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 م 2020/2021    الجامعي الثانى للعام الدراسى لالفص األولى عام الفرقة جدول امتحانات

 الشعبة 

اليوم  

 والتاريخ

 الرياضيات
الفيزياء 

 والكيمياء 

اللغة 

 العربية

العلوم 

البيولوجيه 

 والجيولوجيه
اللغة 

 اإلنجليزية
 التاريخ

 

 الجغرافيا

 

 

 اللغةالفرنسية

فيزياء )كهربية وضوء  (4بحتة ) م5/6/2021السبت 
 هندسى ومغانطيسية

 مكتبة عربية
(1) 

 (1ترجمة ) جغرافيا بشرية جغرافيا بشرية (1ترجمة ) (2نبات )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ التربــــــــــــــــــــــــــــمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م7/6/2021االثنين 

كيمياء طبيعية وغير  (3بحتة ) م9/6/2021االربعاء 
 (1عضوية وتحليلية )

 فلسفة إسالمية

 
تاريخ اليونان  (1شعر ) (2حيوان )

 والرومان
جغرافيا مناخية 

 وحيوية
مدخل إلى األدب 

 فرنسىال
السبت 

 م12/6/2021
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق االنســحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م14/6/2021االثنين 
رياضيات )تكامل وهندسة  (2تطبيقية )

 وديناميكا(
مدخل إلى علم 

 اللغة
نصوص تاريخية  (1قواعد ) (1جيولوجيا )

 بلغه أجنبية
خرائط 

 )كارتوجرافيا(
 (2نصوص حديثه )

 م16/6/2021االربعاء 
 (2فيزياء )

علوم بيولوجية )حيوان 
 (1عام( )

نحو وصرف 
(1) 

كيمياء فيزيائية 
 (1ة)تدريبات لغوي عامة

تاريخ أوربا فى 
 العصور الوسطى

تاريخ أوربا فى 
 العصور الوسطى

 (2قواعد )

 م19/6/2021السبت 
 (1)لغة أجنبية  --------- (1لغة أجنبية )

لغة أجنبية ثانية  (1لغة اجنبية )
 (1لغة أوربية ) (1)

 (1لغه أجنبيه ثانية ) (2لغة أجنبية)

 --------- --------- --------- (1نقد أدبى ) --------- (1د أدبى )نق --------- كيمياء م21/6/2021االثنين 
 ، ساعات 3زمن االمتحان لجميع المقررات  –الثامنة صباحا  ات فى تمام الساعه ملحوظه : تبدأ االمتحان    

 . )ساعتان( (وحقوق االنسان) ( مبادئ التربيةمقررى )عدا    
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 م 2020/2021    الجامعي للعام( الفصل الدراسى الثانى  عامتعليم جدول امتحانات  الفرقة الثانية ) 

 الشعبة 

اليوم  

 والتاريخ
 الرياضيات

 

 الطبيعةوالكيمياء

  
العلوم 

البيولوجية 

 والجيولوجية

اللغه 

 االنجليزية

اللغه 

 العربية
 التاريخ

 

 الجغرافيا

 

 

اللغة 

 الفرنسية

 

 علم النفس

االحد 

 (4تطبيقية ) م6/6/2021

 (2وية)كيمياء عض
 (2ترجمة ) (4حيوان )

نصوص تاريخ 
اسالمى  أدب

 وأموى 

تاريخ 
 الدولةالعباسية

 جغرافية السكان
 (2ترجمة )

مدخل الى الطب 
 النفسى

الثالثاء 

 م8/6/2021
 ــــــــــوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  نفس نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس 

 (2بات عام)ن (8بحته ) م10/6/2021
  

 (4نبات )
 (2شــعر )

 إسالميةدراسات 
(2) 

 جغرافيا اقتصادية 
جغرافية التعدين 

 والصناعة
 االحصاء االستداللى (17حضارة القرن )

االحد 

 (4فيزياء ) م13/6/2021
فيزياء ) ديناميكا حرارية 

 ونووية وتيار متردد(

 ( 4فيزياء )

 
 (2نقد أدبى ) (2نقد أدبى )

ى ف تاريخ أوربا
 العصر الحديث

جغرافية 
عملية)مساحة 

 الخرائط(

مشكالت الطفولة  (4قواعد )
 والمراهقة

 

الثالثاء 

 (7)بحته م15/6/2021
رياضيات)تكامل ومعادالت 
 تفاضلية عادية وديناميكا

  

 (2جيولوجيا )
 (2نحو وصرف ) (2قواعد )

