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 2021/2020 ىجدول امتحانات  الفرقة األولى عام الفصل الدراسي األول  للعام الجامع 

 الشعبة      

 

 اليوم والتاريخ 
 الرياضيات

العلوم 

الجيولوجية 

 والطبيعية

 

الكيمياء 

 والطبيعة

اللغة 

 العربية

اللغة 

 اإلنجليزية

اللغة 

 الفرنسية
 الجغرافيا التاريخ

 م27/2/2021السبت 
يزيائية كيمياء ف

 وعامة

كيمياء عضوية  

(1) 

رياضيات 

)تفاضل وجبر 

 واستاتيكا(

 

حضارة وتاريخ لغة  (1تاريخ أدب )

(1) 

 جغرافيا الوطن العربى جغرافيا طبيعية (1أنشاء)

 (2فيزياء ) 1فيزياء  م1/3/2021االثنين 

 

فيزياء )صوت+ 

خواص 

 مادة+حرارة 

جغرافيا طبيعية  االجتماعىتاريخ الفكر  (1صوتيات) (1مقال ) (1بالغة ) 

 )فزيوجرافيا(

 ـــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التربويــــــــــى وتطبيقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اآللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاســـــــــــــ م3/3/2021االربعاء 

  م6/3/2021السبت 

 (1بحتة )

علوم  (1فيزياء )

1بيولوجية)نبات

) 

 

 (1تدريب لغوى )

 (1صوتيات )

 

تاريخ الدولة العربية  (1عربى)

 واإلسالمية 

 جغرافيا اقتصادية

 ـــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبـــــــ م8/3/2021االثنين 

 م10/3/2021االربعاء 
 

 (2بحتة )
 (1لغة عربية ) (1لغة عربية ) (1قواعد) (1ا )درام عروض (1لغة أجنبية ) (1نبات )

 (1تطبيقية ) م13/3/2021السبت 
كيمياء عضوية  (1حيوان )

(1) 

حضارة وتاريخ 

 (1اسالمى )

نصوص  (1لغة عربية )

 (1حديثه)

 تاريخ مصر الفرعونية تاريخ مصر الفرعونية

 ----- م15/3/2021االثنين 
 

----- 
----- 

دراسات إسالمية 

(1) 
 (1ثر )قصة ون

----- ----- ----- 

 ساعات ما عدا مادة ) مبادئ علم النفس "ساعتين" ( 3االمتحان لكل ماده عدد ساعات صباحاً  الثامنةملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعه ♣
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 2021/2020 الجامعيجدول امتحانات  الفرقة الثانية عام الفصل الدراسي األول  للعام 

 

 
                     

 الشعبة

 اليوم والتاريخ

الرياضي

 ات

الطبيعة 

 والكيمياء

العلوم 

البيولوجية 

 والجيولوجية

اللغة 

 العربية

اللغة 

 اإلنجليزية
 التاريخ

اللغه   جغرافيا

 الفرنسيه

 علم النفس

 م28/2/2021االحد 

 

 (3فيزياء )
كيمياء طبيعية وغير 

 (2عضوية وتحليلية)
تاريخ مصر اليونانية  (2حضارة وتاريخ لغة ) اللغة علم  (2كيمياء عضوية )

 والرومانية
مدخل الى الخدمه  (2انشاء ) تاريخ اسالمى

 االجتماعيه

 م2/3/2021الثالثاء 
 طبيعيفيزياء )ضوء  (3تطبيقية )

 كهربية وذرية(
 (2صوتيات ) (2بالغة ) (3نبات )

 
تاريخ الشرق األدنى 

 القديم
نصوص 
 جغرافيه

أدب القرن 
(17) 

علم النفس االدارى 
 التربوى 

  ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبـــــــــــــــ م4/3/2021الخميس 

 م7/3/2021االحد 
نصوص القرن  جغرافيا زراعيه جغرافيا ج.م.ع (2مقال) موسيقى الشعر (3) ءفيزيا (2حيوان عام ) ( 6بحتة )

(17(،)1) 
علم النفس 
 الفسيولوجى

 م9/3/2021الثالثاء 

 

 (5بحتة )
رياضيات )تفاضل ، 
وجبر وهندسة فراغية 

واستاتيكا 
 تيكاوهيدرواستا

 

 (3حيوان )

 

 (2مكتبة عربية )
 

 (2دراما )
 

 جغرافيا إقليمية 
 

مناهج البحث 
 العلمى

 

 (3قواعد )
 (2لغه عربيه )

 م11/3/2021الخميس 
لغه أجنبية 

(2) ----- 
 (2تدريب لغوى ) (2لغه أجنبية )

 

