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       كلية التربية        

 شئون التعليم      
 

 
   

 األولالفصل الدراسي   التعليم الزراعيول امتحانات الفرقة الرابعة لشعبة جد
 3:  1   نمساء ام 2021/ 2020للعام الجامعى 

  11.30 الى 9.30ترة الصباحيه من الف

 

 اليــــــــــــوم والتاريــــــخ  
 زراعــــــــــــــــــــي 

 (31     ) 

 نبات العام امراض ال 22/2/2020 مسائي االثنين  

 

 تكنولوجيا منتجات الصناعات وااللبان    24/2/2021 صباحياالربعاء 

 مقاومة االفات  27/2/2021يمسائ  السبت

   المناهــــــــــــــــــــــــج 3/3/2021االربعاء مسائي 

 تغذية النبات وخصوبة االراضي   6/3/2021 صباحي  السبت

 طرق تدريس  10/3/2021االربعاء مسائي 

 صحة نفسية وارشاد نفسي 13/3/2021السبت مسائي 

 
 

 عميد الكلية                        التعليم وكيل الكلية لشئون                               مدير اإلدارة           المختص           
                                                                            

 صبحى شعبان شرف ا.د/               ا.د/ فتيحة احمد بطيخ                                                                              
                                                      



 
       كلية التربية        

 شئون التعليم      
 

 علـــــــــمي + أدبي  ولامتـــحانات الفصل الدراسي اال جدول 

 ئحة حديثة ال   3:  1من   مسائيةفتــــــــــرة  2020/2021ــعة من العام الجامعي  الفرقة الرابــ
 (  ) جـــــــميع المــــواد ساعتــــــــــــان ماعدا المواد المبينة بالجدول  11.30الى  9.30الفترة الصباحيه من 

 اللغة العربية  اليوم والتاريخ  
60 
 

اللغة  
 اإلنجليزية 

192 
 

 ةاللغة الفرنسي
66 

 التاريخ   
148 

 الجغرافيا   
84 

 الرياضيات  
102 

 فيزياء    
115 

 كيمياء 
128 

  بيولوجي
122 

  مسائي االثنين  
22/2/2020 

 النحو والصرف 
 

تاريخ افريقيا   قواعد نقد
 الحديث 

جغرافيا الوطن 
 العربي 

تكنولوجيا  
 المعلومات 

أساسيات علوم     فيزياء البالزما  
 المواد 

التشريح المقارن  
للفقاريات + تطور 

 عضوي 

  صباحياالربعاء 
24/2/2021  

االدب الحديث  
 الشعر 

 
 دراما 

 
 ترجمة 

تاريخ العرب  
 الحديث 

جغرافية مصر  
 الطبيعية 

رياضيات  
تطبيقية )النظرية  

 النسبية(

كيمياء عضوية   دوائر الكترونية 
vi هيتيرو 

جيولوجيا بيئة +  
 علم الفلك 

 ي مسائ  السبت

27/2/2021 
الحضارة  

 مية  االسال
ورشة عمل   محادثة 

 ومهارات كتابة  
الجغرافيا   جغرافيا سياسية  

 السياسية  
 علوم متكاملة  علوم متكاملة  بحوث العمليات  

) علوم + 
 رياضيات ( 

 فسيولوجيا نبات 

 مسائياالربعاء 
3/3/2021 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صباحي  السبت
6/3/2021   

مقال ادبى مسرح   صوتيات   االسلوبيات  
 القرن 

16-17-18    

تاريخ اوربا  
الحديث  

 المعاصر و 

دراسة ميدانية  
 بشرية 
 

  تحليل دالي  
 فيزياء نووية  

بيئة حيوانية +     vكيمياء فيزيائية 
 ان سلوك حيو 

  مسائي االربعاء
10/3/2021 

 
 ــــــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق تدريــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السبت مسائي  
13/3/2021 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وارشــــــــــــــــــــ صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثاء مسائي 
16/3/2021 

المعاجم  
 والداللة  

 قصة 
 

نصوص )مسرح ( 
-17-16: القرن  

18 

تاريخ اسيا  
الحديث  
 والمعاصر 

تطبيقية  تطبيقية  الفكر الجغرافي 
 "ديناميكا الموائع"

كيمياء غير  جوامد فيزياء 
 IIعضوية 

 فطريات  

  مسائيالسبت  
20/3/2021 

 

