اياً
االضبوع

9-8

10-9

11-10
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12-11

1-12

الطبت

طسق تدزيظ
( اجملىوعة العمىية)
د /عبد اهلل االٌوز
( اجملىوعة العمىية ط+اسياء)

طسق تدزيظ ساضب الي
د /وازياُ ويالد
(ساضب الي )

االسد

طسق تدزيظ دزاضات
ادتىاعية
أ.د /امحد شازع امحد
(دزاضات ادتىاعية)

تدزيظ وصػس
أ.د  /عمي ضيد عبد ادتمين
(ور 2عمي الٍفظ)

االثٍني

طسق تدزيظ عسبي
أ.د /سطَ عىساُ
(ور 1عسبى)

التكويي واالوتشاٌات
أ.د /عىاد امحد سطَ
(ور 1عسبي)

الجالثاء

االزبعاء

تدزيظ وصػس
أ .د  /الطيد ششاتة
(عموً)

تدزيظ وصػس
د  /ستىد زياض عىس
()E
ازشاد ذوي
االستيادات
ارتاصة واضسِي
دِ .ـ تسبية خاصة
دٌ .وز اهلدي عىس

االشساف الرتبوي
دِ.ـ إدازة
ودزضية
د .أواٌي
الشسيف

تلٍولوديا التعميي
أ.د /شكسيا دابس
(ور 2عمي الٍفظ )

2-1

تكنىنىجيا انتعهيم 1
م١
د /أحالم دسوقً

3-2

طسق تدزيظ زياضيات
د /اضاوة ستىود
(زياضيات )

ارتىيظ

عمي ٌفظ منو
د  /عفاف عذالُ
(ور 1عسبي)

االحتياجاث
اخلاصت
م١
د /رجب

اكتشاف وتشخيص

مناهج روي

روي صعىباث

انتعهم
م( ٢صعوباث الخعلن)
أ /آٌت

االحتياجاث

اخلاصت
م١
د /أحوذ زارع

حمىق املعاق
م١
د /جوال حسي

دٍِ /اء فسغمى
(ور 2عمي الٍفظ)

مياٍج البحث الرتبوي
دٌ .عىات عبد الٍاصس امحد
د .خ .تسبية وكازٌة

اإلدازة التعميىية املكازٌة
دٌ .عىات عبد الٍاصس
د.خ تسبية وكازٌة

ٌظاً التعميي
واالجتاِات املعاصسة
د  /عبدة ستىد
الكصريي
عاوني الطٍة الجاٌية

عمي ٌفظ منو
د /ستىد عبد العظيي
(ور 2عمي الٍفظ)

ىصوص باللغة االدمليزية
د .صالح عبد اهلل ستىد
د .خ .اصوه الرتبية

فمطفة الرتبية
د.خ أصوه الرتبية
د  /بّاء الديَ عسبي

نغت اإلشاسة ()1
م(٢حخاطب)
أ /علً خوٍس

اصوه الرتبية

التٍظيي االدازي
وحتمين الٍظي
د .امحد ستىد
الطىاُ
دِ.ـ إدازة
ودزضية

االدازة
التعميىية
وٌظسياتّا
دِ.ـ إدازة
ودزضية
د .ثابت محدي

ىصوص باللغة االدمليزية
د .سٍاُ صالح الديَ اذتمواٌي
د .خ .تسبية وكازٌة

عهم نفس اننمى
نزوي

4-3

5-4

6-5

7-6

8-7

التكويي واالوتشاٌات
أ.د /عمي امحد ضييد
(ور 4العمىية)

اصوه الرتبية

تصىيي املٍاِر واملكسزات
االللرتوٌية
د.خ تلٍولوديا
أ.د  /عمي كىاه وعبد

وٍاِر البشح يف عمي الٍفظ 1
د.خ صشة ٌفطية  +عمي ٌفظ تسبوي

الرتبية الدولية 1
د .سٍاُ صالح الديَ اذتمواٌي
د .خ .تسبية وكازٌة

د /اون عمي
(ور 1عسبي)