 (2لغه انجليزيه) (2عربى ) (2لغه عربيه ) تاريخ أفريقيا الحديث (2قصة ونثر )

 ----- ----- ----- م14/3/2021د االح

 

 ---- ---- جغرافيا اوراسيا 2لغه عربية  2لغه عربية  لغه أجنبية 
 ساعات ما عدا مادة ) مبادئ التدريس "ساعتين" ( 3االمتحان لكل ماده عدد ساعات   الثامنة صباحاملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعه ♣
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 2021/2020راسي األول الفرقة الثالثة تعليم عام للعام الجامعي جدول امتحانات الفصل الد

                     

 الشعبه

 
 اليوم والتاريخ

 الكيمياء  رياضيات
علوم 

بيولوجية 

 وجيولوجية
 اللغة العربية

اللغة 

 اإلنجليزية
 التاريخ

 

 الجغرافيا

 

اللغه 

 الفرنسيه
 

 

 علم النفس

 (6تطبيقية ) م27/2/2021السبت 
مياءعضوية كي

 تاريخ الدولة البيزنطية (3نقد أدبى ) (1علم اللغة ) (3جيولوجيا ) اليفاتية حلقية
 مناهج البحث فى علم النفس (3ترجمه ) خرائط التوزيعات

  ـــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م1/3/2021االثنين 

  م3/3/2021االربعاء 

 (5تطبيقية )

 كيمياء تفاعالت
 عضوية

 (5نبات )
 جغرافيا الوطن العربى (3مقال ) (3دراسات إسالمية )

جغرافيا 

العلم 

 الجديد

ادب القرن 

(18) 
التقويم النفسى 

 والتربوى

  ـــــــمىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــ م6/3/2021السبت 
 (9بحتة ) م8/3/2021االثنين 

 

كيمياء عضوية  
  تاريخ الفكر السياسى (3شعر ) (1لغة أوروبية ) (5حيوان ) عددية النوايا

 نصوص جغرافيه
 علم نفس الشخصيه (5قواعد )

 م10/3/2021االربعاء 
 

  ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعليـــــــــــ ــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريـــــــــــــ

  ــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق التدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــ م13/3/2021السبت 
 (10بحتة ) م15/3/2021االثنين 

 
----- ----- 

 صوص وتاريخ أدب ن
 عباسى وأندلسى

 (3صوتيات )

 ----- 
تاريخ العالم 

 الحديث
 نصوص القرن 

(18(، )1) ----- 

 ----- (3ترجمة ) ------- ----- ----- ------- م17/3/2021االربعاء 
 

-------- 
 

------- ----- 

 ساعات ما عدا مادة ) تاريخ التعليم "ساعتين" ( 3االمتحان لكل ماده عدد ساعات  الثالثة عصراملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعه ♣
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 2021/2020جدول امتحانات الفصل الدراسى األول الفرقة الرابعة تعليم عام للعام الجامعى 
                       

 الشعبه
 

اليوم 

 والتاريخ

العلوم  كيمياء فيزياء رياضيات

البيولوجية 

 والجيولوجية

غة الل

العربية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 

اللغة 

 اإلنجليزية

 علم نفس. الفرنسيه اللغه  الجغرافيا التاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــة لللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــاالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الفلسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م27/2/2021السبت 

 (10تطبيقية ) م1/3/2021االثنين 

 
تاريخ المغرب  علم اللغة (3ى )نقد أدب (7نبات ) كيمياء بئيه فيزياء الكم

 واألندلس
جغرافيا افريقيا 
 وحوض النيل

 يــــــــــــــــــــــــالتعلم العالج ( 20،  19حضاره ) 

 ــــــىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــنفــــــس االجتمـــــــــــلـــــــــم الــه وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحــ م3/3/2021االربعاء 
فيزياء اشباه  (14بحتة ) م6/3/2021السبت 

 موصالت
كيمياء تحليل 

 وكهربيهدقيق 

جغرافيا  (4نقد أدبى ) (3تاريخ أدب ) (7حيوان )
 سياسية

 علم نفس الفئات الخاصة (4ترجمه ) ارهالنقل والتججغرافيا 

 م8/3/2021االثنين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط المنـــــــــــــــــــــــتخطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م10/3/2021االربعاء 
 

 (9تطبيقية )

 
فيزياء ذرية 

 والليزر

كيمياء )دنياميكا 

حراريه 

 وكيناتنكا(

لغة أوروبية  (4جيولوجيا)
(2) 

تاريخ أوروبا  (4ترجمة )
 المعاصر

مصر  جغرافيا
 الطبيعيه

 علم النفس المدرسي (7قواعد )

