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    كلية التربية

    شئون التعليمإدارة
   رياض أطفال–  زراعيالثانيجدول امتحانات الفصل الدراسي 

  2013/ 2012من العام الجامعي  الفرقة األولى
  11.30: 9.30  منةصباحيفترة 

  ) بالجدول نة  المواد المبیجمیع المواد ساعتان ما عدا(                                                        
  

 يــــــــــــــــــــــــــــزراع  خوالتاري اليوم
31  

 ريـــــاض أطفـــــال
222  

  ))ســــاعــة (( حقــــــوق اإلنســــان  21/5/2013الثالثاء 
  من الساعة العاشرة

  ))ســاعة (( حقــــوق اإلنســــان 
  من الساعة العاشرة

  التفكيــــــــــــر الفلسفـــــي  ) تقسيـــــــم(ــامنبـــــــات عـــــ 1/6/2013السبت 
  علم نفس النمــــو  علم نفــــس النمــــــو  3/6/2013االثنني 
  االجتمــاعـيوالضبط التنشئة االجتماعية   )آالت وجرارات ( ميكنـــة زراعيــة   5/6/2013األربعاء 

  )ثــــــالث ســـــــــاعـــــــات (  
 السبت

8/6/2013  
  األنشطـــــــــــة يف الروضــــة  االجتمــــــــــــاع الريفـــــــــــي

 10/6/2013االثنني 
املهــــــارات األساسيـــــــة يف   علم ومهنة التعليمامل

  الرتبيــــــة الرياضيـــــــــــة

  ةاللغــــــــــة اإلجنليزي  اللغــــــــــة اإلجنليزية  12/6/2013األربعاء 

  15/6/2013السبت 
  ميكـــــرو بولوجيــــا عـــــــــــام

  
  الرتبيــــــــة الصحيــــــــــــة

  )صحــــــــة األم واألســـــرة ( 
  أدب األطفـــــــــال  --- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- --  17/6/2013االثنني 

    عميد الكلية                                    ل الكلية    وكي                   مدير اإلدارة                       
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  كلية التربية 

   شئون التعليم إدارة
  الدراسي الثاني للفرقة االولي شعب التعليم االبتدائيجدول امتحانات الفصل 

 11 : 30 الي 9:30    فترة صباحية من  2013 / 2012"الئحة جديدة " 

  ـوماليــــ
و 

 خالتـــــاريــ

  اللغة العربية
61  
 

ة اللغــ
  زيةاإلنجليـ
149 
 

ـات الدراســ
 االجتمـــاعيــة

136 

  الريــاضيــــات
6 

 العلــــــــــــوم
 
53 

  ــ  ــــــــ  ـــــــ  مدخل الي النقد  ـــــــ  20/5/2013االثنين 

   )من الساعة العاشرةـة  ساعـ(  ق االنســــــــــــان ـوحقــــــــــــــ 21/5/2013الثالثاء
  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــدواعـــــق  ــــــــ  23/5/2013الخميس 
 بيولوجيا عامة ـــــــــ ـــــــــ  الشعرمدخل الي ـــــــ  26/5/2013االحد 

  مهارات لغوية 28/5/2013الثالثاء 
  )تحريري وتعبير ( 

علم االجتماع  محادثة
 التربوي

فيزياء عامة  ـــــــــ
 بصريات هندسية

 30/5/2013الخمیس 
تاريخ اوروبا  قراءة تطبيقية نحو وصرف

  والمعاصرالحديث

 فيزياء عامة حرارة كيمياء عامة

  ـوــس النمـــــــــــــــــــــم نفـــــــــعلـــــــــــــ 2/6/2013االحد 
  )حسبان(رياضيات   )حسبان (   )حسبان ( رياضيات  حسبان ( رياضيات   ) حسبان(رياضيات  4/6/2013الثالثاء 
  ةـــــــــــــوسيقيـــــــــــارات مــــــــــــــــمه 6/6/2013الخمیس 
 مــــــــــة التعليــــــــــــــــــم ومهنــــــــــــالمعل 9/6/2013االحد 

  ــــــــةزيــــــــــة االنجلياللغــ  اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية 11/6/2013الثالثاء 
  ـــــــةيـــــــــــــــــارات رياضمهــــــــــــــــــــ 13/6/2013الخمیس 
ة خطوط عربي 16/6/2013االحد 