أ.د  /وٍتصس صالح عىس

تلٍولوديا
التعميي
أ .د  /اواٌي
ساود
عاوني الطٍة
االولي

التكويي
واالوتشاٌات
أ .د  /ستىد
زياض امحد
عاوني الطٍة
الجاٌية

9-8

10 – 9

فسيىنىجيا انسمع
م( ٢حخاطب)
د /جوال عبذ العاطً

نغت اإلشاسة

()1
م(٢حخاطب)
أ /علً خوٍس
اكتشاف وتشخيص
روي صعىباث

انتعهم
م( ٢صعوباث الخعلن)
أ.د /هحوذ رٌاض

وٍاِر البشح الرتبوي
د.خ أصوه الرتبية
د .ستىد وصطفي ستىد
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اياً
االضبوع

9-8

10-9

11-10
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12-11

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

تدزيظ وصػس مجيع الشعب واعداد
()E+F
أ .د /امحد سطَ ٌصري

املعايري التعميىية
ووؤشساتّا
د.ستىد وصطفي

اضاضيات
التدطيط لمذودة
دِ.ـ دودة
واعتىاد

عاوني الطٍة الجاٌية

دِ.ـ دودة

د .باضي ضميىاُ

االسد

تلٍولوديا تعميي
أ.د /زتدي خريي الديَ
(ط +ك+ح -زياضة )

املعمي ووٍّة التعميي
أ.د /عىس وسضى
(ور 1عسبي)

عهم انصىتياث
م( ٢حخاطب)
د /عبذ الحفٍظ

لاعت حبث
م( ٢صعوباث
الخعلن)
د /عواد حسي

االثٍني

طسق تدزيظ عمي الٍفظ
د /اضاوة عسبي ستىد
(ور  2عمي الٍفظ)

عمي ٌفظ منو
أ.د /صىوئين تاوس بشسي
(ور 4العمىية)

تلٍولوديا التعميي
د /وؤٌظ ستىد
(ور 1عسبي)

الطبت

تدزيظ وصػس
د  /وّا كىاه سفين
(دزاضات ادتىاعية)

تدزيظ وصػس
أ .د  /شيٍب العطيفي
(زياضيات)

الجالثاء

ختطيط املٍاِر
أ.د  /مجاه سطَ
الطيد
دِ.ـ وٍاِر
وبساور

تفسيد التعميي
دِ.ـ.
تلٍولوديا
أ .د .وديع

تلٍولوديا التعميي
لروي االستيادات
دِ.ـ .وٍاِر تسبية
خاصة
د .وازياُ ويالد

االزبعاء

ٌظسيات االزشاد
الٍفطي
دِ.ـ إزشاد
دٌ .وز اهلدي عىس

اضرتاتيذيات
تدزيظ الرتبية
ارتاصة
أ.د  /شكسيا
دابس اذتٍاوي
دِ.ـ وٍاِر تسبية
خاصة

اٌتاز وواد
تعميىية
أ.د /شيٍب
عطيفي
دِ.ـ تلٍولوديا

ارتىيظ

عمي ٌفظ منو)
د /فاطىة ستىد عمي
(ور  3دزاضات وساضب)

تدزيب ويداٌي
دِ.ـ
تلٍولوديا+
وٍاِر وبساور
أ.د .عمي ضيد

تكويي وٍاِر
الرتبية ارتاصة
أ.د  /محدي
وسضي
دِ.ـ وٍاِر تسبية
خاصة

تدزيظ وصػس
د  /زشا سطين
(فسٌطي)

تكنىنىجيا انتعهيم
نزوي صعىباث

انتعهم
م( ٢صعوباث الخعلن)
د .عفاف هرعً

بساور االزشاد
الٍفطي
دِ.ـ إزشاد
د .عفاف
عذالُ

وٍاِر البشح الرتبوي
د.خ .تلٍولوديا تعميي
أ.د  /عىس ضيد خمين
انرتبيت

صعىباث انتعهم
األكادمييت

واننمائيت
م( ٢صعوباث
الخعلن)
د /عواد حسي

طسق تدزيظ E
د /امحد عبد السمحَ
() E

املٍّر
التلٍولودي
أ.د /عوض
سطني التودزي
دِ.ـ
تلٍولوديا

اصوه الرتبية
د /امساء صالح
(دزاضات وساضب  +العمىية)

ىصوص باللغة
االدمليزية
دِ.ـ.مجيع
الشعب
د .صابس داله

دزاضات فى ادتىاعيات
الرتبية
د.خ اصوه الرتبية
د /صالح عبد اهلل

املعمي ووٍّة التعميي
أ.د /امحد سطني
(ور 2عمي الٍفظ)

