
 

 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة

 

1 

 

 

  (2ف2م) م0202/0202للعام الجامعً  انجذول انذراسييقخزح 
 

 انبزنبيج األيبو

 يـــواعيـــذ انًحــــــبضــزاث
 انيويياإلشزاف 

9-11 11-11 11-11 11-1 

 انسبج

 سٌكولوجٌة النمو عربً مجموعة )أ(
 ومشكالت  الطفولة

  اللغة العربٌة 2تدرٌب مٌدانً  مهارات التربٌة الحركٌة
 عبد الستاردٌنا  ا.
ومشكالت   سٌكولوجٌة النمو التربٌة الحركٌة اراتمه عربً مجموعة )ب( حامد عفاف .أ

 الطفولة
 2تدرٌب مٌدانً  اللغة العربٌة 

 Motor skills Music education Introduction to انجلٌزي

educational sciences 

Child socialization 

اسس مناهج االطفال ذوي  خاصة
 الفئات الخاصة

حقوق االطفال ذوي الفئات 
 الخاصة

 النمو ومشكالت الطفولة 2 تدرٌب مٌدانً

 اللغة العربٌة سٌكولوجٌة النمو 2تدرٌب مٌدانً  االغانً التعلٌمٌة حضانة

 األربعبء

 عبد الستاردٌنا  ا.  مهارات التربٌة الموسٌقٌة تنشئة األطفال مدخل الى العلوم التربوٌة عربً مجموعة )أ(
 حامد عفاف .أ

  الى العلوم التربوٌةمدخل  مهارات التربٌة الموسٌقٌة تنشئة األطفال عربً مجموعة )ب(

 Developmental انجلٌزي
psychology 

  Field training 1  انهغت انعزبيت

المهارات األساسٌة والتعبٌر  اللغة العربٌة  خاصة
 الفنً 

التدخل المبكر لذوي الفئات 
 الخاصة

 

  مدخل الى العلوم التربوٌة  تغذٌة وصحة الطفل تنشئة االطفال حضانة

 
 من خالل المنصة االلكترونٌة الكترونًبالكلٌة، اما االسبوع الثانً والرابع  وجها لوجهشهر كل ٌكون األسبوع األول والثالث من على أن 

 

 ذ انكهيتعًي                                 ةرئيس قسى شئوٌ انطالة                                                وكيم انكهيت نشئوٌ انخعهيى وانطال

 يصطفي عبذ انسالو عهي(  /عبيز حسني                                                    )أ.و.د/ إبزاهيى انكفزاوي(                       )أ.د . أ



 

 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة

 

1 

 

  (3ف0م)م 0202/0202للعام الجامعً  يقخزح انجذول انذراسي

 انبزنبيج األيبو

  يـــواعيـــذ انًحــــــبضــزاث

 1-11 11-11 11-11 11-9 انيويياإلشزاف 

 ٌنثناأل

 رأفتادة غ .م.م جغرافٌة وتارٌخ مصر األنعبة انًوسيقيت االسعافات االولٌة علم نفس اللغة عربً مجموعة )أ(
 3تدرٌب مٌدانً االسعافات االولٌة علم نفس اللغة جغرافٌة وتارٌخ مصر عربً مجموعة )ب( عبد السالمنسرٌن  ا.

  رٌخ مصرجغرافٌة وتا Musical games Concept's development انجلٌزي

التعبٌر الموسٌقً لذوي  3تدرٌب مٌدانً  خاصة
 الفئات الخاصة

التعبٌر الفنً لذوي  صرجغرافٌة وتارٌخ م
  الفئات الخاصة

 صحة االم والطفل اكساب المهارات اللغوٌة 3تدرٌب مٌدانً  جغرافٌة وتارٌخ مصر حضانة

 األربعبء

 رأفتادة غ .م.م  وسائط تعلٌمٌة 3تدرٌب مٌدانً  تنمٌة المفاهٌم عربً مجموعة )أ(
  األنعبة انًوسيقيت تنمٌة المفاهٌم وسائط تعلٌمٌة عربً مجموعة )ب( عبد السالمنسرٌن  ا.

