
 

 
 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية بالقاهرة والدول العربية

 
 

 الفترة  التاريخ
 كود

 المقرر
  اسم المقرر

 

 كود
 المقرر

  اسم المقرر

 السبت
12/10/2019 

 صباحا   10
  تاريخ التربية الحديثة 1411  مدخل للتربية الخاصة  1101

     فى مجال التربية الخاصة تعليم مصغر  1207

 ظهرا   1
 البرامج التربوية لألطفال ذوى االعاقات الخاصة 1413 التقويم التربوى فى مجال التربية الخاصة 1103

   االدارة فى مجال التربية الخاصة 1309
 لمة فى مجال التربية الخاصةالتنمية المهنية للمع 1310 منهج األنشطة لذوى اإلعاقات الخاصة 1205 مساء   4

 األحد
13/10/2019 

 صباحا   10
 أساليب الدمج فى مجال التربية الخاصة 1412  تنظيم و تخطيط بيئة التعليم و التعلم لذوى االعاقات الخاصة 1102

    طرق تعليم و تعلم ذوى االعاقات الخاصة 1208

 ظهرا   1
 ربية الخاصةالتقنيات التربوية فى مجال الت 1104

 

 صعوبات التعلم 2307

   المهارات الحياتية لذوى االعاقات الخاصة 1414
 ارشاد األطفال ذوى الفئات الخاصة و أسرهم 2309 أساليب التربية لذوى اإلعاقات الخاصة 1206 مساء   4

 األثنين
14/10/2019 

 صباحا   10
 تعديل و بناء سلوك األطفال 2410 اصةالنمو النفسى و مشكالت ذوى الفئات الخ 2101

   االعاقة السمعية سيكلوجية 2205

 ظهرا   1
 الصحة النفسية و توافق الطفل 2412 تشخيص و تقويم ذوى الفئات الخاصة 2102

   علم نفس اللعب لذوى الفئات الخاصة 2308

 فن كتابة و رواية القصة لذوى الفئات الخاصة 3309 اإلعاقة العقلية سيكلوجية 2203 مساء   4

 
 الثالثاء

15/10/2019 

 صباحا   10
 المهارات الحركية لذوى الفئات الخاصة 3101 اعاقة النمو الشامل 2206

   تنمية القدرات االبتكارية 2411

 ظهرا   1
 التشكيل بالخامات البيئية 3307 الدمج سيكلوجية 2413

   ارات الفنية لذوى الفئات الخاصةالمه 3103

 3310 اإلعاقة البصرية سيكلوجية 2204 مساء   4
المسرحيات و الدراما االبداعية لذوى الفئات 

 الخاصة

 األربعاء
16/10/2019 

 صباحا   10
 مكتبة و متحف الطفل 3412 حقوق االطفال ذوى الفئات الخاصة 3102

   ئات الخاصةالعاب الفناء لذوى الف 3206

 ظهرا   1
 قوام الطفل 3413 المهارات الموسيقية لذوى الفئات الخاصة 3104

   أدوات الطفل الموسيقية 3308
 تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التربية الخاصة 3311 صحة الطفل و تغذيته 3205 مساء   4

 
 

 التربية للطفولة المبكرة كلية 2019 راكتوبالبينى  جدول امتحان دور
  ( الطفولة المبكرة)  التربية الخاصة  ىعلمم  إعداد برنامج)

 


