
اسم المادةكود المادةالكليةالوقتالتاريخ

منهج األنشطة لذوى اإلحتياجات الخاصة4231(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-يوليو-31-األحد

التربية الجمالية فى مجال اإلعاقة العقلية4005(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-يوليو-31-األحد

اإلعاقة العقلية من منظور مقارن4001(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-01-اإلثنين

ثقافة الجودة واالعتماد بمؤسسات ذوى االعاقة العقلية4006(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-01-اإلثنين

الوسائط التعليمية لذوى اإلعاقة العقلية4002(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-01-اإلثنين

التربية الوالدية لذوى اإلعاقة العقلية4004(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-01-اإلثنين

أساليب التربية لذوى اإلحتياجات الخاصة4232(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-02-الثالثاء

تاريخ تربية الطفل4471(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-02-الثالثاء

أساليب الدمج لذوى اإلعاقة العقلية4003(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-02-الثالثاء

مدخل للتربية الخاصة4111(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-02-الثالثاء

البرامج التربوية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة4483(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-03-األربعاء

تعليم مصغر فى مجال التربية الخاصة4243(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-03-األربعاء

التقويم التربوى فى مجال التربية الخاصة4123(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-03-األربعاء

التنمية المهنية للمعلمة فى مجال التربية الخاصة4362(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-03-األربعاء

اإلعاقة العقلية- دراسة حالة 5003(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-04-الخميس



أساليب الدمج فى مجال التربية الخاصة4472(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-04-الخميس

تنظيم وتخطيط بيئة التعليم والتعلم لذوى االحتياجات الخاصة4112(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-04-الخميس

اإلدارة فى مجال التربية الخاصة4351(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-04-الخميس

المهارات الحياتية لذوى االحتياجات الخاصة4484(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-06-السبت

طرق تعليم وتعلم ذوى االحتياجات الخاصة4244(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-06-السبت

تكنولوجيا التعليم فى مجال التربية الخاصة4124(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-06-السبت

علم النفس الفسيولوجى5004(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-06-السبت

االضطرابات السلوكية للطفل5001(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-07-األحد

صعوبات التعلم5351(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-07-األحد

سيكولوجية اإلعاقة العقلية5231(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-07-األحد

اإلعاقة الذاتوية5005(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-07-األحد

فنيات تحليل المهارة والسلوك5006(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-08-اإلثنين

مهارات التواصل5243(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-08-اإلثنين

مهارات السلوك التوافقي5002(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-08-اإلثنين

ارشاد األطفال ذوى الفئات الخاصة وأسرهم5363(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-08-اإلثنين

اضطرابات التخاطب5232(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-09-الثالثاء



تنمية القدرات االبتكارية5471(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-09-الثالثاء

النمو النفسى ومشكالت ذوى الخاصة5111(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-09-الثالثاء

علم نفس اللعب لذوى الفئات الخاصة5352(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-09-الثالثاء

تشخيص وتقويم ذوى الفئات الخاصة5122(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-10-األربعاء

فن رواية وقراءة القصة لذوى الفئات الخاصة6363(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-10-األربعاء

الصحة النفسية وتوافق الطفل5483(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-10-األربعاء

إعاقات النمو الشامل5244(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-10-األربعاء

األشغال الفنية لذوى اإلعاقة العقلية6002(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-11-الخميس

تعديل وبناء سلوك األطفال5472(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-11-الخميس

االمن الصحى لذوى االعاقة العقلية6001(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-11-الخميس

القصة الموسيقية لذوى اإلعاقة العقلية6004(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-11-الخميس

المسرحيات والدراما اإلبداعية لذوى الفئات الخاصة6364(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-13-السبت

التفكير النقدى6666(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-13-السبت

سيكولوجية الدمج5484(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-13-السبت

الترويح الرياضى لذوى اإلعاقة العقلية6003(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-13-السبت

المهارات الحركية لذوى الفئات الخاصة6111(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-14-األحد



التشكيل بالخامات البيئية6351(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-14-األحد

صحة الطفل وتغذيته6231(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-14-األحد

كتاب الطفل ذوى االعاقة العقلية6005(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-14-األحد

المهارات الفنية لذوى الفئات الخاصة6123(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-15-اإلثنين

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التربية الخاصة6365(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-15-اإلثنين

تقنيات االلعاب الرقمية فى التربية الخاصة6006(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-15-اإلثنين

ألعاب الفناء لذوى الفئات الخاصة6242(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-15-اإلثنين

حقوق االطفال ذوى الفئات الخاصة6112(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-16-الثالثاء

أدوات الطفل الموسيقية6352(تربيه خاصه)التربيهص202210:00-أغسطس-16-الثالثاء

قوام الطفل6482(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-16-الثالثاء

ريادة االعمال7777(تربيه خاصه)التربيهظ202212:00-أغسطس-16-الثالثاء

مكتبة ومتحف الطفل6471(تربيه خاصه)التربيهم202202:00-أغسطس-16-الثالثاء

المهارات الموسيقية لذوى الفئات الخاصة6124(تربيه خاصه)التربيهم202204:00-أغسطس-16-الثالثاء