 Media education Field training 3 Child and first aid Language انجلٌزي
psychology 

تكنولوجٌا التعلٌم لذوي  خاصة
 االعاقات الخاصة

التنشئة االجتماعٌة  
  لذوي الفئات الخاصة

طرق واسالٌب التقوٌم 
 التربوي

طرق واسالٌب التقوٌم   العروض الرٌاضٌة وسائط تعلٌمٌة حضانة
 التربوي

 

 من خالل المنصة االلكترونٌة الكترونً الثالثو األولبالكلٌة، اما االسبوع  وجها لوجه كل شهرمن  الرابعو الثانًعلى أن ٌكون األسبوع 

 

 عًيذ انكهيت                                              ةوكيم انكهيت نشئوٌ انخعهيى وانطالرئيس انقسى شئوٌ انطالة                                                                             

 يصطفي عبذ انسالو عهي(  /)أ.د                                         )أ.و.د/ إبزاهيى انكفزاوي(                    عبيز حسني                                 . أ



 

 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة
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  (5ف3م)م 0202/0202للعام الجامعً  يقخزح انجذول انذراسي

 انبزنبيج األيبو

  انًحبضزاث

 1-11 11-11 11-11 11-9 انيويياإلشزاف 

 األحد

تطبٌقات الحاسب فً  علم نفس التعلم اسالٌب تربٌة الطفل تغذٌة الطفل عربً مجموعة )أ(
 رٌاض االطفال

 م.م ضحً امٌن
 سمر ا.

تطبٌقات الحاسب فً   تغذٌة الطفل اسالٌب تربٌة الطفل موعة )ب(عربً مج
 رٌاض االطفال

 علم نفس التعلم

 Methods of child انجلٌزي
education 

Field training 5 Learning 
psychology 

 

  تطبٌقات الحاسب االسعافات االولٌة مهارات السلوك التوافقً حضانة

 انثالثبء

 م.م ضحً امٌن  ارشاد الطفل وتوجٌه العاب الفناء ولوجٌا التعلٌمتكن عربً مجموعة )أ(
  العاب الفناء تكنولوجٌا التعلٌم ارشاد الطفل وتوجٌه عربً مجموعة )ب( سمر ا.

  Technology انجلٌزي
education 

Background games Application of PC Graphic and 
animation 

لطفل  ات حٌاتٌةمهار التوجٌه واالرشاد طرق تعلم طفل الحضانة حضانة
 الحضانة

 

 التربٌة العملً جمٌع الشعب  األربعبء

 

 من خالل المنصة االلكترونٌة الكترونً الثالثو األولبالكلٌة، اما االسبوع  وجها لوجه كل شهرمن  الرابعو الثانًعلى أن ٌكون األسبوع 

 

 عًيذ انكهيت                                    ةوكيم انكهيت نشئوٌ انخعهيى وانطال                                   رئيس انقسى شئوٌ انطالة                                            

 يصطفي عبذ انسالو عهي(  /)أ.د                    )أ.و.د/ إبزاهيى انكفزاوي(                    عبيز حسني                                                    . أ



 

 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة

 

4 

 

 

 (5ف3م)للتربٌة الخاصة م 0202/0202للعام الجامعً  يقخزح انجذول انذراسي

 انخخصص األيبو

  يـــواعيـــذ انًحــــــبضــزاث

 1-11 11-11 11-11 11-9 انيويياإلشزاف 

 األحد

نذوي  فن كتابة ورواٌة القصة ملات النمو الشااعاق عاقة العقلٌةاإل

  االعبقت انعقهيت
مهارات توظٌف الحاسب 

 نذوي االعبقت انعقهيت األلً
االكتشاف والتدخل 

 نذوي االعبقت انعقهيت المبكر
 م.م ضحً امٌن

 سمر ا.

النمو اللغوي لذوي االعاقة  عاقة السمعٌةإلا
 السمعٌة

نذوي  فن كتابة ورواٌة القصة

 االعبقت انسًعيت

مهارات توظٌف الحاسب 
 نذوي االعبقت انسًعيت األلً

مهارات التواصل مع 
 ذوي االعاقة السمعٌة

تنمٌة المفاهٌم لذوي صعوبات  لمصعوبات التع
   التعلم

مهارات توظٌف الحاسب  صعوبات التعلم النمائٌة
 نذوي صعوببث انخعهى األلً

 فن كتابة ورواٌة القصة

 نذوي صعوببث انخعهى

 انثالثبء

وتعلم فً طرق تعلٌم  عاقة العقلٌةاإل
 االعاقة العقلٌة

التنمٌة المهنٌة لمعلمة ذوي 
 االعاقة العقلٌة

 م.م ضحً امٌن  اسالٌب الدمج
 سمر ا.

