Romantic Poetry 14/9 االربعاء Pragmatics 10 14/9 االربعاء 10

 Old English Poetry 15/9الخميس  Sociolinguistics 11 15/9الخميس  11

 Language Description 17/9السبت Applied Linguistics 12 17/9السبت 12

 



 

 

 

 

 

 2022-2021النهائيــة لقسم العلوم التربوية والنفسيــة ) ماجستير ( للعام الدراسي  جدوال االمتحانات 

 



 

 

 

 

 2022-2021للعام الدراسي (ماجستير  –) دكتوراه لقسم التاريخ االمتحانات النهائية جدول 

 ماجستير اسالمي ماجستير حديث دكتوراه اسالمي اليوم والتاريخ

 2ك استشراق.-1 9-4االحد 

 1ك تاريخ اجتماعي للدولة العربية.-2

 1ك تاريخ افريقيا.-1

 1ك مشكالت عربية-2

 

 1ك  دويالت المشرق االسالمي.

 1ك خليج عربي-1  9-5االثنين 

 2ك اوربي.-2

 2ك تاريخ مصر.

 2تاريخ المغول. ك 2كايران الحديث.  9-6الثالثاء 

 2فكر سياسي. ك   9-7االربعاء 

 1عرب قبل االسالم ك   9-8الخميس 

 1ك-طرائق تدريس   9-11االحد 

 

 1نظم اسالمية. ك   9-12االثنين 

 1اختياري فاطمي ك   9-13الثالثاء 

 1فكر اقتصادي. ك   9-14االربعاء 
 


