
 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية للطفولة المبكرة   كلية :     للتواصل

 rhttp://www.menofia.edu.eg/ecedu/Home/aالكلية:موقع 
 

 م 2021/ 2020الترم االول امتحاناتجدول                                 

 برنامج إعداد معلمة الروضة   –األولي الفرقة 

 من الساعة العاشرة  مبادئ الجودةماعدا مادة 30  11 إلى  30  9من الفترة الصباحية  

 املادة  اليوم والتاريخ 

 ورياض األطفالمدخل الى العلوم التربوية   28/2االحد 

 2/3الثالثاء 
 مهارات التربية الحركية لطفل الروضة 

 4/3الخميس
 ومشكالت الطفولة   سيكولوجية النمو 

 7/3االحد 
 العالي مؤسسات التعليم    فيمدخل الى الجودة  

 9/3الثالثاء
 الطفل( ( )بيئة تعلم  1)   ميدانيتدريب  

 11/3الخميس
 مهارات التربية املوسيقية لطفل الروضة 

 14/3االحد 
 اللغة العربية 

 16/3الثالثاء
 وحاجتهم األساسية   تنشئة األطفال

 
 

                      



 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية للطفولة المبكرة   كلية :     للتواصل

 rhttp://www.menofia.edu.eg/ecedu/Home/aالكلية:موقع 
 

 م 2021/ 2020الترم االول  امتحاناتجدول  

 الخاصة  ةمعلمة التربي  برنامج إعداد  –األولي الفرقة  

 من الساعة العاشرة مبادئ الجودةماعدا مادة 30  11 إلى 30  9الفترة الصباحية من  

 املادة  اليوم والتاريخ 

 الفئات الخاصة   ذوي التدخل املبكر لألطفال   28/2االحد 

 الخاصةالفئات    لذوي تغذية وصحة الطفل واالم   2/3الثالثاء 

 املدخل إلى التربية الخاصة 4/3الخميس

 العالي مؤسسات التعليم    فيمدخل الى الجودة   7/3االحد 

 الطفل( ( )بيئة تعلم  1)   ميدانيتدريب   9/3الثالثاء

 الفئات الخاصة  لذوي   الفنياملهارات االساسية والتعبير   11/3الخميس

 اللغة العربية  14/3االحد 

 الفئات الخاصة   ذوي االطفال    تالنمو ومشكال  16/3الثالثاء

 

              

 



 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية للطفولة المبكرة   كلية :     للتواصل

 rhttp://www.menofia.edu.eg/ecedu/Home/aالكلية:موقع 
 

م 1202/ 2020الترم االول  امتحاناتجدول    

 قديمة(الئحة ) الخاصة ةمعلمة التربي برنامج إعداد   –األولي الفرقة  

 من الساعة العاشرة مبادئ الجودةماعدا مادة 30  11 إلى 30  9الفترة الصباحية من  

 املادة  اليوم والتاريخ 

 الفئات الخاصة  لذوي   النفس يسيكولوجية النمو   28/2االحد 

 التربية البدنية والرياضية   فياملهارات االساسية   2/3الثالثاء 

 التربية الخاصةاملدخل الى   4/3الخميس

 العالي التعليم  مؤسسات    فيمدخل الى الجودة   7/3االحد 

 مجال التربية الخاصة  في( مشاهدة ومناقشة  1)   ميدانيتدريب   9/3الثالثاء

 الفئات الخاصة  لذوي املهارات الفنية   11/3الخميس

 اللغة العربية  14/3االحد 

 الفئات الخاصة   لذوي علم نفس اللعب   16/3الثالثاء

 

 

 



 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية للطفولة المبكرة   كلية :     للتواصل

 rhttp://www.menofia.edu.eg/ecedu/Home/aالكلية:موقع 
 

 

