
 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                 

  ( تكنونوجيب انتؼهيى) نقسى  نهذراسبث انؼهيباننظريت  االيتحبنبثجذول 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  ربيغان نفصمدكتـــــــــــــــــــوراه(  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلمى -

 ػًيذ انكهيت                                    وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             

  أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                         انذيب أ.د/ فضم انسيذ ػبذه                                                                                                     

 

 

 

 

 دكتوراهمرحلة ال ماجستٌرمرحلة ال

 كود الٌوم / التارٌخ
 الممرر

 كود والتخصص الممررأسم 
 الممرر

 والتخصص الممررأسم 

 الخمٌس
71/6/0207 

 )متقدم(قواعد البياانت ادارة  1030404 تقومي العمليات وادلصادر التعليمية 4030401

 األحد
02/6/0207 

 إجتاىات حديثة يف التخصص 1030403 الوسائط ادلتعددة يف التعليم 4030403

 الثالثاء
00/6/0207 

 إحصاء )متقدم( 1000004 نظرايت التعلم والتعليم 4030405

 الخمٌس
02/6/0207 

 الذكاء الصناعي 1030443 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األحد
01/6/0207 

 ادلكتبات الرقمية 1030447 يف تكنولوجيا التعليم تحداثستادل 4030443

 الثالثاء

03/6/0207 
 التخصص قراءات ابللغة االجنليزية يف 1030448 التخصص ابللغة االجنليزية يفقراءات  4030446



 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                  

  ( انتربيت انًوسيقيتنقسى )  نهذراسبث انؼهيباننظريت  االيتحبنبثجذول 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغ نفصم دكتـــــــــــــــــــوراه( –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستٌر

 كود الٌوم / التارٌخ
 الممرر

 كود أسم الممرر و التخصص
 الممرر

 أسم الممرر و التخصص

 الخمٌس
71/6/0207 

7232320 
7232720 
7232273 
7232620 

 (0صولفٌج وطرق تدرٌسة )
 (7كونتربوٌنت )

 الموسٌمً الفلكلورٌة فً النشاط المدرسً
(7عزف آلة عربٌة ومدارسها )  

 تارٌخ وتحلٌل مؤلفات اآللة )متمدم( 0232223

 األحد
02/6/0207 

7232372 

7232376 

7232723 

7232622 

 تحلٌل الموسٌمى

 لراءة مدونات

 (7تألٌف موسٌمى )

(7تارٌخ وتحلٌل الموسٌمى العربٌة)  

 لضاٌا التعلٌم الموسٌمى فً مصر 0232223

 الثالثاء
00/6/0207 

7232322 
7232221 
7222227 

 اإلٌماع والتعبٌر الحركى وطرق تدرٌسة
 علم اآلالت

 طرق البحث وتحلٌل البٌانات

0232222 
0222227 

 بناء أدوات المٌاس فً التخصص
 إحصاء )متمدم(

 الخمٌس
02/6/0207 

7232377 
7232273 

 استخدام الحاسب اآللً فً مجال التخصص
 تذوق فنى

 الفن فً البٌئة والمجتمع 0232272

 األحد
01/6/0207 

7232372 
7232776 
7232202 

 الفروق الفردٌة ولٌاسها
 موسٌمى الشعوب

فً التخصص لراءات باللغة االنجلٌزٌة  
 لراءات باللغة االنجلٌزٌة فً التخصص 0232271

 الثالثاء

03/6/0207 
7232323 
7232677 

 سٌكولوجٌة اإلبداع فً الموسٌمى
 مبادئ التألٌف

 الفنون ودورها فً التنشئة اإلجتماعٌة 0232271

 األحد
2/1/0207 

7232371 
7232722 

 التموٌم التربوي
الموسٌمٌة )متمدم(األصول الفلسفٌة فً التربٌة   

0232023 
0232021 

 طرق تدرٌس التخصص )متمدم(
 إتجاهات حدٌثة فً التخصص

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلمى -

 ػًيذ انكهيت                                    وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             

    أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                       

 



 

 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                  

  ( ًنزنياالقتصبد انجذول االيتحبنبث اننظريت نهذراسبث انؼهيب نقسى ) 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغدكتـــــــــــــــــــوراه( نفصم  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

   الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلم  - 

 ػًيذ انكهيت                                    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    

                                 أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                                                      

            

 مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستٌر

 كود الٌوم / التارٌخ
 الممرر

 كود أسم الممرر والتخصص
 الممرر

 أسم الممرر والتخصص

 الخمٌس
71/6/0207 

7272027 

7272323 

7272720 

 دراسة متمدمة فً تصمٌم االزٌاء

 إدارة أعمال المنزل )متمدم(

 تغذٌة متمدمة

0272020 

0272320 

 دراسة متمدمة فً المالبس الخارجٌة

 دٌكور المنزل الحدٌث والمعاصر 

 األحد
02/6/0207 

7272020 

7272321 

7272722 

 األلٌاف واألنسجة

 التصادٌات األسرةتنمٌة الموارد البشرٌة وأثرها على 

 صحة وسالمة الغذاء )متمدم(

 التشكٌل على المانٌكان )متمدم( 0272023

 الثالثاء
00/6/0207 

7272022 

 

7222227 

 سٌكولوجٌة اإلبداع 

 فً المالبس والنسٌج

 طرق البحث وتحلٌل البٌانات

 دراسات لأللمشة المستخدمة فً صناعة المالبس وطرق مرالبة الجودة 0272023

 الخمٌس
02/6/0207 

7272073 

7272321 

7272771 

 مفروشات منزلٌة )متمدم(

 سٌكولوجٌة األم والطفل

 فسٌولوجى )متمدم(

 حاسب آلى فً مجال التخصص 0272077

 األحد
01/6/0207 

7272076 

7272370 

7272772 

 مشكالت فً صناعة المالبس

 تسوٌك

 األسس الصحٌة واالجتماعٌة والثمافٌة فً التغذٌة

 إحصاء )متمدم( 0222227

 الثالثاء

03/6/0207 

7272002 

7272373 

 لراءات باللغة االنجلٌزٌة فً التخصص

 صحة األسرة والبٌئة
 تارٌخ وتطور األزٌاء )متمدم( 0272073



 

 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                               جامعة بنها                                                                                                                                     

 

  ( ريبض االطفبلنقسى )  نهذراسبث انؼهيباننظريت  االيتحبنبثجذول 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغ نفصمدكتـــــــــــــــــــوراه(  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 دكتوراهمرحلة ال ماجستٌرمرحلة ال

 الٌوم / التارٌخ
 

 كود
 الممرر

 كود والتخصص الممررأسم 
 الممرر

 والتخصص الممررأسم 

 الخمٌس
71/6/0207 

 صعوابت التعلم للطفل العادى وغري العادى )متقدم( 1050401 الطفل  )متقدم(ادلناىج وطرق تعليم  4050404

 األحد
02/6/0207 

 مكتبات األطفال االلكرتونية 1050403 الرتبية احلركية للطفل 4050401

 الثالثاء
00/6/0207 

 إحصاء )متقدم( 1000004 اإلبداع ىف جمال التخصص وتنميتو 4050408

 الخمٌس
02/6/0207 

 نظم مقارنة ىف تربية الطفل  )متقدم( 1050444 البحث وحتليل البياانت مناىج 4000004

 األحد
01/6/0207 

 حاسب آيل يف جمال التخصص 1050442 حاسب آيل يف جمال التخصص 4050444

 الثالثاء

03/6/0207 
 التخصص قراءات ابللغة االجنليزية يف 1050443 الوسائط التعليمية ادلتعددة 4050442

 األحد
2/1/0207 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتاب الطفل وإخراجو 4050441

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 العلمىٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم  -

 ػًيذ انكهيت                                    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    

                                       أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                                                      

             

 

 



 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                

  ( إػالو تربوىجذول االيتحبنبث اننظريت نهذراسبث انؼهيب نقسى ) 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغدكتـــــــــــــــــــوراه( نفصم  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 دكتوراهمرحلة ال ماجستٌرمرحلة ال

 والتخصص الممررأسم  الممرر كود والتخصص الممررأسم  الممرر كود الٌوم / التارٌخ

 الخمٌس
71/6/0207 

 إذاعة مدرسية متقدمة 1040404 التلفزيونية لألطفالانتاج الربامج  4040401

 األحد
02/6/0207 

4040403 

4040404 

  الفيلم الصحافة

 إخراج مسرحى )متقدم( 1040404 االلكرتونية االلكرتوىن

 الثالثاء
00/6/0207 

4000004 
4040407 

 طرق البحث وحتليل البياانت
 التخصص بناء أدوات القياس يف 1040406 سيكولوجية االبداع

 الخمٌس
02/6/0207 

4040406 
7212770 

 نظرايت االتصال
 أدب األطفال ادلقارن

 مسرحة ادلناىج التعليمية 1040407

 األحد
01/6/0207 

4040440 
4040408 

 اعداد الربامج التعليمية لوسائل االعالم
 االعالم الرتبوى ادلقارن

 أدب عادلى مقارن للطفل 1040440

 الثالثاء

03/6/0207 
 ادلوضوع ىف وسائل االعالم 4040444

 
 األحد

2/1/0207 
 الوسائط ادلتعددة ىف االعالم الرتبوى 4040445

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلمى -

 ػًيذ انكهيت                                    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    

