كلية التربية

جبدأ االمححانات يوم
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الدراسات العليا و البحوث
الشعبة

اعتماد و ضمان جودة المدرسة

القيادة التربوية

السبت 8192/5/91
االثنين 8192/5/89

إدارة الموارد البشرية

وتطبيقاتها

اإلشراف اإلداري التربوي

نظم االعتماد األكاديمي لمقيادات
التربوية

تكنولوجيا التعليم

المنهج التكنولوجي

تقويم مناهج و برامج التعميم

ثقافة المعايير فى التعميم

تفريد التعميم

تطوير المناهج

التخطيط التعميمى

تخطيط المناهج

التخطيط االستراتيجي لمتعميم

نظريات المنهج و نماذجة

الدراسات المستقبمية فى التربية

تحميل و تصميم المخرجات و

تكنولوجيا تعميم فئات

المدرسة الفعالة

إنتاج المواد التعميمية

نظم مقارنة في تنمية القيادات

نظم اعتماد برامج التنمية المهنية

األجهزة التعميمية و

التربوية

لممعممين

صيانتها

األربعاء 8192/5/21

تخطيط البرامج التدريبية

المشاركة المجتمعية في التعميم (

مستحدثات تكنولوجيا

السبت 8192/6/8

إدارة المؤسسات التدريبية

تكنولوجيا التعميم و التدريس

البرمجة التعميمية

األربعاء 8192/5/82
السبت 8192/5/86

التدريب اإلداري التربوى

المهام

التطوير التنظيمي لمؤسسات
التعميم

االثنين 8192/5/82

التربوية
التربوية

االثنين 8192/6/4
األربعاء 8192/6/6

منظور مقارن)

أساليب و فنيات تنمية

إدارة نظم االعتماد و ضمان

القيادات التربوية

الجودة

مقرر اختياري

مقرر اختياري

مدير إدارة الدراسات العليا
عميد الكلية

جبدأ االمححانات يوم

خاصة

التعميم

الكمبيوتر و التعميم
قاعة بحث

أمين الكلية

السبث

الموافق

من الساعة 8:11/الي 4:11مساء

منـــاهج و بــرامج
التعليــــم

التاريخ
إدارة الجودة الشاممة في التعميم

السبث الموافق 8192/5/91

المنهج التكنولوجي

سياسات التعليم وتخطيطه

السياسة التعميمية

تصميم مواد تعميمية

اقتصاديات التعميم

أساليب التدريس

التربية و الثقافة القانونية

استخدام الكمبيوتر في بناء
المنهج والتدريس
قاعة بحث

الجودة الشاممة لمنظم التعميمية
قاعة بحث

وكيل الكلية للدراسات العليا

8192/5/91

اعداد االخصائى النفسى
المدرسى
عمم النفس المدرسى
التعميم العالجى
التقويم النفسى
االسس النفسية لتعديل السموك
سيكولوجية المعمم والمتعمم
صعوبات التعمم
برامج االثراء لممتفوقين
مهارات الدراسة
قاعة بحث

كلية التربية
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الدراسات العليا و البحوث

الشعبــــة
التاريــــخ

ين الساعة

شؼــــــــة انتشتُـــــــح انخاصــــــــــح
 -1إػاقح ػقهُح

 -2إػاقح سًؼُح

 – 4االوتزَى
"انتىحذ "

 -3صؼىتاخ تؼهى

اضطشاتاخ
انتىاصم
"انتخاطة"

السبت
8192/5/91

ينــــاهــــــــــج و تشايــــــــــــج روٌ االحتُــــاجـــــــــــــــاخ
انخاصــــــــــــح

مداخل وفنيات
عالجية
الضطرابات
الحواصل

االثنين
8192/5/89

اضـــــــطشاتــــــــاخ انتىاصــــــــــــــــم

يذخم انً
اضطشاتاخ
انتىاصم

انتشخُـــــــص و انتقُُـــــــــى فٍ انتشتُــــــــــح انخاصـــــــــــــح

قاػح تحث

األربعاء
8192/5/82
السبت
8192/5/86

ديـــــــج روٌ االحتُــــــــاجـــاخ انخاصـــــــــــح فٍ انتؼهُـــــــــــــى
انؼــــــــاو

االثنين
8192/5/82
األربعاء
8192/5/21
السبت
8192/6/8

/

 8:11إلي  4:11يســــاء

إستشاتُجُــــــــــاخ تؼـــــــــــذَم انســــــــــــهىك

انتـــــــذخـــــــم انًثكــــــــش و اإلسشـــــــاد األســــــــشٌ

يذخــــــــــــــم إنٍ انتشتُــــــــــــــح انخاصــــــــــــــــــح

االثنين
8192/6/4

يذخم إنٍ
اإلػاقح انؼقهُح

يذخم إنٍ اإلػاقح
انسًؼُح

يذخم إنٍ صؼىتاخ
انتؼهى

يذخم إنً اضطشاب
االوتزَى

األربعاء
8192/6/6

طشق تؼهُى
انًؼىقُن ػقهُا

طشق انتىاصم و
انتنًُح انهغىَح
نهًؼىقُن سًؼُا

صؼىتاخ انتؼهى
اننًائُح

تشايج تذسَة
ألطفال االوتزَى

السبت
8192/6/1

تشايج تأهُم و
تنًُح يهاساخ
انًؼىقُن ػقهُا

طشق تؼهُى انًؼىقُن
سًؼُا

طشق تؼهُى روٌ
صؼىتاخ انتؼهى

طشق تؼهُى
االوتزَى

مدير إدارة الدراسات العليا
الكلية

أمين الكلية

اسشاد حاالخ
اضطشاتاخ
انتىاصم
وأسشهى
انتذسَة
انكاليً
وانتنًُح
انهغىَح
األسس
انفسُىنىجُح
واننُىسونىجُح
نهكالو وانهغح
انتكنىنىجُا
وتطثُقاتها فً
تشخُص وػالج
اضطشاتاخ
انتىاصم
االػاقح
انسًؼُح
واضطشاتاخ
انتىاصم
طشق انتىاصم
نزوي
االحتُاجاخ
انخاصح
////////////

وكيل الكلية للدراسات العليا

إسشــــــاد
نفــــــسٍ
نظشَاخ
اإلسشاد
اننفسٍ و
أسانُثه
أدواخ و
يقاَُس
اإلسشاد
اننفسٍ
اإلسشاد
اننفسٍ
انًشضٍ

تشتُح طفم

انتشتُح انىانذَح

انشػاَح انتشتىَح
نهشضغ وانفطًاء
يناهج وطشق تؼهُى
انطفم

تشايج اإلسشاد
اننفسٍ

ثقافح انطفم

يشكالخ األطفال
و انًشاهقُن
و إسشادهى

سػاَح األطفال روي
االحتُاجاخ انخاصح

إسشاد روٌ
االحتُاجاخ
انخاصح

سُكىنىجُح انهؼة
ػنذ األطفال

اإلسشاد
انتشتىٌ و
انًهنٍ

األسشج انًصشَح
(انتغُُش
وانتنىع)

إسشاد انصحح
اننفسُح

سُكىنىجُح
انتؼثُش وانتىاصم

قاػح تحث

قاػح تحث

////////////

//////////////

عميد

