كلية التربية

جداول امتحانات

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

الدبلوم المهنية فى التربية جميع التخصصات }دور سبتمبر { للعام الجامعي  2017 / 2016م
التخصص

اليوم و
التاريخ
السبت
2017/8/26م

اﻻداره المدرسيه

ارشاد نفسي

 ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ 1 ادارة مدرس ﺔادوات ومقاييسالتعليم اﻻساسى
نفسيﺔ
ارش اد نفس يمدرسي

اﻷحد 2017/8/27م

اﻻثنين
2017/8/28م

 اﻻرشاد التربوىوالمهنى
ارشاد الصﺤﺔالنفسيﺔ
نظريات واساليباﻻرشاد

تخطيط وتطوير
المناهج

 تخطيط المناهج تطوير المنهج-ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ 1

التربيه الخاصه

تكنولوجيا التعليم

اﻻداره التعليميه

مسار تخطيط وسياسات -:
 البرمجﺔ التعليميﺔ التعرف والتشخيصتكنولوجي ا الفئ ات  -إدارة المشروﻋات صعوبات التعلمالمدرسيﺔ
من اهج ذوى اﻻحتياج ات الخاصﺔالخاصﺔ
مه ارات ت دريس ذوىاﻻحتياجات الخاصﺔ

 نظريات المنهجتقويم مناهج-ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ 2

 تصميم برامج ﻋقلى -تصميم برامج سمعى  -تصميم برامج اضطرابات ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ ف1 -ارشاد ذوى اﻻحتياجات

المنهج التكنولوجى -استخدام الكمبيوتر

ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ 2

مسار تخطيط وسياسات -:
-ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ 2

تعليمات هامه:
 -1تبدأ اﻻمتﺤانات فى تمام الساﻋﺔالعاشرة صباحا ً.

 -3ﻻ يسمح بدخول اﻻمتﺤان إﻻ بتﺤقيق الشخصيﺔ.
 -2زمن اﻻمتﺤان فى جميع المواد ساﻋتين
 -4أماكن اللجان بمبنى كليﺔ التربيﺔ الدور الثالﺚ  -5 .ممنوع الدخول بأيﺔ مذكرة أو كتب أو التليفون المﺤمول أو أيﺔ وسيله تساﻋد ﻋلى الغش حتى ﻻ يتعرض الطالب
للمساءلﺔ القانونيﺔ.
يعتمد  ،ﻋميد الكليﺔ
وكيل الكليﺔ للدراسات العليا
مدير اﻹدارة
أ.د /ﻋبد المنعم مﺤمد نافع

كلية التربية
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

جداول امتحانات

الدبلوم الخاص فى التربية جميع التخصصات }دور سبتمبر { للعام الجامعي  2017 / 2016م
اليوم
و
التاريخ

التخصص

السبت
2017/8/26م

اﻷحد
2017/8/27م

المناهج و طرق
التدريس

تكنولوجيا التعليم

التربيه
المقارنه
رر
 مقاختي ارى )
تربي ﺔ الطف ل
فى اﻻسﻼم (
ﺔ
 التربيالمقارنﺔ

 طرق تدريس  - Eتصميم تعليمى تصميم المناهج )(1 تطوير المناهج  -تكنولوجيا مق رر اختي ارى التعليم) تربي ﺔ الطف ل ف ى والمعلومات
 مقرر اختيارىاﻻسﻼم (
) تربيﺔ الطفل فى
اﻻسﻼم (
 من اهج البﺤ ﺚ  -من اهج البﺤ ﺚ  -مناهجالبﺤﺚ
التربوى
التربوي
التربوي
اء
اﻻحصالتربوى

الطفولﺔ

الصﺤﺔ النفسيﺔ

أصول التربيﺔ

التربيﺔ الخاصﺔ

 اس تراتيجيات  -مق رر اختي ارى تخط يط التعل يم -المش كﻼت واﻻض طرابات الس لوكيﺔ ) ص عوبات +اضطرابات(
التعليم والتعلم ) تربي ﺔ الطف ل ف ى واﻗتصادياته
ﻗراءات باللغﺔ اﻻنجليزيﺔ ) صعوبات  +اضطرابات(اﻻسﻼم (
 سيكولوجيﺔ ذوى اﻻحتياجات الخاصﺔ ) اضطرابات(طرق تدريس ذوى اﻻحتياجات الخاصﺔ ) اضطرابات(ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ) اضطرابات(مقرر اختيارى) بناء المقاييس النفسيﺔ – ﻋقلى(مناهج البﺤﺚ
التربوى

 مناهج البﺤﺚالتربوى

اﻻحصاء التربوى

مناهج البﺤﺚ التربوى ) اضطرابات(اﻻحصاء التربوى ) صعوبات(-البرامج العﻼجيﺔ ) اضطرابات(

