
 
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  

 
 

 اليوم 
 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

االحد  

15/8 /2021 

 4231 ظهرا   12
 

 منهج األنشطة لذوى اإلحتياجات الخاصة 
   

 

    قلية التربية الجمالية فى مجال اإلعاقة الع 4005 مساء   4
 

االثنين 

16 /8/2021 

    الوسائط التعليمية لذوى اإلعاقة العقلية  4002 مساء 6
 

    التربية الوالدية لذوى اإلعاقة العقلية  4004 مساء  6
 

     اإلعاقة العقلية من منظور مقارن  4001 مساء  6

الثالثاء  

17/8 /2021 

     تاريخ تربية الطفل  4471 مساء 4

 أساليب الدمج لذوى اإلعاقة العقلية  4003 مساء 6
 مدخل للتربية الخاصة  4111  1 

   4 2   أساليب التربية لذوى اإلحتياجات الخاصة  4232 مساء 6

االربعاء 
18/8 /2021 

     تعليم مصغر فى مجال التربية الخاصة  4243 ظهرا   12

  التنمية المهنية للمعلمة فى مجال التربية الخاصة  4362  التقويم التربوى فى مجال التربية الخاصة  4123 مساء   2

الخميس  

19/8 /2021 

 4112 ظهرا   12
تنظيم وتخطيط بيئة التعليم والتعلم لذوى  

 االحتياجات الخاصة 
  اإلدارة فى مجال التربية الخاصة  4351 

     اإلعاقة العقلية  -دراسة حالة  5003 ظهرا   12

     فى مجال التربية الخاصة  أساليب الدمج 4472 مساء   4

 الجمعة 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات  2021/ 20/8

 السبت 

21 /8/2021 

 طرق تعليم وتعلم ذوى االحتياجات الخاصة  4244  تكنولوجيا التعليم فى مجال التربية الخاصة  4124 مساء   2
 

    علم النفس الفسيولوجى  5004 مساء   2
 

 االحد 

22 /8/2021 

 صعوبات التعلم  5351  االضطرابات السلوكية للطفل  5001 ظهرا   12
 

     سيكولوجية اإلعاقة العقلية  5231 ظهرا   12 
 

     اإلعاقة الذاتوية  5005 مساء   4
 

  االثنين

23/8 /2021 

 

 ارشاد األطفال ذوى الفئات الخاصة وأسرهم 5363   مهارات التواصل  5243  مساء   4
 

                           برنامج بكالوريوس فى التربية  2021يوليو   جدول امتحان دور

 )لكترونى المدمجاالبنظام التعليم  -ية الخاصة إعداد معلمى الترب (
 ) 

 



 

     مهارات السلوك التوافقي  5002 مساء   6  

  لثالثاءا

24/8 /2021 

 

  النمو النفسى ومشكالت ذوى الخاصة 5111  اضطرابات التخاطب  5232 مساء   2

     علم نفس اللعب لذوى الفئات الخاصة 5352  مساء   2

      تنمية القدرات االبتكارية  5471 مساء  4

االربعاء  

25/8 /2021 

 

 تشخيص وتقويم ذوى الفئات الخاصة  5122 ظهرا   12
 

6363 
فن رواية وقراءة القصة لذوى الفئات 

 الخاصة 

 

      إعاقات النمو الشامل  5244 ظهرا   12 

الخميس  

26/8 /2021 

      تعديل وبناء سلوك األطفال  5472 مساء  4 

  وى اإلعاقة العقلية األشغال الفنية لذ 6002   االمن الصحى لذوى االعاقة العقلية  6001 مساء   6 

      القصة الموسيقية لذوى اإلعاقة العقلية  6004 مساء   6

 الجمعة 

 ال تعقد إمتحانات   ال تعقد إمتحانات  2021/ 27/8

 السبت 

28/8 /2021 

      التفكير النقدى 6666 ظهرا   12 

 6364 مساء   2
المسرحيات والدراما اإلبداعية لذوى الفئات 

 الخاصة 
    

      الترويح الرياضى لذوى اإلعاقة العقلية  6003 اء  مس 6

 األحد 

29 /8/2021 

  صحة الطفل وتغذيته  6231  المهارات الحركية لذوى الفئات الخاصة  6111 صباحا  10 

      التشكيل بالخامات البيئية 6351 صباحا 10

     كتاب الطفل ذوى االعاقة العقلية  6005 مساء   4 

 االثنين 

30 /8/2021 

     ألعاب الفناء لذوى الفئات الخاصة  6242 ظهرا      12 

 المهارات الفنية لذوى الفئات الخاصة  6123 مساء   2
  

6365 
تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التربية 

 الخاصة 

 

الثالثاء 

31/8 /2021 

      ريادة االعمال  7777 صباحا 10

      وى الفئات الخاصة المهارات الموسيقية لذ 6124 ظهرا      12

      مكتبة ومتحف الطفل  6471 مساء   4

  أدوات الطفل الموسيقية  6352   حقوق االطفال ذوى الفئات الخاصة  6112 مساء   6

 

 
 

 


