كلية التربية
مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

جداول امتحانات

السنة األولى ماجستير فى التربية ( جميع التخصصات ) فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  3102/ 3102م
انُىو و
انخاسَخ

انخخصص

األحذ
 4112/6/1و

انزالراء
 4112/6/3و
انخًُس
 4112 /6/5و

أصىل
انخشبُت

انخشبُت انًماسَت و
اإلداسة انخؼهًُُت

انًُاهش و طشق
انخذسَس

ػهى انُفس
انخشبىٌ

 حُاساثفهسفُت
حشبىَت .
 سُاساثانخؼهُى فً
يصش و
حششَؼاحه .

دساساث حشبىَت يماسَه

 يشكالث و احضاهاث حذَزتفٍ انًُاهش و طشق
انخذسَس.
 االحضاهاث انحذَزت نهبحذفٍ يضال انخخصص .

 لشاءاث فٍ ػهىانُفس بانهغت
االَضهُضَت
 حطبُماث انحاسفٍ ػهى انُفس

حهمت بحذ

حهمت بحذ (فٍ يضال
انخخصص ).

حهمت بحذ

حهمت بحذ

 انخطىَش انخُظًٍُ فٍانًضال انخشبىٌ

حكُىنىصُا
انخؼهُى

انخشبُت انخاصت

انصحت انُفسُت
 حًُُت انًىهبت واإلبذاع .

لشاءاث حكُىنىصُا
انخؼهُى ()4

 إسشاد أسرش روي األحخُاصراثانخاصررررت (حسرررر انخخصررررص
انفشػً )

 بشايش انخذخماإلسشادٌ
أو
 أسانُ اإلسشادانُفسٍ و فُُاحه

حصًُى و اَخاس
انًىاد و انبشايش
انخؼهًُُت ()4

 بشايش انخذخم اإلسشاديأو
 أسرررانُ اإلسشررراد انُفسرررً وفُُاحررررره ( حسررررر انخخصرررررص
انفشػً )

حهمت بحذ

حهمت بحذ

حهمت بحذ

تعليمات هامه
 - 1حبذأ االيخحاَاث فً حًاو انساػت انؼاششة صباحا ً .
 - 2أياكٍ انهضاٌ بًبًُ كهُت انخشبُت .

 -4صيٍ االيخحاٌ فً صًُغ انًىاد رالد ساػاث

 -3ال َسًح بذخىل االيخحاٌ إال بخحمُك انشخصُت.

 -5يًُىع انذخىل بأَت يزكشة أو كخ أو انخهُفىٌ انًحًىل أو أَت وسُهه حساػذ ػهً انغش حخً ال
َخؼشض انطان نهًساءنت انماَىَُت.

يذَش اإلداسة

وكُم انكهُت نهذساساث انؼهُا

َؼخًذ  ،ػًُذ انكهُت

أ /دونج يحًذ سهًُاٌ

أ.د .انشُاوي ػبذ انًُؼى انشُاوي

أ.د .حًذي حسٍ انًحشولً

كلية التربية

جداول امتحانات

مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

الدبلوم الخاص فى التربية جميع التخصصات }الفصل الدراسي الثاني { للعام الجامعي  3102/3103م
انُىو و
انخاسَخ

انخخصص

األرٍُُ
 4112/6/4و
األسبؼاء
 4112/6/2و
األرٍُُ
 4112/6/9و

األسبؼاء
 4112/6/11و

أصىل انخشبُت

انخشبُت انًماسَت
و اإلداسة
انخؼهًُُت

انًُاهش و طشق
انخذسَس

ػهى انُفس
انخشبىي

انصحت انُفسُت

حكُىنىصُا انخؼهُى

انطفىنت

انخشبُت انخاصت

اإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــاء انخـــــــــــشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٌ
 حخطُطانخؼهُى و
الخصادَاحه

 انخؼهُى وانخًُُت
انًسخذايت

 -لشاءاث

انخصًُى انخؼهًٍُ()4

 انخشبُتانًماسَت

 حطىَشانًُاهش

 ػهى انُفسانًؼشفٍ

 انخُظُىانًذسسٍ
أو
 انمُادة اإلداسَتفٍ انًؤسساث
انخؼهًُُت

 طشق حذسَسيادة انخخصص.

 َظشَاث يؼاصشةفٍ ػهى انُفس
انخشبىٌ

 حكُىنىصُا انخؼهُى أسانُاإلسشاد انُفسً و انًؼهىياث .
أو
 ػهى انُفسانؼالصً

 -لاػت بحذ

 -لاػت بحذ

 -لاػت بحذ  -لاػت بحذ

 -لاػت بحذ  -لاػت بحذ

بانهغت
االَضهُضَت

 إسخشاحُضُاثانخؼهُى و انخؼهى
نألطفال

 لرررشاءاث بانهغرررت االَضهُضَرررت فرررًيضال انخخصص .

 انخًُُت انًهُُتنًؼهى انطفم .

 انبشايش انؼالصُت و انخأهُهُتأو
حشخُص و حمُرُى روي االحخُاصراث
انخاصت .

 -لاػت بحذ

 -لاػت بحذ

حؼهًُاث يهًت
 - 1حبذأ االيخحاَاث فٍ حًاو انساػت انؼاششة صباحا ً
 - 2أياكٍ انهضاٌ بًبًُ كهُت انخشبُت

 -3ال َسًح بذخىل االيخحاٌ إال بخحمُك انشخصُت
 -4صيٍ االيخحاٌ فً صًُغ انًىاد رالد ساػاث
 -5يًُىع انذخىل بأَت يزكشة أو كخ أو انخهُفىٌ انًحًىل أو أَت وسُهه حساػذ ػهً انغش حخً ال َخؼشض
انطان نهًساءنت انماَىَُت.

يذَش اإلداسة

وكُم انكهُت نهذساساث انؼهُا

أ /دونج يحًذ سهًُاٌ

أ.د .انشُاوي ػبذ انًُؼى انشُاوي

َؼخًذ  ،ػًُذ انكهُت
أ.د .حًذي حسٍ انًحشولً