وتعلم ذوي طرق تعلٌم  عاقة السمعٌةإلا
 االعاقة السمعٌة

التنمٌة المهنٌة لمعلمة ذوي 
 االعاقة السمعٌة

  اسالٌب الدمج  

وتعلم ذوي طرق تعلٌم  صعوبات التعلم
 صعوبات التعلم

التنمٌة المهنٌة لمعلمة ذوي 
 صعوبات التعلم

  اسالٌب الدمج

 تربٌة عملً جمٌع الشعب األربعبء

 

 من خالل المنصة االلكترونٌة الكترونً الثالثو األولبالكلٌة، اما االسبوع  وجها لوجه كل شهرمن  الرابعو الثانًعلى أن ٌكون األسبوع 

 

 عًيذ انكهيت                                           ةشئوٌ انخعهيى وانطالرئيس انقسى شئوٌ انطالة                                                وكيم انكهيت ن                               

 يصطفي عبذ انسالو عهي(  /)أ.د                       )أ.و.د/ إبزاهيى انكفزاوي(                     عبيز حسني                                                   . أ



 

 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة
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 (7ف4م)م 0202/0202للعام الجامعً  يقخزح انجذول انذراسي

 انبزنبيج األيبو

 اإلشزاف انيويي                                                                     يـــواعيـــذ انًحــــــبضــزاث

9-11 11-11 11-11 11-1  

 جًبل ينبل ا.

 هشبو ا.

 السبت

التنمٌة المهنٌة لمعلمة  صعوبات التعلم النمائٌة أدب الطفل وثقافته  عربً مجموعة )أ(
 الروضة

قراءات باللغة االجنبٌة 
 فً العلوم األساسٌة

التنمٌة المهنٌة لمعلمة  صعوبات التعلم النمائٌة عربً مجموعة )ب(
 الروضة

قراءات باللغة االجنبٌة  
 لوم األساسٌةفً الع

 أدب الطفل وثقافته

 Children literature and انجلٌزي
culture 

Reading in E in basic 
sciences 

Developmental 
learning 

disabilities 

Teachers and 
professional 

development 

قراءات باللغة االجنبٌة فً  صعوبات التعلم النمائٌة حضانة
 مجال طفل الحضانة

تبة ومتحف طفل مك
 الحضانة

 معلمة حضانة

 انثالثبء

  دٌنامٌات الجماعة طرق تعلٌم اللغة العربٌة علم نفس الفئات الخاصة عربً مجموعة )أ(

  طرق تعلٌم اللغة العربٌة علم نفس الفئات الخاصة دٌنامٌات الجماعة عربً مجموعة )ب(

 Group dynamics Psychology of  انجلٌزي
child with special 

needs 

Methods of 
teaching Arabic 

 علم النفس الفسٌولوجً  طرق تعلٌم اللغة العربٌة علم نفس الفئات الخاصة حضانة

 التربٌة العملً جمٌع الشعب األربعبء

  من خالل المنصة االلكترونٌة ونًالكتربالكلٌة، اما االسبوع الثانً والرابع  وجها لوجه كل شهرعلى أن ٌكون األسبوع األول والثالث من 

 

 عًيذ انكهيت                                 ةرئيس قسى شئوٌ انطالة                                                وكيم انكهيت نشئوٌ انخعهيى وانطال
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 بيعت يذينت انسبداثج

 انخزبيت نهطفونت انًبكزة كهيت 

 شئوٌ انخعهيى وانطالة
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 (7ف4م)للتربٌة الخاصة م 0202/0202للعام الجامعً  يقخزح انجذول انذراسيحببع 
 

 انخخصص األيبو

  يـــواعيـــذ انًحــــــبضــزاث

9-11 11-11 11-11 11-1  

 السبت
سٌكولوجٌة متعددي  م النفس الفسٌولوجًعل االعاقة السمعٌة مناهج ذوي عاقة السمعٌةإلا

 االعاقة
 جًبل ينبل ا. العاب الفناء

 هشام ا.
متحف ومكتبة الطفل ذوي  علم النفس الفسٌولوجً   مناهج ذوي صعوبات التعلم صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم
 العاب الفناء

 انثالثبء
تعدٌل سلوك االطفال ذوي  عاقة السمعٌةإلا

 االعاقة السمعٌة
ي سٌكولوجٌة االبتكار لذو

 االعاقة السمعٌة
  اسالٌب الدمج

تعدٌل سلوك االطفال ذوي  صعوبات التعلم
 صعوبات التعلم

سٌكولوجٌة االبتكار لذوي 
 صعوبات التعلم

  اسالٌب الدمج

 
 لكترونٌةمن خالل المنصة اال الكترونًبالكلٌة، اما االسبوع الثانً والرابع  وجها لوجه كل شهرعلى أن ٌكون األسبوع األول والثالث من 

 
 عًيذ انكهيت                                                           ةوكيم انكهيت نشئوٌ انخعهيى وانطال                         رئيس قسى شئوٌ انطالة                                                           
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