التنظيمالمدرسى
 القيادةالتربويﺔ
ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ

اﻻثنين
2017/8/28م
الثﻼثاء
2017/8/29م

تعليمات مهمﺔ  -1:تبدأ اﻻمتﺤانات في تمام الساﻋﺔ العاشرة صباحاً -2 .زمن اﻻمتﺤان فى جميع المواد ثﻼث ساﻋات  -3 .ﻻ يسمح بدخول اﻻمتﺤان إﻻ بتﺤقيق
الشخصيﺔ - 4أماكن اللجان بمبنى كليﺔ التربيه الدور الثالﺚ  -5ممنوع الدخول بأيﺔ مذكرة أو كتب أو التليفون المﺤمول أو أيﺔ وسيله تساﻋد ﻋلى الغش حتى ﻻ يتعرض
الطالب للمساءلﺔ القانونيﺔ.
مدير اﻹدارة

وكيل الكليﺔ للدراسات العليا

يعتمد  ،ﻋميد الكليﺔ

كلية التربية

أ.د /ﻋبد المنعم مﺤمد نافع

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

جداول امتحانات

الدبلوم العام فى التربية نظام العام الواحد }دور سبتمبر { للعام الجامعي  2017 / 2016م
اليوم

السبت
2017/8/26م
اﻷحد
2017/8/27م
اﻻثنين
2017/8/28م
الثﻼثاء
2017/8/29م
اﻻربعاء
2017/8/30م

-

المادة
الفروق الفرديﺔ والقياس النفسى
مهنﺔ التعليم
سيكولوجيﺔ التعلم
مقرر تربوى اختيارى
المناهج
الفكر التربوى وتطبيقاته
الصﺤﺔ النفسيﺔ واﻻرشاد النفسى
طرق تدريس ) (1+2
التربيﺔ وﻗضايا العصر
تعليم الكبار وتطبيقاته
نظم التعليم المقارنﺔ
يكولوجيﺔ ذوى
يﺔ – س
اﻹدارة المدرس
اﻻحتياجات الخاصﺔ
تكنولوجيا تعليم التخصص
طرق تدريس ذوى اﻻحتياجات الخاصﺔ
ﻋلم نفس النمو
مقرر ثقافﺔ اختيارى

تعليمات مهمﺔ:
 -1تبدأ اﻻمتﺤانات في تمام الساﻋﺔ العاشرة صباحا ً  -2زمن اﻻمتﺤان فى جميع الموادساﻋتين ماﻋدا طرق تدريس ) (1+2ثﻼث ساﻋات  -3ﻻ يسمح بدخول اﻻمتﺤان إﻻ
بتﺤقيق الشخصيﺔ
 - 4أماكن اللجان بمبنى كليﺔ التربيه الدور الثالﺚ  -5ممنوع الدخول بأيﺔ مذكرة أو كتب أو التليفون المﺤمول أو أيﺔ وسيله تساﻋد ﻋلى الغش حتى ﻻ يتعرض الطالب
للمساءلﺔ القانونيﺔ.
مدير اﻹدارة

وكيل الكليﺔ للدراسات العليا

يعتمد  ،ﻋميد الكليﺔ

كلية التربية

أ.د /ﻋبد المنعم مﺤمد نافع

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

جداول امتحانات

دكتوراة تربية خاصة فى التربية }دور سبتمبر { للعام الجامعي  2017 / 2016م
اليوم

السبت
2017/8/26م
اﻷحد
2017/8/27م
اﻻثنين
2017/8/28م

-

المادة
إرشاد نفسى الموهبين والمتفوﻗين

-

ﻗراءات فى التخصص باللغﺔ اﻻنجليزيﺔ

-

ﻗاﻋﺔ بﺤﺚ

تعليمات مهمﺔ
 -3ﻻ يسمح بدخول اﻻمتﺤان إﻻ بتﺤقيق الشخصيﺔ
 - 1تبدأ اﻻمتﺤانات في تمام الساﻋﺔ  -2زمن اﻻمتﺤان فى جميع المواد ثﻼث ساﻋات
 - 4أماكن اللجان بمبنى كليﺔ التربيه الدور الثالﺚ -5 .ممنوع الدخول بأيﺔ مذكرة أو كتب أو التليفون المﺤمول أو أيﺔ وسيله تساﻋد ﻋلى الغش حتى ﻻ يتعرض الطالب
للمساءلﺔ القانونيﺔ.
مدير اﻹدارة

وكيل الكليﺔ للدراسات العليا

يعتمد  ،ﻋميد الكليﺔ
أ.د /ﻋبد المنعم مﺤمد نافع

كلية التربية
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

