
  
                             5/7/0202 اآلحدتبدأ االمتحانات يوم 

 مساء 0:22   ال     0: 22من الساعة/                                                                                                                            كلية التربية 

                                                                      البحوثالدراسات العليا و  

 ) بعد انتهاء تعليق الدراسة(9191 /9102العام الجامعي  يوليو جدول الدبلوم المهني دور  
 

 الشعبة  
 

 التارٌخ
 اعتماد و ضمان جودة المدرسة

 تكنولوجٌا التعلٌم
 

 التعلٌــــم منـــاهج و بــرامج
 
 النفسى المدرسىاعداد االخصائى 

 5/7/0202اآلحد  
إدارة الجودة الشاملة فً التعلٌم 

 وتطبٌقاتها
 تقوٌم مناهج و برامج التعلٌم المنهج التكنولوجً

 علم النفس المدرسى

 التعلٌم العالجى تطوٌر المناهج تفرٌد التعلٌم نظم االعتماد األكادٌمً للقٌادات التربوٌة 7/0202//7الثالثاء 

 التقوٌم النفسى تخطٌط المناهج تكنولوجٌا تعلٌم فئات خاصة تحلٌل و تصمٌم المخرجات و المهام 9/7/0202الخميس 

 االسس النفسٌة لتعدٌل السلوك نظرٌات المنهج و نماذجة إنتاج المواد التعلٌمٌة المدرسة الفعالة 20/7/0202اآلحد 

 21/7/0202الثالثاء 
نظم اعتماد برامج التنمٌة المهنٌة 

 للمعلمٌن
 المنهج التكنولوجً األجهزة التعلٌمٌة و صٌانتها

 سٌكولوجٌة المعلم والمتعلم

 21/7/0202الخميس 
 المشاركة المجتمعٌة فً التعلٌم

 ) منظور مقارن( 
 تصمٌم مواد تعلٌمٌة مستحدثات تكنولوجٌا التعلٌم

 صعوبات التعلم

 برامج االثراء للمتفوقٌن أسالٌب التدرٌس البرمجة التعلٌمٌة تكنولوجٌا التعلٌم و التدرٌس 29/7/0202اآلحد 

 الكمبٌوتر و التعلٌم إدارة نظم االعتماد و ضمان الجودة 02/7/0202الثالثاء 
استخدام الكمبٌوتر فً بناء المنهج 

 والتدرٌس

 مهارات الدراسة

 قاعة بحث قاعة بحث قاعة بحث مقرر اختٌاري 02/7/0202الخميس  

دإرةمدير   معيد إللكية                                     ية لدلرإسات إلعليا   وكيل إللك                     أ مني إللكية           إدلرإسات إلعليا               إ 
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 الشعبــــة
 

 التارٌــــخ

 شعــــــــب التربٌـــــــة الخاصــــــــــة
 اضطرابات التواصل

 "التخاطب"
 تربٌة طفل إرشــــــاد نفــــــسً

 صعوبات تعلم -2 إعاقة سمعٌة -1
 االوتزٌم – 3
 "التوحد " 

 منــــاهــــــــــج و برامــــــــــــج ذوي االحتٌــــاجـــــــــــــــات الخاصــــــــــــة 5/7/0202اآلحد  
مداخل وفنٌات عالجٌة 
 الضطرابات التواصل 

نظرٌات اإلرشاد النفسً 
 و أسالٌبه

 التربٌة الوالدٌة

 اضـــــــطرابــــــــات التواصــــــــــــــــل 7/0202//7الثالثاء 
مدخل الى اضطرابات 

 التواصل
أدوات و مقاٌٌس اإلرشاد 

 النفسً
الرعاٌة التربوٌة للرضع 

 والفطماء

 فً التربٌــــــــــة الخاصـــــــــــــةالتشخٌـــــــص و التقٌٌـــــــــم  9/7/0202الخميس 
طرق التواصل لذوى 
 االحتٌاجات الخاصة

 اإلرشاد النفسً المرضً
مناهج وطرق تدرٌس 

 الطفل

 دمـــــــج ذوي االحتٌــــــــاجـــات الخاصـــــــــــة فً التعلٌـــــــــــــم العــــــــام 20/7/0202اآلحد 
ارشاد حاالت اضطرابات 

 التواصل وأسرهم
 ثقافة الطفل برامج اإلرشاد النفسً

 إستراتٌجٌــــــــــات تعـــــــــــدٌل الســــــــــــلوك 21/7/0202الثالثاء 
التدرٌب الكالمى والتنمٌة 

 اللغوٌة
مشكالت األطفال و 
 المراهقٌن و إرشادهم

رعاٌة األطفال ذوى 
 االحتٌاجات الخاصة

الخميس 

21/7/0202 
 التـــــــدخـــــــل المبكــــــــر و اإلرشـــــــاد األســــــــري

األسس الفسٌولوجٌة 
والنٌورولوجٌة للكالم 

 واللغة

إرشاد ذوي االحتٌاجات 
 الخاصة

سٌكولوجٌة اللعب عند 
 األطفال

 مدخــــــــــــــل إلً التربٌــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــة 29/7/0202اآلحد 
التكنولوجٌا وتطبٌقاتها 
فى تشخٌص وعالج 
 اضطرابات التواصل

اإلرشاد التربوي و 
 المهنً

األسرة المصرٌة )التغٌٌر 
 والتنوع(

 مدخل إلً صعوبات التعلم مدخل إلً اإلعاقة السمعٌة 02/7/0202الثالثاء 
مدخل إلى اضطراب 

 االوتزٌم
االعاقة السمعٌة 
 واضطرابات التواصل

 النفسٌةإرشاد الصحة 
سٌكولوجٌة التعبٌر 

 والتواصل

الخميس  

02/7/0202 

 
 طرق التواصل و التنمٌة اللغوٌة للمعوقٌن سمعٌا  

 
 صعوبات التعلم النمائٌة

برامج تدرٌب ألطفال 
 االوتزٌم

 قاعة بحث قاعة بحث قاعة بحث

 تعلٌم االوتزٌمطرق  طرق تعلٌم ذوي صعوبات التعلم طرق تعلٌم المعوقٌن سمعٌا   01/7/0202اآلحد  
//////////// //////////// ////////////// 
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