نصوص تاريخية 
 األجنبيةبالغه 

جغرافية السالالت 
 البشرية

 
 (2صوتيات )

 علم النفس التجريبى
 

الخميس 

 (3كيمياء عضوية)  (2) أجنبية لغة ـــــــ م17/6/2021
ثانية  أجنبيةلغه 

(2) 

حضارة وتاريخ 
 (2اسالمى )

ثانية  أجنبيةلغه 
(2) 

 
 (2لغة أجنبية )

 (2لغة أجنبية ثانية )
-------  

االحد 

 ------- ------- م20/6/2021
  

------- 
  ------- (2تدريبات لغوية )

 مناهج البحث
 العلمـى

 

 تاريخ أوربا الحديث
 

  ------- (2()17نصوص القرن )

 .ساعات  3زمن االمتحان لجميع المقررات صباحًا،   الساعة الثامنة ملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام 
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 م 2020/2021    الجامعي للعامجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الفرقة الثالثة تعليم عام 
 

 

 ساعات . 3تحان لجميع المقررات زمن االم،  الثالثة عصراملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام الساعه 

 ، )تاريخ التربيه( ، )تربيه ومشكالت المجتمع(  )ساعتان(  (التدريبات لغويه) مقررات  عدا . 

 

 

 

 

 الشعبة

  

اليوم  

 والتاريخ

 اللغة الفرنسية والطبيعة الكيمياء رياضيات
علوم بيولوجية 

 وجيولوجية
 علم النفس الجغرافيا  التاريخ اللغة اإلنجليزية اللغة العربية

 (11بحتة ) م5/6/2021السبت 
كيمياء )عناصر فلزات 

 ومتراكبات انتقالية
 مصر االسالميهتاريخ  (3دراما ) (3) صرفنحو و  (6نبات ) (18حضارة القرن )

جغرافيا مصر 
 التاريخيه

استخدام الحاسب 
 االلي في علم النفس

 ــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريــــــــ م7/6/2021االثنين 

 م9/6/2021االربعاء 

 (7تطبيقية )
كيمياء أطياف ونووية 

 (وتحليلية عملية
 (3قصة ونثر) بالغة علم المعاني (6حيوان ) (1تاريخ اللغه )

تاريخ العالقات بين 
الشرق والغرب فى 
 العصور الوسطى

 علم النفس االرشادي جغرافيا العمران

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيـــــــــــــــــة للتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألصـــــــــــــــ م12/6/2021السبت 

 (1كيمياء تحليلة ) (12بحتة ) م14/6/2021االثنين 
نصوص القرن 

(18(،)2) 
 أسيا الحديثتاريخ  (3قواعد ) مصادر اللغه واألدب (1كيمياء حيوية )

جغرافيا البحار 
 والمحيطات

علم النفس وقضايا 
 المجتمع

 ـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت المجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتربيــــــــ م16/6/2021االربعاء 

 ــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكنــــــولــوجيــ م19/6/2021السبت 

(6قواعد ) ----- (8تطبيقية ) م21/6/2021االثنين    جيو مور فولوجيا --------- (3تدريبات لغوية ) -------- ----- 
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 م 2020/2021    الجامعي للعامجدول امتحانات  الفرقة الرابعة عام الفصل الدراسي  الثاني  

  

 ساعات. 3، زمن االمتحان لجميع المقررات صباحا  والنصفملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام الساعه الحادية عشر 

 

 

 الشعبة 
 اليوم والتاريخ 

يولوجية العلوم الب كيمياء الرياضيات
 اللغة الفرنسية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية فيزياء والجيولوجية

 التاريخ
 
 

 
 الجغرافيا

 
 علم النفس

السبت 
 م5/6/2021

فيزياء جوامد تطبيقات    (8نبات ) كيمياء مركبات حلقية (15بحتة )
 نظرية الكم

تاريخ األيوبيين  (19( )20ادب القرن ) (4قواعد) (2علم اللغة )
 لمماليك وا

 جغرافيا سياسية
 

 علم النفس المعرفي

االثنين 
 م7/6/2021

 ــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق التدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االربعاء 
 م9/6/2021

 (11تطبيقية )
منتجات طبيعية  كيمياء

 (8حيوان ) وبترولية
 4دراسات اسالمية  فيزياء واطياف جزئية

 (2تاريخ اللغة ) (4دراما )
تاريخ 

 جغرافيا مصر البشرية األمريكتين
 علم النفس العالجي

السبت 
 م12/6/2021

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميــــــــــــــــــــــــــــــاالدارة التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االثنين 
 (2كيمياء حيوية ) (2كيمياء تحليلية ) (16بحتة) م14/6/2021