  م13/3/2021السبت 

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتـــــ  

 (13بحتة ) م15/3/2021االثنين 
----- ----- ----- ----- 

تاريخ مصر  (4شعر )
 الحديث

 ( 19نصوص القرن ) ----------
----- 

 م17/3/2021االربعاء 
----- ----- ----- ----- ----- 

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ (4مقال )
----- 

 

 ساعات 3احا عدد ساعات االمتحان لكل ماده ملحوظة : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صب♣
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 2020/2021جدول امتحانات  الفرقة األولى تعليم اساسى الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 لتاريخ/ اليوم/ العلمي االدبي

 م27/2/2021السبت  (1)  يقـيــــه    ــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطــــــــــــ

 م1/3/2021االثنين  (1)ــوجيـا ــوان وجــــيـولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـبـــــــــات وحـيـــ

 م3/3/2021االربعاء  (1) مةعازياء ة وفـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـيـمــياء عـامـ

 م6/3/2021السبت  (1ــة )ـــتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـراءة والكــتــعـــلــيم الــ

 م8/3/2021االثنين  ويتربــس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــلــم نــــف

 م10/3/2021االربعاء  ـــــهــــــاته التربويــــــــــــالحاســـــــــــــب اآللـــــــــــى وتطبيقـــ
 

 م13/3/2021السبت  صـري فـي مـتـــاريــــــــــــــخ الـتـعلــــــــــــــــــــــيم االبتــــــــــــدائ

 م15/3/2021االثنين  (1ـــاب )ـــــــــــــــــــــــــــــتعــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيم الحســـــــــــ

 م17/3/2021االربعاء  (1ـة )ــــــــــــــــــــــــــــــبـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــ

 م20/3/2021السبت  (1ـــــكيلية )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  تشـــــــــــ

 م22/3/2021االثنين  (1ـــــيـة)ــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــات لــــغــــــــــــــــــــــوية وأدبــــــــــــ

  

 ان(ساعات ما عدا مادة ) تاريخ التعليم "ساعتي 3 االمتحان لكل مادهصباحا عدد ساعات  الثامنة ملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعه 
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            .د/ راضي عبدالمجيد طه             أ                   أ/ والء حسين علي                                                         أ.د/ خيري احـمد حسين                               
 

 م2020/2021لفصل الدراسي األول للعام الجامعي الفرقه االولى ل الطفولةشعبة جدول امتحانات  
                             

 الشعبـــه

 التاريخاليــوم و 

 الطفــــــــوله

 ــــــــــــئات الخــــــــــــاصه سيكولوجية الفـــــــــــــ م27/2/2021السبت 

 أدب األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال م1/3/2021االثنين 
 الحاســـــــــــــــب اآللـــــــــــــــــــى وتطبيقاته التربويه م3/3/2021االربعاء 

 ـــــــــــــة لألطفــالالتربيــة الرياضيــة والحركيــــــــــــــ م6/3/2021السبت 
 الــــــــــة لألطفـــــــــــــــــــــــــــــة االجتماعيـالتنشئ م8/3/2021االثنين 

 م10/3/2021االربعاء 
 

 علــــــــــــــــــــــــــم وظائــــــــف االعضـــــــاء
 يـــــة دينيـــهلغـــــه عربيـــــــــــــــــــــــــــه وترب م13/3/2021السبت 
 مـــــــبادئ علـــــــــــــــــــــــــــــم النـــــــــفس م15/3/2021االثنين 

 

 ساعات  3االمتحان لكل ماده عدد ساعات  صباحا الثامنةملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعه 
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            .د/ راضي عبدالمجيد طه             أ                   أ/ والء حسين علي                                                         أ.د/ خيري احـمد حسين                               
 

 م2020/2021الفصل الدراسي األول  اساسى مجدول الفرقة الثانية تعلي
                                           

 الشعبــه

 اليوم و التاريــخ

 الطفولــــة األدبــي العلمــي

 

 الفروق الفردية والقياس النفسي لألطفال ( 2دراسات اجتــــــماعية )تــــاريخ( ، ) م28/2/2021االحد 
 (2لغـــــــــــة إنجـــــــــليزية ) ول المختلفةنظم تعليــــم ابتدائي في الد م2/3/2021الثالثاء 

 تغـــــذية وتــــــربية غـــــــذائية  (2لــــغة انجـــليزية ) م4/3/2021الخميس 
 (2موســـــــــيقى واألناشــــــيد ) دراسات اجتــماعية )تربــية قومية( م7/3/2021االحد 

 دور الحــــضانة ورياض األطفـــــــــال تــــدريسمبـــــــــــادئ ال م9/3/2021الثالثاء 
 صـــــحة األم والطـــــــــــفل (2ـــــــيقى )موســــ م11/3/2021الخميس 

