
 
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 اليوم 
 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

االحد  

15/8 /2021 

 

 مدخل للعلوم التربوية  1101  تعليم مصغر  1207 مساء 2
 

     تاريخ التربية الحديثة  1411 مساء 2

االثنين   

16/8 /2021 

 

 1309 ظهرا  12
طرق تعليم الرياضيات و العلوم و الدراسات  

 االجتماعية 
 التقويم التربوي في مرحلة الطفولة المبكرة  1103 

 

     البرامج التربوية في مرحلة الطفولة المبكرة  1413 ظهرا  12
 

الثالثاء  

17/8 /2021 
 

    ادارة دور الحضانة و رياض األطفال  1310 مساء 2
 

     منهج األنشطة لألطفال  1205 مساء 4
 

االربعاء  

18/8 /2021 

 

 1102 صباحا   10
تخطيط و تنظيم البيئة التعليمية للطفل فى مرحلة  

 الطفولة المبكرة 
   

 

    فلسفة دور الحضانة و رياض األطفال  1412 مساء 2
 

    انجليزى( -طرق تعليم اللغة)عربى 1208 مساء  6
 

الخميس  

19/8 /2021 

 

  تنمية القدرات االبتكارية  2307  التقنيات التربوية في البيئة التعليمية  1104 مساء  2 

      النمو المهني للمعلمة في مرحلة الطفولة المبكرة  1414 مساء  2

السبت  

21/8 /2021 

 

      ارشاد األطفال و أسرهم  2309 مساء  2

      ة المبكرة أساليب التربية فى مرحلة الطفول  1206 مساء 6 

االحد  

22/8 /2021 

 

     نمو الطفل ومشكالته النفسية  2101 صباحا   10

      مهارات السلوك التوافقى  2205 ظهرا 12

      علم نفس الفئات الخاصة  2410 مساء 2

 االثنين 

23 /8/2021 

     التنشئة اإلجتماعية للطفل  2102 ظهرا 12

  تعديل و بناء سلوك األطفال  2412   القياس و التقويم فى الطفولة المبكرة  2308 مساء 2

 التربية للطفولة المبكرة كلية   2021يوليو  جدول امتحان دور
 ( ة المبكرةبرنامج إعداد معلمى التربية )مرحلة الطفول) 

 
 ) 

 



 

   لثالثاءا

24/8 /2021 

 

     نظريات و تطبيقات فى الطفولة المبكرة 2203 مساء   2

      أدب و قصص األطفال  3309 مساء 4

االربعاء 

25/8 /2021 

 

     المهارات الحركية للطفل  3101 صباحا   10 

      صعوبات التعلم النمائية  2411 مساء   2

      دراسة حالة  2206 مساء 6

الخميس  

26/8 /2021 

 

  التشكيل بالخامات البيئية  3307  الصحة النفسية و توافق الطفل  2413 مساء   2

      المهارات الفنية للطفل  3103 مساء  4 

السبت  

28/8 /2021 

 

      علم نفس اللعب  2204 مساء 2

      المسرحيات و الدراما االبداعية لالطفال  3310 ء  مسا4 

    

االحد  

29/8 /2021 

 

  ألعاب الفناء  3206   حقوق الطفل والمواطنه  3102 ظهرا   12 

     قوام الطفل  3412 مساء  4 
 

االثنين  

30/8 /2021 

 

 متحف و مكتبة الطفل  3413  أدوات الطفل الموسيقية  3308 صباحا   10
 

      المهارات الموسيقية للطفل  3104 مساء   4 

الثالثاء  

31/8 /2021 
 

 صحة الطفل و تغذيته  3205  تطبيقات الحاسب اآللى فى الطفولة المبكرة  3311 مساء   2 
 

 

 
 

 