علم اللغة  
 النفسي 

الدولة تاريخ  لغويات  
 العثمانية 

 

  دوائر كهربية فيزياء الليزر  حلقات وحقول 

 

 صباحي االثنين
22/3/2021 

 

   قراءة 

 حضارة 

تاريخ مصر  
 الحديث 

  

 كيمياء عضوية   ديناميكا كهربية 

v  منتجات 

 

 عميد الكلية             وكيل الكلية                                                                 مدير اإلدارة                                         ص     المخت             

 صبحى شعبان شرفا.د/                          .د/ فتيحة احمد بطيخ  ا                                                                                             
 
 
 
 
 



 
       كلية التربية        

 شئون التعليم      
 

 لشعب التعليم االبتدائي  )) الئحة حديثة ((  رقة الرابعة الفصل الدراسي االولجدول امتحانات الف

  2020/2021للعام الجامعي 
 (  3:  1من)    مسائيةال فترهال"   11.30الى   9.30الفترة الصباحية من 

 ) جميع المواد ساعتان ماعدا المواد المبينة بالجدول ثالث ساعات  ( 
 

 اليوم والتاريخ 
 ت .ا 

 اللغه العربية
57 

 ت .ا 
 اللغه االنجليزيه 

165  
 

 ت .ا 
 ة الدراسات االجتماعي

193 

 ت .ا 
 الرياضيات 

        3 

 ت .ا 
   العلوم
342 

السبت 
20/2/2021   

 مسائي 

مدخل الي االدب العربي  
 نثر (الحديث ) 

 فيزياء اهتزازات وموجات  رياضيات تطبيقية   مجتمع محلي وعالمي   ساعات (  3نقد ) 

االثنين مسائي 
22/2/2021 

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محادثة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسائي االربعاء  
24/2/2021 

 فيزياء حديثة  بيولوجي عام  ة اقتصادي جغرافيا  قراءة  االصوات العربية 

  االثنين 
 1/3/2021مسائي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــاد نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وارشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نفسيـــــــــــــــــــــــــ

 مسائي  لسبتا
6/3/2021 

 كيمياء عامة  المجرد الجبر  جغرافيا بشرية  راما د االدب العربي الحديث

مسائي   االثنين
8/3/2021 

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ـــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صباحي   الخميس

11/3/2021 
 نصوص قرانية 

 ساعات (  3)  
اساسيات الميكرو بيولوجي +   كيمياء عامة   يقيا وحوض النيل جغرافيا افر  علم اللغة العام 

 ساعات (   3تقنية حيوية ) 

مسائي    االثنين
15/3/2021 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــرق تدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صباحياالربعاء 
17/3/2021 

   قصة  فن الكتابة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ بصريات هندسية  ــــــــــــــــــــــــ 

  صباحيالسبت 
20/3/2021 

ـــ  تطبيقات لغوية  تحليل النصوص االدبية  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صباحي   االثنين 
22/3/2021 

ـــ  ـــ  معمل لغوي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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       كلية التربية        

 شئون التعليم      
 

 الفصل الدراسي األول ول امتحانات الفرقة الرابعة لشعبة رياض االطفالجد
 (  3  :  1الفتره المسائية  من)    11.30:9.30الفترة الصباحية  2020/2021الجامعي للعام  

 

 اليــــــــــــوم والتاريــــــخ  
   ولةــــــــــــــــــطف

     (416     ) 

   20/2/2021السبت 
 مسائي 

 التربية الوالدية لالطفال  

 

 مسائي االربعاء  
24/2/2021 

 صحة نفسية وارشاد نفسي

 

 اللغة العربية  3/2021/ 1مسائي االثنين 

 مسائي  لسبتا
6/3/2021 

 الدين والقضايا المعاصرة  

 

 كيلية لالطفال  الفنون التش 8/3/2021مسائي  االثنين

 

 التربية المتحفية والمكتبة للطفل   11/3/2021صباحي  الخميس

 

 طرق تعليم وتعلم الطفل  15/3/2021مسائي   االثنين

 

 فنون الروضة  17/3/2021االربعاء مسائي 

 علم النفس الفسيولوجي  20/3/2021 صباحيالسبت 

 

 
 

 عميد الكلية                        التعليم وكيل الكلية لشئون                               مدير اإلدارة  المختص                    
                                                                            

 صبحى شعبان شرف ا.د/               خا.د/ فتيحة احمد بطي                                                                              
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