  وامالء
جغرافيا الوطن   كتابة

  العربي
  ادب اطفال

هندسة ( رياضيات  18/6/2013الثالثاء 
  )تحليلية في الفراغ 

اساسيات ( رياضيات 
  )الرياضة المدرسية 

هندسة ( رياضيات 
  )تحليلية في الفراغ 

الهندسة التحليلية في 
  المستوي

رياضيات هندسة 
  تحليلية في المستوي

  عميد الكلية                                        وكيل الكلية                                          مدير اإلدارة                   
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  كلية التربية    
                    ادارة شئون التعليم 

  أدبي+ اني علمي   جدول امتحانات الفصل الدراسي الث                                             
   11.30: 9.30ة  فترة صباحي2013/ 2012 رقة األولى من العام الجامعي الف                                  

  ) بالجدول   ماعدا المواد الموضحةجميع المواد ساعتان  (                                              
  

  
  اليوم والتاريخ

ة ــــاللغ
  ةـالعربي
71  

  ة اإلنجليزيةـاللغ
150  

ة ـــاللغ
  ةـالفرنسي
67  

  خـالتاري
64  

 الجغرافيا
22  

  اتــالرياضي
66  

  اءــالكيمي
12  

  اءـــفيزي
6  

ى ــبيولوج
  اساسى  

23  
الثالثاء 

21/5/2013 
ـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــحقـــ   ـــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــ

  )) ـــــــة من الساعة العاشرة ساعـــــــــــ ((

االثنین 
27/5/2013  

  ترجمة  ــــــــ  ــــــــ
  

ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

االربعاء 
29/5/2013  

ترجمة الى   ــــــــ
  العربية

   

  افيا بشريةجغر  ثقافة عامة 
  

جغرافيا 
  اقتصادية 
  

  حسبان 
  
  

  جيولوجيا
  

  جيولوجيا
  

  جسم اإلنسان
  

السبت 
1/6/2013 

  التاريخ االسالمى 
  

  محادثة
  

الدولة العربية   نصوص مختارة
  اإلسالمية

  جغرافيا
   السياحة

  

فلسفة وتاريخ 
  الرياضيات 

علوم 
بيولوجية 

  عامة 
  

علوم 
بيولوجية 

  عامة 
  

  فيزياء عامة
  )حرارة (
  

االثنین 
3/6/2013  

  ــــــوـــــــــــــــس النمــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــــــ      علــــــــــــــ

األربعاء 
5/6/2013  

قراءة وكتابة   األصوات العربية 
  إبداعية 

  

لغة فرنسية 
الغراض خاصة    

"  
  

معالم التاريخ 
االوربى 
  الوسيط

  إحصاء 
  

فيزياء 
  )حرارة (
  

فيزياء حرارة 
  عامة  

فيزياء عامة   حرارة  
بصريات (

  ) هندسية 

 السبت 
8/6/2013  

  
  النحو والصرف

  قواعد 
  

مهارات القراءة 
  والمحادثة

تاريخ الدولة 
  العباسية

  

جغرافيا أفريقيا 
اإلقليمية 

  وحوض النيل 
  

هندسة 
تحليلية في 
  المستوى

  رياضيات 
  

 2رياضيات 
  )1(حسبان 
  

  )2(رياضيات 
  

االثنین 
10/6/2013 

  م      ـــــــــــــــــــــــــــــــــي التعلهــــــــــــــــــــنــــــــــــــم ومهــعـ               المـ

األربعاء 
12/6/2013  

  اللغة الفرنسية   اللغة االنجليزية  
  

   ـة ـــــــــــزيــــــــــــــــــلية  االنجـــــــــــــــــــــــــــغاللــ

السبت 
15/6/2013  

مدخل إلي البالغة 
  والنقد
  

  مقدمة فى الشعر
  

  قواعد
  

  التربية القومية
  

  ميكانيكا  ارصاد جوية 
  ثالث ساعات

  كيمياء عامة 
  

  كيمياء عامة 
  

  كيمياء عامة 
  

االثنین 
17/6/2013  

مدخل إلي األدب 
  العربي 

  

  مقدمة فى 
  النقد
  

  تعبير كتابي
  

  جغرافيا تاريخيةمبادىء خرائط    
  

  فيزياء
بصريات 
  هندسية

فيزياء عامة  
بصريات  (2

  هندسية 

بصريات 
  هندسية

  

مورفولوجية 
وتشريح نبات    

  عميد الكلية                              وكيل الكلية                                           مدير اإلدارة               
  

  لطفى عبد الباسط ابراھیم / د. ا                             جمال علي خلیل الدھشان  /د.ا                                                         
  
  
  
  

  


