
 

 

 

 

 عمٌد الكلٌــة          وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث                                         المختص                               مسجل الدراسات                                    
                                                                                                                                                                                                               

 راضي عبداجمليد طهأ.د/                                                  سعاد جابر حممودأ.د/                                                                     أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 م0202/0200فى الرتبية  للعام اجلامعى  (  العام) جدول امتحانات  الدبلىم  
  الىاحد العام نظام 

ىـــــــــــــــــــادةالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوالتاروخىالوومى
 ىىاألثنون

  ىىاألربطاء

  الدبتىى

  األثنونىى

  األربطاءىى

  الدبتىى

  األثنونىى

  األربطاءىى

  الدبتىى

  األثنونىى

  األربطاءىى

  صباحا  ( 8) الثامنةملحىظة : تبدأ االمتحانات من الساعة  
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 راضي عبداجمليد طهأ.د/                                                  سعاد جابر حممودأ.د/                                                                     أ/عبداهلل عبداجمليد بغدادى                                                   

 م0202/0200فى الرتبية  للعام اجلامعى   ادلهنية  جدول امتحانات  الدبلىم 
 تخطوطىتربوى حضانظىورواضىأطفال دىاإلرذادىالنف تكنولوجواىالتطلوم التربوظىالخاصظ اإلدارةىالمدردوظ رلمىالنفسىالمدردى الوومىوالتاروخ

الدبتىى
 

 نظام التعلٌم فى مصر
تارٌخ ونظرٌات 

 اإلدارة
إرشاد نفسً للفئات 

 الخاصة
استخدام الحاسب 
 اآللً فً التدرٌس

عملٌة اإلرشاد 
 النفسً

 القٌاس النفسً
مبادئ وأسس 
 التخطٌط التربوى

األثنونىى
 

سٌكولوجٌة 
 لمقابلةالمالحظات وا

 صحة عامة قاعة بحث
المنهج واالتصال 

 التربوى
 صحة الطفل صحة عامة

التنمٌة والتخطٌط 
 التربوى

األربطاءىى
 

 المنهج التكنولوجً مناهج تربٌة خاصة اإلدارة المدرسٌة تقوٌم تربوى
مجاالت اإلرشاد 

 النفسً
 أسالٌب تدرٌس الطفل

أسالٌب وفنٌة 
 التخطٌط التربوى

ىىالدبت
 

 إدارة تعلٌمٌة مقارنة علم النفس التربوى
سٌكولوجٌة الفئات 

 الخاصة
 علم النفس العالجً أسالٌب تدرٌبٌة

اإلرشاد النفسً 
 لألطفال

إحصاء تربوى 
 وتطبٌقاته

األثنونىى
 

استراتٌجٌات 
 التدرٌس

 مناقشـــة
المتفوقون 
 والمتأخرون

المكتبة ومصادر 
 التعلٌم

النفسً القٌاس 
 واإلحصاء

 مناهج الطفل
تطبٌقات على 

الحاسب اآللى فى 
 التربٌة

األربطاءىى
 

 تربٌة تعوٌضٌة
اإلدارة المدرسٌة 
 واإلشراف الفنً

 ثقافة الطفل اإلشراف االجتماعً معمل وسائل وإنتاج قٌاس نفسً
مبادئ اقتصادٌات 

 التعلٌم

الدبتىى
 

 تدرٌس عالجً
اسً التعلٌم األس

 /الثانوي ومشكالته
 سٌكولوجٌة الطفولة أسس اإلرشاد النفسً أسس تربوٌة ونفسٌة العمٌان والصم

أسالٌب حساب 
التكلفة والعائد فى 

 التعلٌم

األثنونىى
 

إحصاء نفسً 
 وتربوى

 إدارة تعلٌمٌة
أسالٌب التدرٌس 

 العالجى
 تحلٌل النظم التعلٌمٌة ٌة الطفلترب ....................... .......................

األربطاءىى
 

 إدارة مدرسٌة
أصول اجتماعٌة 
 وفلسفٌة للتربٌة

التربٌة الخاصة لغٌر 
 العادٌٌن

 قاعة بحث أسالٌب رعاٌة الطفل ....................... .......................