 م 2021/ 2020الترم االول امتحاناتجدول 

 برنامج إعداد معلمة الروضة   – الثانيةالفرقة 

 2:00الى  12:00المسائية من الفترة 

 املادة  اليوم والتاريخ 

 لرياض االطفال   وسائط تعليمية 27/2السبت 

 1/3االثنين 
 ( تخطيط وتنفيذ االنشطة 3)   ميدانيتدريب  

 3/3االربعاء
 اللغة علم نفس  

 6/3السبت 
 تنمية املفاهيم 

 8/3االثنين 
 لألطفال  االلعاب املوسيقية

 10/3االربعاء
 وصحة الطفل   وليةاال سعافات  اال 

 13/3السبت 
 الرياضيات   مبادئ  –والعلمي   الفلسفيمهارات التفكير  

 

 



 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التربية للطفولة المبكرة   كلية :     للتواصل

 rhttp://www.menofia.edu.eg/ecedu/Home/aالكلية:موقع 
 

 م 2021/ 2020الترم االول امتحانات دول ج

 التربية الخاصة برنامج إعداد معلمة  –  الثانيةالفرقة 

 2:00الى  12:00المسائية من  الفترة  

 املادة  اليوم والتاريخ 

 الخاصة   اإلعاقات  لذوي تكنولوجيا التعليم   27/2السبت 

 1/3االثنين 

مجال التربية    في  ةوتنفيذ األنشط( تخطيط  3) ميداني  تدريب  

 الخاصة 

 3/3االربعاء
 مجال التربية الخاصة  في  التربوي طرق واساليب التقويم  

 6/3السبت 
 الفئات الخاصة   لذوي   االجتماعيةالتنشئة  

 8/3االثنين 
 الفئات الخاصة   لذوي التعبير املوسيقى  

 10/3االربعاء
 الخاصة  الفئات  لذوي   الفنيالتعبير  

 13/3السبت 
 الرياضيات   مبادئ  –  والعلمي  الفلسفيالتفكير  مهارات  

 

  

 



 

 . االقل علىساعة  بنصف  صباحا ويجب الحضور قبل بدأ االمتحانوالنصف  ةالساعة التاسع  االمتحانات تبدأ من -

احم  زذلك بنظام وعدم التمن وضع الكمامة والدخول من االماكن المخصصة ل  اجراءات السالمةجميع على جميع الطالب االلتزام ب  -

 وني. اإللكترالتعقيم  وكذلك بوابةجهاز كشف الحرارة  ىوالمرور عل 

 االجتماعي.لى رقم جلوسها وذلك لتحقيق التباعد ع يحتوي والذي فيه  لها للجلوسص لطالبة بالمكان المخصالتزام ا  -

على  عدم قدرتها    اعتذار عنتتقدم لعمل لجنة خاصة أو تقديم    باإلعياء  أو شعورها   حرارتهافاع درجة  ارت  فيتشك    التيالطالبة    -

 االمتحان.  دخول

 . اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة االمتحانجميع الطالب احضار االدوات الخاصة بهم واثبات الشخصية ويحظر  على -

 .الجدول   علىاي تغير قد يطرا    علىجميع الطالب مراجعة لوحة االعالنات لالطالع  على -

 .نهائيانصف ساعة ال يسمح بدخول االمتحان  بعد عشرة دقائق من بدأ االمتحان ال يسمح بدخول اال بتصريح من ادارة الكلية وبعد    -

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2021/ 2020الترم االول امتحانات جدول 

 برنامج إعداد معلمة الروضة  –الثالثة الفرقة 

 30  11 إلى 30  9الفترة الصباحية من 

 املادة  اليوم والتاريخ 

 رياض االطفال فيتكنولوجيا التعليم  27/2السبت 

 1/3االثنين 
 اساليب تربية الطفل 

 3/3االربعاء
 علم نفس التعلم 

 6/3السبت 
 ارشاد الطفل وتوجيهه 

 8/3االثنين 
 العاب الفناء

 10/3االربعاء
 لألطفالفن رواية القصة 

 13/3السبت 
 تاريخ التربية الحديثة  –التربية الوالدية 

 