فيزياء اشعاعية 
 (20نصوص القرن ) (4قصة ونثر) 4نحو وصرف  وذرية

تاريخ العرب 
الحديث 
 والمعاصر

 بحث خاص في علم النفس ارصاد جوية

االربعاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الفروق الفرديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م16/6/2021

السبت 
 م19/6/2021

تاريخ مصر  (8قواعد ) (4تدريبات لغوية) ---------- ---------- كيمياء غير عضوية ---------- (12تطبيقية )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ مصر الحديث المعاصر
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 م 2020/2021    الجامعي للعامالفصل الدراسى الثانى   طفولة األولىامتحانات  الفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات .  3من االمتحان لجميع المقررات ز ، صباحاً  الثامنة أ االمتحانات فى تمام الساعه ملحوظه : تبد

 ..عدا )حقوق االنسان (   )ساعتان(
 

 

 

 الشعبة 

 اليوم والتاريخ 
 الطفولة

 مبادئ التربيـــــــة م5/6/2021السبت 
 المهارات الفنية والتربية أألسرية لألطفال  م7/6/2021االثنين 
 (1)دالموسيـقى وأالنا شي م9/6/2021االربعاء 

   حقـــــوق اإلنسان م12/6/2021السبت 
 ــحة عامــــــةصـ م14/6/2021االثنين 
 علم نفــــس النمـــو م16/6/2021االربعاء 
 التربية بيئية وأســــرية م19/6/2021السبت 
 (1لـغة ٍانجلـــــيزية ) م21/6/2021االثنين 
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 م 2020/2021    الجامعي للعامالفصل الدراسى الثانى    أساسى األولىجدول امتحانات  الفرقة 

 
       

 

 

 

 

 

                    

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعات .  3االمتحان لجميع المقررات  ،زمنصباحًا  الثامنةملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام الساعه                            

 ..عدا )حقوق االنسان (   )ساعتان(          

 

 الشعبة 

اليوم  

 والتاريخ

 

 العلمــي
 

 األدبــــي
 فولةالط

 م5/6/2021السبت 
 مبادئ التربيـــــــة (1دراسات أســـــرية وبيئيــــــــة   )

 المهارات الفنية والتربية أألسرية لألطفال  فلســــــفة التعليــــــــــم األبتدائــــــــــى م7/6/2021االثنين 
 م9/6/2021االربعاء 

 (1)دالموسيـقى وأالنا شي (1تـــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخ )

 م12/6/2021السبت 
   حقـــــوق اإلنسان حــــــقـــــــوق اإلنســـــــــــــــــان  

 صـــحة عامــــــة (1موســـــــــــــــــــيقى ) م14/6/2021االثنين 
 نمـــوعلم نفــــس ال (1تربيـــــــــــــة رياضيـــــــــــــة ) م16/6/2021االربعاء 
 التربية بيئية وأســــرية علـــــم نفـــــــــس نمـــــــــــو األطفـال م19/6/2021السبت 
 (1لـغة ٍانجلـــــيزية ) (1لـغة ٍانجلـــــيزيـــــــــــــة ) م21/6/2021االثنين 

 م23/6/2021 االربعاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جغــــــــرافيـــــــــــــــا
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 م 2020/2021    الجامعي للعامتحانات  الفرقة الثانية أساسى والطفولة  الفصل الدراسى الثانى جدول ام

  

 

 

 

 

 . ساعات. 3، زمن االمتحان لجميع المقررات  صباحاً  الثامنةملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام الساعه 

   

 

 الشعبة 

 ـــىدبــــــاأل ـى   ـعلـمالـ اليوم والتاريخ 

 

 الطفولة

 

 علم النفس الفسيولوجى  (2نبـــــات وحيــــــــــوان وجيولوجـــــــيا ) م6/6/2021االحد 

 مسرح الطفل (2كيمياء عامــــــــة وفيزياء عامـــــــــــــة ) م8/6/2021 الثالثاء

 ارات الفنية مالبس األطفالالمه (2بحتـــــــــــــــــــــــــــــــــة ) م10/6/2021الخميس 

 اإلدارة التعليمية فى دور الحضانة ورياض األطفال  (2تعليـــــــم القــــــــراءة والكتابـــــــــة ) م13/6/2021االحد 