  : صباحا  ( 22.12) والنصف احلادية عشرتبدأ االمتحانات من الساعة ملحىظة 
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 م0202/0200فى الرتبية  للعام اجلامعى    اخلاصة  جدول امتحانات  الدبلىم 
ىالتربوظىالمقارنظىالصحظىالنفدوظىرلمىالنفسىالمناهجىوطرقىالتدروسىأصولىالتربوظىالوومىوالتاروخ

 األثنونىى

) مقــرر اختٍـــاري( اتجاهاث 

حذٌثت فً  الصحـت النفســٍت 

 واإلرشاد النفسً

) مقــرر اختٍـــاري( اتجاهاث 

حذٌثت فً  الصحـت النفســٍت 

 واإلرشاد النفسً

) مقــرر اختٍـــاري( اتجاهاث 

حذٌثت فً  الصحـت النفســٍت 

 واإلرشاد النفسً

....................... ....................... 

 ....................... ....................... ....................... األربطاءىى
مقــرر اختٍـــاري( تكنولوجٍا 

 التربٍت

مقــرر اختٍـــاري( 

 تكنولوجٍا التربٍت

 (1مقرر تخصص )ىالدبتىى

 أصول التربٍت

 (1مقرر تخصص )

 ناهجاتجاهاث حذٌثت فً الم

 (1مقرر تخصص )

 علم النفس التربوي

(اتجاهاث 1مقرر تخصص )

حذٌثت فى الشخصٍت والصحت 

 النفسٍت

( تربٍت 1مقرر تخصص )

 مقارنت

 األثنونىى
مناهج البحث فً التربٍت وعلم 

 النفس

مناهج البحث فً التربٍت وعلم 

 النفس

مناهج البحث فً التربٍت 

 وعلم النفس

لتربٍت وعلم مناهج البحث فً ا

 النفس

مناهج البحث فً التربٍت 

 وعلم النفس

 إحصاء تربوي إحصاء تربوي إحصاء تربوي إحصاء تربوي إحصاء تربوي األربطاءىى

 الدبتىى
)مقرر اختٍاري(  اتجاهاث حذٌثت 

 فى نظم التعلٍم بالذول المختلفت

)مقرر اختٍاري(  اتجاهاث 

ٍم بالذول حذٌثت فى نظم التعل

 المختلفت

)مقرر اختٍاري(  اتجاهاث 

حذٌثت فى نظم التعلٍم بالذول 

 المختلفت

)مقرر اختٍاري(  اتجاهاث 

حذٌثت فى نظم التعلٍم بالذول 

 المختلفت

....................... 

 األثنونىى
 (2مقرر تخصص )

 أصول التربٍت اإلسالمٍت

(طرق تذرٌس 2مقرر تخصص )

 تخصصفً مادة ال

 ( 2مقرر تخصـص )

 اختباراث ومقاٌٍس

(اتجاهاث 2مقرر تخصص ) 

 حذٌثت  فى اإلرشاد النفسً

 (2مقرر تخصص )

 إدارة تعلٍمٍت

 األربطاءىى
قراءاث فً التخصص التربوي 

 بلغت أجنبٍت

قراءاث فً التخصص التربوي 

 بلغت أجنبٍت

قراءاث فً التخصص 

 التربوي بلغت أجنبٍت

التخصص التربوي قراءاث فً 

 بلغت أجنبٍت

قراءاث فً التخصص 

 التربوي بلغت أجنبٍت

 الدبتىى
) مقرر اختٍاري ( علم نفس 

 تربوي
....................... ....................... 

)مقرر اختٍاري (  علم النفس 

 التربوي
....................... 

 التربٍت حلقت بحث فً أصول األثنونىى
حلقت بحث فً المناهج وطرق 

 التذرٌس

حلقــــت بحـــــث فـــً علــــم 

 النفــس
 حلقت بحث فى الصحت النفسٍت

حلقت بحث فً التربٍت 

 المقارنت واإلدارة التعلٍمٍت

 ....................... األربطاءىى
) مقــرر اختٍـــاري( اقتصادٌاث 

 التعلٍم
....................... 

)مقرر اختٍاري (  اقتصادٌاث 

 التعلٍم

) مقــرر اختٍـــاري( 

 اقتصادٌاث التعلٍم

  ( صباحا  22.12) والنصفاحلادية عشر ملحىظة : تبدأ االمتحانات من الساعة 


