
كلية التربية النوعية                                     
2022/2021جداول امتحانات المستوى الثانى الفصل الصيفى 

جامعة اسوان                  

تكنولوجيا التعليمالتربية الموسيقيةاالقتصاد المنزلىالتربية الفنيةاالعالم التربوىالتوقيتالفترةاليوم

التفكير والبحث العلمىالتفكير والبحث العلمىالتفكير والبحث العلمىالتفكير والبحث العلمىالتفكير والبحث العلمى

تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة (2)صولفيج وغناء عربى استخدام الحاسب االلى فى االقتصاد المنزلى(2)الخزف الرأى العام وطرق قياسه

(2)أشغال خشب 

التقويم االلكترونىلغة انجليزية لغة انجليزية 

بيئات التعلم التفاعليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 04:02:00   مساءا

المكتبات الرقمية 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى مصر

أساسيات الفيديو التعليمى جماليات العرض المسرحى

علم نفس النمو علم نفس النمو ــــــــــــــــــعلم نفس النمو علم نفس النمو  04:02:00   مساءا

تخطيط البرامج التعليمية (2)تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية تصميم وتنفيذ مالبس الطفل(2)تاريخ وتذوق الفن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 04:02:00   مساءا

(2)تاريخ وتذوق الموسيقى العربية المشروعات الفنية الصغيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 04:02:00   مساءا

ميكروبيولوجيا االعذية 

علم نفس تعليمى

(2)صولفيج غربى 
نظم تشغيل الحاسب االلى 

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة 

(1)عزف وغناء االناشيد المدرسية 

تاريخ التربية ونظام التعليم فى مصر

(2)عزف وغناء االناشيد المدرسية 

(1)تاريخ وتذوق الموسيقى العربية 

أجهزة العرض التعليمية 

تصميم المواقع االلكترونية 

ــــــــــــــــــ

علم نفس تعليمى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسرح الطفل

(1)هارمونى  تصميم وتطريز
(2)نحت 

_______________

الخبر ومصادره
عالقات اسرية 

لغة انجليزية 

علم نفس تعليمى (3)صولفيج غربى علم نفس تعليمى

الكروشيه

تحليل األعذية  

إدارة موارد األسرة

1.30 : 11.30

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة   11   :  9  

 11   :  9  

سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة 

ــــــــــــــــــ
التصميم وفنون االعالن

بعد الظهر

صباحا

بعد الظهر

(2)أشغال فنية االعالم والتنمية

تاريخ التربية ونظام التعليم فى مصر
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انتاج الصور التعليمية 

1.30 : 11.30

 11   :  9  
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بعد الظهر

بعد الظهر

1.30 : 11.30

1.30 : 11.30

 11   :  9  

تاريخ التربية ونظام التعليم فى مصر
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وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   عميد الكلية            تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة صباحا             مسجل الكلية     :    مالحظة 


