
                                                                                                    مكان االمتحان :مبني كلية التربية                                                                                                                                                                           

 ساعتانمدة االمتحان:                                                                                                                                    

 3.21الي 03.21موعد االمتحان : من                                                                                                                                                                                                                                 

 

 يعتمد                                                                                                                                                                                                   

 ةعميد الكلي                                                                                                                                                                  

 

 

 أمل محمد بيومي مهرانأ.د.                                                                                                                                                             

                                                                                                                           

    

      

 اليوم والتاريخ م

 قسم المناهج وطرق التدريس قسم علم النفس التربوي قسم اصول التربية

 تخصص تخصص اصول التربية

 االدارة التربوية 

 تخصص 

 علم النفس التربوي

تخصص الصحه 

 النفسيه

يف مجال تخصص المناهج وطرق التدريس 

 التخصص

 تخصص تكنولوجيا التعليم

1 

 الثالثاء 

81/1/0202 

 

 فلسفة التربية 
ادارة مؤسسات رياض 

  االطفال
 علم النفس العالجي  علم النفس المعرفي

  استراتيجيات التدريس المتقدمة
 (8التصميم التعليمي )    

 (0التصميم التعليمي ) التعليم والتنمية المستدامة
 طرق تدريس مادة التخصص

2 
االحد 

22/8/2222 

 مناهج البحث مناهج البحث التربوي مناهج البحث التربوي مناهج البحث مناهج البحث علم اجتماع التربية

 حلقة بحث  حلقه بحث حلقة البحث حلقة البحث عمليات االدارة التعليمية  مناهج البحث التربوي 

2 
الثالثاء 

02/1/0202 

 اإلحصاء التربوي الوصفي االدارة المدرسية التعليم في مصر عبر العصور
 اإلحصاء التربوي اإلحصاء التربوي

 مصادر التعليم

            

 االحصاء التربوي         
 اإلحصاء االستداللي في علم النفس االحصاء التربوي اإلحصاء التربوي

4 
الخميس 

02/1/0202 
 

القياده اإلدارية في 

 المؤسسات التعليمية
 

سيكولوجية نمو 

 الشخصية
   

5 
االحد 

22/8/2222 

نظم التعليم في دول العالم المتقدم 

تخطيط وإدارة الموارد  والنامي

البشرية في المؤسسات 

 التعليمية

نظريات معاصرة في علم النفس 

 التربوي
 اساليب االرشاد النفسي

 تصميم المناهج 
تكنولوجيا التعليم 

 والمعلومات

تخطيط وإدارة الموارد البشرية في 

 ةالمؤسسات التعليمي
 تصميم األلعاب التربوية للطفل تطوير المنهج اساليب االرشاد النفسي

6 
الثالثاء 

1/9/2222 
 

تنظيم وادارة مؤسسات 

 التربية الخاصة
 

قراءات في علم 

  Eالنفس

 

 

   

 الخاصة يف التربية مللدبلو  0202جدول  امتحان فصل الربيع 
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 أمل محمد بيومي مهرانأ.د.                                                                                                                                                             

 للدبلوم المهنية يف التربية 0202الربيع جدول امتحان فصل      

 اليوم والتاريخ م

 قسم المناهج وطرق التدريس

 

  قسم علم النفس التربوي

 قسم اصول التربية

مية واالعتماد تخصص جودة النظم التعلي

 االكاديمي
 تخصص 

 المناهج وبرامج التعليم 

تخصص تكنولوجيا 

 التعليم 

تخصص طرق تدريس 

 Eاحد المواد 

تخصص التربية 

التعويضية وتعديل 

 السلوك

تخصص االرشاد 

 النفسي

تخصص التربية 

 الخاصة

1 
 الثالثاء 

81/1/0202 

 

استخدام الكمبيوتر في بناء 
 المنهج والتدريس

 جهزه التعليمية وصيانتهااأل

 تخطيط وتصميم التدريس
التربية التعويضية 

 للفئات الخاصة
االرشاد النفسي 

 المدرسي
مهارات تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 فلسفة الجودة الشاملة في نظم التعليم

فلسفة االعتماد االكاديمي للمؤسسات 
 إنتاج المواد التعليمية التعليمية

 اساليب التدريس

2 
االحد 

22/8/2222 

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم تخطيط المناهج
تحليل محتوي مناهج مادة 

 التخصص
برامج التربية 

 التعويضية
مشكالت األطفال 

 والمراهقين وإرشادهم

تصميم مواقف تعليمية 

وإنتاج مواد تعليمية من 

 الفئات الخاصة

 مداخل مقارنه لتحسين المدارس

 تصميم مواد تعليمية
تكنولوجيا تعليم الفئات 

 الخاصة
 قياس وتقويم جودة مؤسسات التعليم

2 

 

الثالثاء 

02/1/0202 
 

 الكمبيوتر التعليمي نظريات المنهج ونماذجه
استراتيجيات تدريس مادة 

 (0التخصص )
التوجيه النفسي 

 والتربوي
االرشاد التربوي 

 المهنيو
اضطرابات الكالم 

 والتواصل

 اعداد الطالب لمجتمع المعرفه

 التنمية المهنية تفريد التعليم تطوير المناهج

4 
الخميس 

02/1/0202 
 التخطيط التعليمي والمدرسي      

5 
االحد 

22/8/2222 

 البرمجة التعليمية المنهج التكنولوجي
 إدارة الفصل تقويم التدريس

حتياجات إرشاد ذوي اال

 الخاصة

مقرر اختياري *مناهج 

 ذوي االحتياجات الخاصة 

 * فنيات تعديل السلوك   

 اعداد مؤسسات التعليم لمجتمع المعرفه

 إدارة الجودة الشاملة في التعليم المنهج التكنولوجي تقويم مناهج وبرامج التعليم

6 
الثالثاء 

1/9/2222 

 (1حلقه بحث ) (1حلقه بحث )
 ( 0حلقه بحث )  ( 0حلقه بحث )  (2حث )حلقة ب

 ( 1حلقه بحث )  ( 1حلقه بحث ) 

 ( 2حلقه بحث )  ( 2حلقه بحث )  ( 2حلقه بحث )  ( 2حلقه بحث ) 


