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 ) دور سبتمرب (                                   م9102/9191جدول امتحانات  الدبلىم ) العام (  فى الرتبية  للعام اجلامعى 

  الىاحد العام نظام 
ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالوومىىوالتاروخ

 أصـــول التربيـــــة  م02/02/0202الثالثاءى
  التربية ومشكالت المجتمع م00/02/0202األربطاءىى

دارة تعميمية م00/02/0202الخموسى   تربية مقارنة وا 

 تاريخ التربية والتعميـــــم  م02/02/0202الدبتىىى

  ـــجمنـــــــاهــــــ م03/02/0202األحدىىى

 وسائل وتكنولوجيا التعميم م04/02/0202االثنونى

  طرق تدريس مادة التخصص    م05/02/0202الثالثاءى

 عمم النفس التعميمي والفروق الفردية  م06/02/0202األربطاءىى

 قيـــــاس وتقويـــــم  م10/02/0202الدبتىىى

 ــــس النمــــو عمـــم نفــ م0/00/0202األحدىىى

رشاد نفسي واجتماعي م0/00/0202االثنونى   صحة نفسية وتوجيه وا 
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 ) دور سبتمرب (                   م9102/9191جدول امتحانات  الدبلىم ) العام (  فى الرتبية  للعام اجلامعى 
 

 لعامنيا نظام  
ى  األوىل الفرقة  ىالوومىىوالتاروخ

 التربية ومشكالت المجتمع م02/02/0202الثالثاءى
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 ) دور سبتمرب (                    م9102/9191جدول امتحانات  الدبلىم   املهنية  فى الرتبية  للعام اجلامعى 
 

ىتخطوطىتربوى اإلدارةىالمدردوظ حضانظ تربوظىالخاصظال اإلرذادىالنفدى تكنولوجواىالتطلومىالوومىوالتاروخ

الثالثاءى
 م02/02/0202

 أساليب تدريسية * 
عملية اإلرشاد *

 النفسى 

 التربية الخاصة* 
  لغير العاديين

أساليب التدريس * 
 العالجى 

* ارشاد نفسى لمفئات 
 الخاصة

 *القياس النفسى 
 * مناهج الطفل 

* تاريخ ونظريات 
  اإلدارة

  عة بحث* قا

األربطاءىى
 م00/02/0202

المكتبة ومصادر * 

 التعليم 
سيكولوجية الفئات * ---------

  الخاصة
--------- --------- --------- 

  (  2ملحىظة : تبدأ االمتحانات من الساعة تبدأ الساعة التاسعة صباحا ) ص 
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 ) دور سبتمرب (           م9102/9191معى فى الرتبية  للعام اجلا   اخلاصة  جدول امتحانات  الدبلىم 
 

ىىالتربوظىالمقارنظىالصحظىالنفدوظىالمناهجىوطرقىالتدروسىالوومىوالتاروخ

  * إحصاء تربوي  * مناهج البحث في التربية وعمم النفس  * إحصاء تربوي م02/02/0202الثالثاءى
مناهج البحث في التربية وعمم * 

 النفس

األربطاءىى
 م00/02/0202

* حمقة بحث في المناهج وطرق 
  التدريس

( اتجاهات حديثة 1* مقرر تخصص )
  في المناهج

اتجاهات حديثة  فى  (1مقرر تخصص )*
 الشخصية والصحة النفسية

--------- --------- 
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