 ـاريخ تــربية الطـــــــــفل تـ (2ـلية)فنــــــون تشكيــــ م14/3/2021االحد 
 

 ساعات  3االمتحان لكل ماده د ساعات عد احا الثامنة صبالساعة ملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام 
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            .د/ راضي عبدالمجيد طه             أ                   أ/ والء حسين علي                                                         أ.د/ خيري احـمد حسين                               
 

 نظام حديث() الفصل الدراسي األول   م2020/2021للعام الجامعي  + الطفولة  جدول امتحانات الفرقة الثالثة )تعليم اساسى(
                      

 الشعبه

 
 اليوم والتاريخ

 الرياضيات

 

اللغة ا لعربية  العلوم 

والدراسات 

 سالميةاإل
 الدراسات الجتماعية

 

اللغة 

 اإلنجليزية

 

 الطفولة

 م27/2/2021السبت 
 تخطيط  برامج األطفال تعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــم والوساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعليـــــــــا التكنـــــــــــــولوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 م1/3/2021االثنين 
 (1اء )فيزي

 
 سيكولوجية اإلبداع والذكاء (1نصوص) قصة ونثر( ) جغرافيا اقتصاديــــــة علم اللغة )أصوات( (1فيزياء )

 مهارات فنية وحياتية ـــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البيئــــــــــــــــــبار وخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـم الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلــــــــــــــ م3/3/2021االربعاء 
 مشكالت األطفال اليومية ـــــــدريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــ م6/3/2021السبت 
 م8/3/2021 االثنين

 (1ميكانيكا )
 

 امرض األطفال وتمريضهم (1لغويات )نحو وتراكيب( ) جغرافية طبيعية تدريب لغوى  (1) وغير عضويه كيمياء عضوية

 م10/3/2021االربعاء 
 

 للتربيةاألصول الفلسفية  (1مقال وتدريبات لغوية ) تاريخ أوربا الحديث والمعاصر (1قراءة تحليلية ) ----- (1تحليل رياضي )

 لغة عربية وتربية دينية ----- تاريخ اليونان والرومان الحديث النبوي وعلومه ----- ----- م13/3/2021السبت 
 ----- ------ تاريخ ألدوله اإلسالمية وحضارتها علوم قرآن ونصوص ----- ----- م15/3/2021االثنين 

 ساعات  3االمتحان لكل ماده عدد ساعات  لثة عصراالثاالساعة ملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام  ♣
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            .د/ راضي عبدالمجيد طه             أ                   أ/ والء حسين علي                                                         أ.د/ خيري احـمد حسين                               
 

 )حديث(  م2020/2021جدول امتحانات  الفرقة الرابعة اساسى + الطفولة الفصل الدراسي األول  للعام الجامعي   
                     

 الشعبة 

 

 اليوم والتاريخ 
 العلــــوم اتــــالرياضي

اللغة  

 ةـــالعربي
 ةـــمواد اجتماعي

اللغة 

 ةـــاإلنجليزي

 

 ةــــــالطفول

 

 م27/2/2021السبت 
 نمو المفاهيم العلمية والرياضية لدى األطفال ( 2لغويات صوتيات ) جغرافيا الوطن العربي األدب المصرى  (2نبات ) (2إحصاء )

لدويالت تاريخ الدولة العباسية وا نحو وصرف (2علم الحيوان ) (2تحليل رياضي ) م1/3/2021االثنين 
 المستقلة

 تربية مقارنة لنظم رياض األطفـــال (2نصوص )شعر ودراما( )

 ــريةمهارات فنية وتنمية موارد أس ـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــس اجتماعـــــــــه وعلـــــــــــــــــــة نفســــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحـــــ م3/3/2021االربعاء 

 مناهـــج رياض األطفال ــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدرسيــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحـــــــــــــــــ م6/3/2021السبت 

 علم نفس اجتماعى والصحة النفسية للطفل (2ــــاج وســـــائـــــــل )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــليـــــعــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدريبــــ م8/3/2021االثنين 

 م10/3/2021االربعاء 
 

 لغـة عربيه وتربية ودينيــــــــه (2ــــــــــــــــــــــــــــــــس )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موسيقية واناشيد تربية ----- جغرافيا إفريقيا وحوض النيل (2قراءة تحليلية) (2جيولوجيا ) (2هندسة ) م13/3/2021السبت 

 ----- ----- تاريخ االيوبين والمماليك النقد االدبى ـــــــــ ----- م15/3/2021االثنين 

 ----- ----- جغرافية مصر موسيقى الشعر ----- ----- م17/3/2021االربعاء 

 ساعات  3متحان لكل ماده االملحوظه : سوف تبداً االمتحانات فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عدد ساعات 
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