
   

           

 

             

 5/7/0202تبدأ االختبارات من اآلحد                                  كلٍت التربٍت         

    مساء    5إلى  0     من الساعت  :                                                                                                                             الذراساث العلٍا و البحوث

 )بعد انتهاء تعليق الدراسة( 0202/0202للعام الجامعي  0202 ولييو جدول الدبلوم الخاص دور  

 

 التخصص              
 التارٌخ      

 علم نفس تربوي تكنـــولوجٍا التعلٍــــــــم مناهج و طرق التذرٌس

حصاء الٍ صف 5/7/0202اَحذ    ُو الصتدلل َالإ
حصاء الٍ صفَ و الصتدللُ حصاء الٍ صفَ و الصتدللُ الإ  الإ

ختّارى  7/0202//7الثالثاء  ختّارى  مقرر اإ ختّارى  مقرر اإ  مقرر اإ

 مواًج البحث فُ غلم الوفس التربٍي مواًج بحث فُ تكوٍلٍجّا التػلّم مواًج البحث التربٍي 9/7/0202الخمٍس 

 تطٍِر الموٌج 20/7/0202اَحذ 
ات مػاصرى فُ غلم الوفس التربٍي تػلّمُ تصمّم   هظِر

 قاغي بحث قاغي بحث قاغي بحث 21/7/0202الثالثاء 

س المتقدمة 21/7/0202الخمٍس   اصتراتّجّات التدِر
ة فُ تكوٍلٍجّا  هجلِّز قراءات باللغة الإ

 التػلّم
ة فُ غلم الوفس هجلِّز  قراءات باللغة الإ

لك تروهُالتػ تصمّم المواًج 29/7/0202اَحذ   بواء المقاِّس الوفشّة لّم الإ

س مادة التخصص 02/7/0202الثالثاء   طرق تدِر
 غلم الوفس المػرفُ تكوٍلٍجّا التػلّم المتقدم

دارة م                الدراصات الػلّا              مدِر اإ
 
 ة         د الكلّ       غمّ             وكّل الكلّة للدراصات الػلّا                   ّن الكلّة                    ا

 

 

 

 

 



 

                   

 

             

                                             5/7/0202تبدأ االمتحانات يوم اآلحد                                كلٍت التربٍت         

 مساء     5 إلً  0 :عت من السا                                                                                                                               الذراساث العلٍا و البحوث

 )بعد انتهاء تعليق الدراسة( 0202/0202للعام الجامعي  0202 ولييو جدول الدبلوم الخاص دور  

    التخصص              
 التارٌخ

 اإلدارة التربوٌت تربٍـــــــــت خاصـــــــــت صحــــــت نفسٍــــــــت

حصاء الٍ صف 5/7/0202حذ اَ  حصاء الٍ صفَ و الصتدللُ و الصتدللُ َالإ حصاء الٍ صف الإ  و الصتدللُ َالإ

ختّارى  7/0202//7الثالثاء  ختّارى  مقرر اإ ختّارى  مقرر اإ  مقرر اإ

 مواًج البحث التربٍي 9/7/0202الخمٍس 
 مواًج البحث التربٍي

دارة التربٍِة  مواًج البحث فُ الإ

 20/7/0202اَحذ 
 صّكٍلٍجّة همٍ الشخصّة

 

جٌزة التػٍِضّة و الٍصائل المشاغدة لذوي 
 
ال

 الحتّاجات الخاصة
و 
 
دارة مؤصشات المجتمع المدهُ ا اإ

 التوظّم المدرصُ

دارة التربٍِة قاغي بحث قاغي بحث قاغي بحث 21/7/0202الثالثاء   فُ الإ

ٍكّة 21/7/0202الخمٍس   الضطرابات الوفشّة و الشل
ة فُ التربّة الخاصةقرا هجلِّز دارة   ءات باللغة الإ جوبّة فُ الإ

 
قراءات باللغة ال

 التربٍِة

 29/7/0202اَحذ 
 غلم الوفس الػالجُ

 

 التفٍق الػقلُ و المٍاًب الخاصة
دارة التربٍِة ات  الإ  هظِر

 غلم الوفس الكلّوّكَ 02/7/0202الثالثاء 
ّاجات اصتراتّجّات التػرف   و التدخل لذوي الحت

 الخاصة
دارة التربٍِة  مدخل فُ الإ

دارة                  الدراصات الػلّا              مدِر اإ
 
 ة         د الكلّ       وكّل الكلّة للدراصات الػلّا                           غمّ      مّن الكلّة                  ا

 

 

 



 