6-5

7-6

8-7

9-8

10 – 9

االجتاِات اذتديجة يف تلٍولوديا
التعميي
د.خ وٍاِر
أ.د  /محدي البيطاز

انصحيت نزوي
انتىحذ
م( ٢حوحذ)
د /فرج

تصىيي املٍاِر
د.خ وٍاِر
أ.د  /امحد شازع امحد
الكيادة الرتبوية
د .وسوة وصطفى
دِ.ـ إدازة
ودزضية

لاعت حبث يف

جمال انتخصص

م ٢حوحذ –
حخاطب
د /هنخصر
صالح

املٍاِر الدزاضية واضاليب
التعميي والتعمي عرب
الشبلات
أ.د  /ستىود سطَ
د.خ تلٍولوديا

بشامج تذسيبيت
ألطفال انتىحذ
م( ٢حوحذ)
د /هصطفى عبذ
الوحسي

طشق تذسيس

انتخصص
م( ٢حوحذ –
حخاطب)
أ.د /زكرٌا جابر

فسيىنىجيا

اننطك وانهغت
م( ٢حخاطب)
د /جوال عبذ
العاطً

اكتشاف وتشخيص انتىحذ
م(٢حوحذ)
د /هحوذ عبذ العظٍن
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اياً
االضبوع

9-8

الطبت

االسد

االثٍني

الجالثاء

10-9

11-10

12-11

تدزيظ وصػس
أ.د /محدي
البيطاز
دِ.ـ وٍاِر
تسبية خاصة

تصىيي املواد
التعميىية
أ.د  /محدي
البيطاز
دِ.ـ
وٍاِر وبساور
التعميي

وٍاِر حبح عمىي
دِ.ـ .تلٍولوديا
أ.د .امحد ضيد
ابساِيي

طسق تدزيظ فسٌطي
د /دعاء امساعين
(فسٌطي )
تدزيب ويداٌى
دِ.ـ تسبية
خاصة+ازشاد
ٌفطى
د /وصطفى
عبد احملطَ

ودخن
لطيلولودية ذوي
االستيادات
دِ.ـ تسبية خاصة
د .زدب امحد

عمي

ادوات ووكاييظ
االزشاد الٍفطي
دِ.ـ إزشاد
د .فاطىة ستىد عمي

املعمي ووٍّة التعميي
د /بّاء عسبي
(دزاضات وساضب  +العمىية)

تلٍولوديا تعميي
د  /مجاه سطَ الطيد
(دزاضات ادتىاعية +ساضب
الي)

عمي ٌفظ الٍىو
دٌ /وز اهلدي عىس
عاوني الطٍة االولي

التكويي واالوتشاٌات
أ.د /ستىد شعباُ فسغمي
(ور  3دزاضات وساضب)

اضاليب التدزيظ
دِ.ـ .وٍاِر
وبساور
أ .د .الطيد ششاتة

االزشاد الٍفطي
املدزضي
دِ .ـ إزشاد
د .ودحية ادتٍادي

تكنىنىجيا تذسيس روي

مشاحم منى انهغت

ألطفال انتىحذ

روي صعىباث انتعهم

م( ٢حوحذ)( /صعوباث حعلن)
د /هذٌحت الجنادي

ارتىيظ

1-12

تطويس وٍاِر
دِ.ـ .وٍاِر
د .اضاوة عسبي

االسشاد األسشي

االزبعاء
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اضطشاباث (انتىحذ –
انتخاطب)

م( ٢حوحذ – حخاطب
د /هارٌاى

نزوي اضطشاباث

انتخاطب
م(٢حوحذ)
د /هحوذ عبذ العظٍن

تدزيظ وصػس
د  /صابس عالً
(ور 1عسبي)

2-1

3-2

4-3

دساست حانت يف

طشق تذسيس روي

صعىباث انتعهم
م( ٢صعوباث الخعلن)

صعىباث انتعهم
م( ٢صعوباث حعلن)
أ /هٍرفج

أ.د /زٌنب عطٍفً

5-4

االضطشاباث

اننفسيت وانسهىكيت
نزوي االحتياجاث
اخلاصت
م١
د /عفاف جعٍص

6-5

ٌظي اعتىاد
املؤضطات
التعميىية
د .باضي ضميىاُ
دِ.ـ دودة
سيكىنىجيت

7-6

دساست حانت يف
صعىباث انتعهم
م( ٢صعوباث حعلن)
د /هنخصر

املعمي ووٍّة
التعميي
د  /عبدة ستىد
الكصريي
عاوني الطٍة
االولي

بشامج تعذيم سهىن روي

ضيلولودية الطفولة واملساِكة
(اختيازي)
د.خ صشة ٌفطية
د  /زدب امحد عمي

تلٍولوديا تعميي
أ.د /سطَ ستىد سوين
(  + E+F+فٍوُ  +صٍاعي )