                                    أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                                                      



 

                    

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                  

  ( انتربيت انفنيتنقسى )  نهذراسبث انؼهيباننظريت  االيتحبنبثجذول 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغ نفصمدكتـــــــــــــــــــوراه(  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 دكتوراهمرحلة ال ماجستٌرمرحلة ال

 كود الٌوم / التارٌخ
 الممرر

 كود والتخصص الممررأسم 
 الممرر

 والتخصص الممررأسم 

 الخمٌس
71/6/0207 

 انتخصصبث جًيغ

 

 انتخصصبث جًيغ

 (2أسس تصًيى )

 (2تبريخ انحضبراث انفنيت )

 انتخصصبث جًيغ
 انوسبئظ انًتؼذدة في انتخصص

 األحد
02/6/0207 

 دراسبث يتقذيت في اننقذ انفني  انتخصصبث جًيغ (2ػهى انفونكهور ) انتخصصبث جًيغ

 الثالثاء
00/6/0207 

 قراءاث ببنهغت االنجهيزيت في انتخصص انتخصصبث جًيغ  قراءاث ببنهغت االنجهيزيت في انتخصص انتخصصبث جًيغ

 الخمٌس
02/6/0207 

 تشكيم يتنوع )يجسى( انتخصصبث جًيغ (2ػهى انجًبل ) انتخصصبث جًيغ

 األحد
01/6/0207 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سيكونوجيت اإلبذاع في انتربيت انفنيت انتخصصبث جًيغ

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلمى -

 ػًيذ انكهيت                                    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    

       أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                                                      

 

 

 

 



 

 

 

 كلٌة التربٌة النوعٌة                                                   جامعة بنها                                                                                                                                  

  ( انؼهوو انتربويت واننفسيتنقسى )  نهذراسبث انؼهيباننظريت  االيتحبنبثجذول 

 و0202/0202نهؼبو انجبيؼي  انربيغ نفصمدكتـــــــــــــــــــوراه(  –نًرحهتي)يـــــــــبجــستيــــــر 

 مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستٌر

 كود الٌوم / التارٌخ
 الممرر

 كود أسم الممرر والتخصص
 الممرر

 أسم الممرر والتخصص

 الخمٌس
71/6/0207 

4060702 
4060701 

 اسس التدخل ادلبكر
 اسرتاتيجيات التدريس )اعاقة ـ موىبة(

1060803 
1060304 

 اضطراابت قصور االنتباه وفرط النشاط
 طرق تدريس التخصص )متقدم(

 األحد
02/6/0207 

4060703 
4060504 

 اختبارات ومقاييس
 نظرايت التعلم  والتعليم )متقدم(

1060804 
1060305 

 انتاج برامج أتىيل ذوى االحتياجات اخلاصة
 سيكولوجية ذوى اإلحتياجات اخلاصة

 الثالثاء
00/6/0207 

 االشراف الفىن 1060307 اإلبداع يف جمال التخصص 4060706

 الخمٌس
02/6/0207 

4060707 
4060708 

 نظم التعليم ادلقارن
 تنمية التفكري

 انتاج الوسائط ادلتعددة 1060308

 األحد
01/6/0207 

4060742 
2262720 

 امراض الطفولة ورعايتهم
 القياس النفسى

 نظم اجلودة ادلقارنة 1060340

 الثالثاء

03/6/0207 
4060744 
4060705 
2262722 

 العالج الوظيفى )ابدلوسيقى(
 العالجية والربامج االكادميية الصعوابت

  سيكلوجية النمو )متقدم(

 األحد
2/1/0207 

4060704 
2262727 

 التأىيل الشامل
 برامج التأىيل النفسى

 الواحدة والنصف ظهرا  تبدأ االمتحانات الساعة  -ملحوظة :

 ٌتم عمل االمتحانات التطبٌمٌة بمعرفة المسم العلمى -

 ػًيذ انكهيت                                    انًوظف انًختص                            رئيس انقسى                             وكيم انكهيت نشئوٌ انذراسبث انؼهيب وانبحوث    



 

       أ.د/ فضم انسيذ ػبذه انذيب                                       أ.د / دمحم أبراهيى ػبذانحًيذ                                                                                                                                      


