
 2019/2020الفصل الدراسى الثانى  - مبني كلية التربيةب الدراسات العلياإمتحانات توزيع أماكن  جدول

 (18( ألي )1من ) 46 + 403 قيد الربيع -الدبلوم العامة في التربية  18 1مدرج  -الدور األرضي

 (34( ألي )19من )     16 1مدرج  -الدور األرضي

 (52( ألي )35من )     18 1مدرج  -الدور األرضي

 (68( ألي )53من )     16 1مدرج  -الدور األرضي

 (15( ألي )1من )   قيد الخريف -الدبلوم العامة في التربية  15 2مدرج  -الدور األرضي 

 (33( ألي )16من )     18 2مدرج  -الدور األرضي 

 (48( ألي )34من )     15 2مدرج  -الدور األرضي 

 (63( ألي )49من )     15 3مدرج  -الدوراألول 

 (78( ألي )64من )     15 3مدرج  -الدوراألول 

 (88( ألي )79من )     10 3مدرج  -الدوراألول 

 (98( ألي )89من )     10 3مدرج  -الدوراألول 

 (113( ألي )99من )     15 3أمام مدرج   -الدوراألول 

 (128( ألي )114)من      15 3أمام مدرج  -الدوراألول 

 (143( ألي )129من )     15 3أمام مدرج  -الدوراألول 

 (158( ألي )144من )     15 أمام المتحف  -الدوراألول 

 (173( ألي )159من )     15 أمام المتحف  -الدور األول 

 (188( ألي )174من )     15  202قاعة   -الدور الثاني 

 (203( ألي )189من )     15  203قاعة   -الدور الثاني 

 (221( ألي )204من )     18 204قاعة  -الدور الثاني 

 (239( ألي )222من )     18 205قاعة   -الدور الثاني 

 (257( ألي )240من )     18 218قاعة -الدور الثاني 

 (272( ألي )258من )     15 218قاعة  -الدور الثاني 

   46 الباقون لإلعادة 15 الطرقة الطويلة  -الدور الثاني 

       15 الطرقة الطويلة  -الدور الثاني 

       15 الطرقة الطويلة  -الدور الثاني 

 (287( ألي )273من )     15 202، 203طرقة أمام قاعة  -الدور الثاني 

     

 (327( ألي )303)من      15 4طرقة أمام مدرج  -الدور الثاني 

 (335( ألي )328من ) 7   18 4طرقة أمام مدرج  -الدور الثاني 



    4 + 53 دبلومة مهنية تخصص تربية خاصة  -قسم صحة نفسية  18 4مدرج  -الدور الثاني 

       16 4مدرج  -الدور الثاني 

       18 4مدرج  -الدور الثاني 

   11 دبلومة مهنية صعوبات تعلم  -نفسية قسم صحة  16 4مدرج  -الدور الثاني 

   10 قسم تربية مقارنة جميع الدرجات و التخصصات   15 315قاعة  -الدور الثالث 

   33 قسم  تكنولوجيا تعليم جميع الدرجات و التخصصات  15 316قاعة  -الدور الثالث 

     امتحان بيئات التعلم االلكتروني  18 316قاعة  -الدور الثالث 

   1 + 26 قسم أصول جميع الدرجات و التخصصات  15 324قاعة   -الدور الثالث 

       15 324قاعة  -الدور الثالث 

   44 الدبلوم الخاصة  -قسم صحة نفسية  15 الطرقة الطويلة -الدور الثالث 

       15 الطرقة الطويلة -الدور الثالث 

       15 الطرقة الطويلة -الدور الثالث 

   5 + 23 ماجستير- -قسم صحة نفسية  15 الطرقة المربعة  -الدور الثالث 

       15 الطرقة المربعة  -الدور الثالث 

   15 دكتوراة  -قسم صحة نفسية  15 طرقة أمام المعمل  -الدور الثالث 

   1 + 10 دبلومة مهنية إرشاد نفسي   -قسم صحة نفسية  10 طرقة أمام المعمل  -الدور الثالث 

   (الئحة قديمة) 1 + 1/17 + 15 ص و ماجستيرادبلوم خ -قسم مناهج  18 427قاعة   -الدور الرابع 

       15 427قاعة   -الدور الرابع 

   3 + 4 + 3 + 20 دبلوم مهني و دكتوراة -قسم مناهج  15 428قاعة   -الدور الرابع 

       10 428قاعة  -الدور الرابع 

   10 قسم كيمياء جميع الدرجات و التخصصات   12 428طرقة أمام  -الدور الرابع 

   7 + 8 قسم علوم إجتماعية و قسم علوم بيولوجية 15 طرقة جانبية -الدور الرابع 

   18 قسم رياضيات 18 طرقة مربعة  -الدور الرابع 

   2 + 46 قسم علم النفس جميع الدرجات و التخصصات  15 طويلةطرقة  -الدور الرابع 

       15 طرقة طويلة -الدور الرابع 

       15 طرقة طويلة -الدور الرابع 

   37 قسم اإلدارة جميع الدرجات و التخصصات  15 طرقة طويلة  -الدور الخامس 

       15 طرقة طويلة  -الدور الخامس 

       15 طرقة طويلة  -الدور الخامس 

   16 + دبلوم خاص -قسم اللغة العربية  18 طرقة مربعة  -الدور الخامس 

 مادة قضايا تربوية 8 معاصرة إمتحان مادة قضايا تربوية  ++دبلوم عام -قسم اللغة العربية  15 طرقة جانبية الطويلة -الدور الخامس 

 (2+3+4+16( 12 معاصرةإمتحان مادة قضايا تربوية  _+ قسم اللغة العربية ماجستير  15 527قاعة  -الدور الخامس 

15+5 الطرقة المقابلةو  627الدورالسادس = قاعة    20 (ماجستير تخصصينظم التعليم العام في الدول المتقدمة )قسم تربية مقارنة  