 تربية رياضية ومعسكرات (2تعليـــــــم الحســـــــــــــــــــــاب ) م15/6/2021الثالثاء 

 أساليب التعامل مع الطفل (2ــــــــــــــــــــــــــــيقية )تطبـــ م17/6/2021الخميس 
 لغة عربية وتربية دينية  (2دراســـــات أسرية وبيئيــــــــــــــــــة ) م20/6/2021االحد 

 --------------------- (2دراســــــــــــات لغــــــــوية وأدبــــية )   م22/6/2021الثالثاء 
 --------------------- (2تـــــــربية رياضـــــــــــــــــــــية ) م24/6/2021الخميس 
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 م 2020/2021    الجامعي للعامالفصل الدراسى الثانى  رقة الثالثة أساسى ) نظام حديث( جدول امتحانات  الف

               

 

 . ساعات 3ان لجميع المقررات ، زمن االمتحالثالثة عصرا ملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام الساعه 

 

 

 الشعبة 

 اليوم والتاريخ 
 الرياضيات

 

 

 العلوم

اللغة العربية 

 والدراسات اإلسالمية

الدراسات  

 االجتماعية
 اللغة اإلنجليزية

 

 الطفولة

 

 (1جبر ) م5/6/2021السبت 

 
 (1لغويات )صوتيات( ) جغرافيا بشريه نحو وصرف (1علم الحيوان )

 
 طفالاإلرشاد النفسي لأل

 

 (3تربية موسيقية وأناشيد ) ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مصــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــدريـــــــ م7/6/2021االثنين 

 تربية الطفل ومشكالت المجتمع (1) (نصوص ) دراما وشعر (1خرائط ) واالسالمى  األدب الجاهلى (1نبات ) (1إحصاء ) م9/6/2021 االربعاء

 (3لغة أوربية ) ـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وادوار المــــــــعـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهـــــــــن م12/6/2021السبت 

 علم نفس تعليم األطفال (1ترجمة ) تاريخ أوربا فى العصور الوسطى بــالغة (1جيولوجيا ) (1هندسة ) م14/6/2021االثنين 

 تاريخ تعليم األطفال فى مصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت عمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م16/6/2021االربعاء 

 طفالاألقصص  ـــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نفــــــــس المعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلـ م19/6/2021السبت 

تاريخ مصر الفرعونيه والشرق  قصص أطفال ـــــــــ تاريخ الرياضيات م21/6/2021االثنين 
  ـــــــــ األدنى

 ـــــــــــــــــــــــ
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 م 2020/2021    الجامعي للعامالفصل الدراسى الثانى  والطفولةجدول امتحانات  الفرقة الرابعة أساسى 

 الشعبة 

اليوم  

 والتاريخ
 الرياضيات

 العلوم 
 الطفولة اللغة اإلنجليزية مواد اجتماعية اللغة العربية

 األصول االجتماعية والثقافية للتربية (2لغويات )نحو وتراكيب() تاريخ مصر الحديث والمعاصر نصوصه و أدب عباسى  ـــــــــ (2جبر ) م5/6/2021السبت 
 لمفاهيم الدينية واللغوية عند األطفالنمو ا ـى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقياس النفسـ م7/6/2021االثنين 
 بحث نفس تعليمى ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االبتدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهج  التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنــــــ م9/6/2021االربعاء 

 (2ميكانيكا ) م12/6/2021السبت 
كيمياء عضويه 

 (2وغير عضويه)
ية )عبادات دراسات إسالم

 طرق تنفيذ برامج رياض األطفال  (2نصوص )قصة ونثر() جغرافيا أوراسيا ومعامالت(

 م14/6/2021االثنين 
تطبيقات الحاسب 

 اآللى
 (2فيزياء )

 دراسات إسالمية )تفسير(
العالفات بين الشرق والغرب فى 

 الوسطىصور الع
 

 (2)ترجمة 
 

 

 لألطفال تكنولوجيا ووسائل تعليمية
  

 لغة أوربية ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م16/6/2021ربعاء اال 

الدراسات اللغوية فى المعاجم  ــــــــ ــــــــ م19/6/2021السبت 
 وداللة األلفاظ

 ـــــــــــــــــ (2مقال وتدريبات لغوية ) (2خرائط)

 ــــــــــــــ ـــــ ــــ األدب الشعبى ــــــــ ـــــــ م21/6/2021االثنين 
 

 . ساعات 3، زمن االمتحان لجميع المقررات  الساعة الحادية عشر والنصفملحوظه : تبدأ االمتحانات فى تمام 


