كلية التربية

جامعة األزهر بغزة

جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2016/2015

اليوم
والتاريخ
االربعاء
2016/5/11

مناهج البحث النفسي والتربوي

الخميس
2016/5/12

علم نفس تربوي ()1

الــــفترة األولـــى
11 – 9

السبت
2016/5/14

االرشاد النفسي
تاريخ الخالفة العباسية
جغرافية اقتصادية
التفسير التحليلي
مقدمة في االدب االنجليزي
االدب االسالمي واالموي وتاريخهما
التربية الفنية وتدريسها
علم النفس االجتماعي
تاريخ اوروبا المعاصر
الجيومورفولوجيا
البيئة واالنسان
اصول الفقه ()1
شكسبير والدراما
النحو العربي ()3
سيكولوجية الفئات الخاصة
حديث شريف تحليلي ()1
االنشاء والمقال ()2
االدب الفلسطيني

الثالثاء
2016/5/17

مبادئ الرياضيات وتدريسها ()2
سيكولوجية المرأة
تاريخ بالد االندلس
جغرافية العالم االسالمي
علوم الحديث ()2
صوتيات ()1
البالغة (علم المعاني)
سيكولوجية التفكير
تاريخ اليونان والرومان
مبادئ المساحة
التوحيد ()1
قواعد اللغة االنجليزية ()2
العروض والقافية
احصاء تطبيقي
خرائط التوزيعات
مناهج المفسرين
اللغويات ()2
االدب العباسي وتاريخه

االحد
2016/5/15

االثنين
2016/5/16

االربعاء
2016/5/18
الخميس
2016/5/19

المشكالت السلوكية عند االطفال
التالوة والتجويد
اللغويات ()1

السبت
2016/5/21
االحد
أصول التربية
2016/5/22
تاريخ التشريع
االثنين
 2016/5/23تاريخ الشرق القديم

الفــــترة الثانيـــــة
1:30 – 11:30

 ادارة الصف وتنظيمه االدارة والتخطيط التربوي الصحة النفسية -الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعي

المنهاج التربوي
التربية الرياضية وتدريسها
علم النفس السياسي
تاريخ العرب الحديث والمعاصر ()2
الجغرافية الطبية
الفرق االسالمية
الرواية في القرن ()19
االدب المعاصر وتاريخه
التربية الدنيية وتدريسها ()2
علم النفس المرضي
تاريخ المماليك في مصر والشام
تطبيقات نظم المعلومات )(GIS
االحوال الشخصية (زواج وطالق)
النقد االدبي ومذاهبه ()1
النحو العربي ()4
حقوق االنسان وتدريسها
العالج النفسي
قضايا فلسطينية معاصرة
جغرافية التنمية
اصول الفقه ()2
صوتيات ()2
النقد االدبي الحديث ومذاهبه
العلوم والصحة وتدريسها ()2
علم النفس التنظيمي
جرافية العمران
تاريخ الدولة العثمانية
الترجمة ()2
االدب االندلسي وتاريخه
اللغة العربية وتدريسها ()2
مشكالت نفسية اجتماعية
تاريخ العرب الحديث والمعاصر ()3
جغرافية العالم االقليمية
التفسير التحليلي ()2
قواعد اللغة االنجليزية ()3
دراسات لغوية في القرآن والسنة
اللغة االنجليزية وتدريسها ()2
القياس النفسي
السيرة النبوية (تخصص دراسات اسالمية )
موضوع خاص
تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر
طرق تدريس في التخصص :
( لغة عربية  ،لغة انجليزية  ،تاريخ  ،جغرافيا ،رياضيات ،
تربية اسالمية  ،علوم )

للحصول على نسخة من الجدول يرجى مراجعة مكتبة الطالب بالجامعة .

كلية التربية

2016/4/5

______________

جدول امتحانات الساعات المكتبية للمقررات التربوية
للفصل الثاني والمعتذرين عن مقررات الفصل االول
(المقبولة اعتذاراتهم ) 2016/2015
اليوم والتاريخ

11 - 9

ط

طا

ط

30ر30 – 11ر1

طا

تربية دينية وتدريسها ()1

االحد
2016/4/24

اللغة االنجليزية وتدريسها()1

2

1

مبادئ االحصاء التربوي

6

12

وسائل وتكنولجيا التعليم

1

1

اسس منطق

8

3

2

مبادئ االرشاد والتوجيه

3

6

طرق تدريس عام

2

6

علم نفس فسيولوجي

1

1

علوم اجتماعية وتدريسها()1

1

1

علم نفس شخصية

1

1

التفكير االبداعي

3

8

تعليم اللغة االنجليزية

-

2

تعديل السلوك

1

5

التربية العلمية

1

3

نصوص نفسية انجليزية ()1

1

تصميم التدريس

1

3

علوم اجتماعية وتدرسها()2

9

9

علم نفس صناعي

1

2

االصول الثقافية للتربية

موسيقى واناشيد

البحث االجرائي

االثنين
2016/4/25

2

نظريات في علم النفس
االجتماعي
علم نفس نمو

2

التربية المقارنة

1

3

3

4

التربية وتنمية المجتمع

8

4

القياس والتقويم

2

1

قضايا تربوية معاصرة

4

9

سيكولوحية اللعب

1

مدخل إلى التربية

9

13

اصول فلسفية

20

26

التربية االسالمية

2

1

نصوص نفسية انجليزية()2

5

1

تعليم ابتدائي

القاعة K6-102:
مالحظة  :على جميع الطلبة االلتزام بالمواعيد المحددة ولن يقبل أي عذر عن االمتحانات ألي سبب كان .

عميد الكلية

للحصول على نسخة من الجدول يرجى مراجعة مكتبة الطالب بالجامعة .

كلية التربية
إعالن بخصوص االعتذارات (غير مكتمل)
عن امتحانات الفصل الثاني 2016/2015
يرجىىىى مىىىىل جميىىىىل الألبىىىىة ال لىىىىم بىىىى ل ألبىىىىات
االعتىىىىعار عىىىىل ب ىىىىص م ىىىىررات ال ىىىى الثىىىىان
 3م ررات ف أ) تقبلل
( 2016/2015بحد أق
فقط في الحاالت التالية :
م.
-1

العذر المقبول
حاالت نوم ف المستش

-2
-3
-4

حاالت الوفاة مل الدرجة االول
حاالت الوالدة
حاالت حوادث الأرق

االوراق الثبوتية
احضلللللار تقريلللللر يفيللللللد بلللللالنوم فللللللي
المستفشى معتمد من المستشفى
احضار شهادة وفاة
احضار اشعار الوالدة االصلي
احضار تقرير يفيد بالحادث

وعليه ف ل جميل ألبة كلية التربية مراعاة على
 ،وأل أي عىىعر ر ىىر لىىل ي ب ى ألبىىه ناا.يىىا وكمللا
يرجى العلم بأن آخر موعد لتقديم االعتذارات علن
االمتحانات .2016/5/25
عمادة كلية التربية

للحصول على نسخة من الجدول يرجى مراجعة مكتبة الطالب بالجامعة .