وٍاِر البشح الرتبوي
د.خ وٍاِر
أ.د /محدي وسضي

االضسابات الٍفطية
والطموكية
د.خ صشة ٌفطية
أ.د  /صىوئين تاوس بشسي

اضرتاتيذية
التدخن والدور
دِ.ـ تسبية
خاصة
د .فاطىة ستىد
عمي

التكويي واالوتشاٌات
أ .د /اواً وصطفي ضيد
(ور 2عمي الٍفظ)

تدزيظ وصػس
د  /اسالً دضوقي
(ساضب الي)

صعىباث انتعهم
م( ٢صعوباث الخعلن)
د /هنال حلوً

تدزيب ويداٌي
دِ.ـ .وٍاِر وبساور
الرتبية ارتاصة
أ.د  /فايصة امحد
الطيد

التكٍيات الرتبوية املعاصسة
د.خ وٍاِر
أ.د  /سطَ ستىد سوين
املدخن املٍظووي
يف ادازة ادتودة
دِ.ـ دودة
د .اواٌي الشسيف

حبوخ الفعن
د .امساء صالح
دِ .ـ دودة

وٍاِر البشح العمىي
د .عمي ستىد حييي
دِ .ـ إدازة

روي صعىباث
انتعهم
م( ٢صعوباث
حعلن)
د /هحوذ شعباى

املعهم ومهنت

انتعهيم نزوي
االحتياجاث
م١
د /علً ٌحٍى

8-7

9-8

10 – 9

سيكىنىجيت
انتىحذ

م( ٢حوحذ)
أ.د /هصطفى عبذ
الوحسي

التعسف والتشديص
لروي االستيادات
ارتاصة
دِ.ـ تسبية خاصة
د.وصطفي عبد
احملطَ
دساست حانت يف
جمال انتىحذ
م( ٢حوحذ)
د /هٍسرة

عهم انتخاطب
م( ٢حخاطب)
د /جوال عبذ العاطً
مذخم إىل روي

االحتياجاث اخلاصت

م١

د /عبذ الباسط

دساست حانت يف
جمال انتىحذ

م( ٢الخوحذ)
د /عبذ الباسط

ضيلولودية الشدصية
د.خ صشة ٌفطية
د  /وصطفي عبد احملطَ

Design : Eng Esam Alamir Faculty Of Education

جذول حماضرات الذراسات العليا مجيع الذبلومات بيظاو التعليه عً بعذ الفصل الذراسي االول 2021-2020و

اإلحصاء الوصفي وتطبيقاتُ أ.د .خطر خمينر د.خ عله ىفص تربوي

( مكتب)

سيكولوجية الفئات اخلاصة (اختياري) د  /مصطفي عبذ احملشً د.خ صحة ىفشية (مكتب)
صعوبات التعله(اختياري) د.خ عله ىفص تربوي أ.د  /ميتصر صالح عنر

(مكتب)

اجتاٍات معاصرة يف عله اليفص د.خ .عله ىفص تربوي أ.د .أمحذ عثناٌ

(مكتب)

اجتاٍات حذيثة يف جمال التدصص(اختياري)د.خ عله ىفص تربوي أ.د  /حمنذ طعباٌ فرغلي (مكتب)
مادة طرق تذريص التدصص والتذريص املصغر لظعبة التعليه الصياعي والفيوٌ دبلوو عامة عاو واحذ تذرض مبكتب الشادة اعطاء
ٍيئة التذريص بقشه املياٍج وطرق التذريص.
مادة اسرتاتيجيات التذريص املتقذمة دبلوو خاصة مياٍج تذرض مبكتب الشادة اعطاء ٍيئة التذريص بقشه املياٍج وطرق التذريص
مادة طرق تذريص التدصص ىطاو العامني الشية الثاىية تذرض مبكتب الشادة اعطاء ٍيئة التذريص بقشه املياٍج وطرق التذريص

دبلوو عامة ىظاو العاو الواحذ  -دبلوو عامة ىظاو العامني  -دبلوو مَيية  -دبلوو خاصة  -الربىامج اخلاص
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