
 كلية العلوم التربوية

 2019/2020جدول االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 

 ZOOM,GOOGLE CLASS ROOMباستخدام  عن بعد

  ماجستير/ دبلوم إدارة تربوية/ بكالوريوس /قسم علم النفس التربوي 
 المدرس وقت االمتحان موعد االمتحان المادة

 12 الخميس 7/5 ماجستير/ المعرفي سعلم النف
 12 االثنين 4/5 ماجستير/استخدام الحاسوب في التحليل اإلحصائي الثوابيةأ.د أحمد 

 12 الثالثاء5/5 بكالوريوس/ اإلحصاء في التربية
 1 السبت9/5 دبلوم إدارة تربوية/ علم النفس التربوي 

 أ.د محمد الرفوع
 1 الثالثاء 12/5 ماجستير/ وضوعات متقدمة في التفكيرم

 2 الثالثاء 5/5 دبلوم إدارة تربوية/ اإلدارة التربويةاتجاهات حديثه في 
 أ.د. سليمان الحجايا

 2 الثالثاء 5/5 دبلوم إدارة تربوية/  أسس التربية
 11 الثالثاء 12/5 دبلوم إدارة تربوية/ نظريات اإلشراف التربوي 

 9 االثنين19/5 بكالوريوس/ ادارة الصف د. محمد العمرات
 9 االحد 21/5 بكالوريوس/ مهارات الحياة

 1 االربعاء 13/5 ماجستير/ نظريات التعلم والتعليم
 د. لما القيسي

 1 الخميس 19/5 ماجستير /نظريات التعلم



 1 االربعاء 18/5 ماجستير/ موضوعات متقدمة في التفكير
 12 الخميس 7/5 ماجستير/ موضوعات متقدمة في علم نفس النمو

 1 الخميس 14/5 ماجستير/ حلقة بحث في علم النفس التربوي  د. عطاف الكفاوين
 11.15 الثالثاء 19/5 بكالوريوس/ مدخل إلى علم النفس

 2 الثالثاء 12/5 دبلوم إدارة تربوية/ أساسيات البحث التربوي 
 د. محمد القضاة

 2 االحد 10/5 بكالوريوس/ البحث االجرائي
 1 السبت 9/5 تربويةدبلوم إدارة / المدرسة والمجتمع

 12 السبت 16/5 بكالوريوس/ النظام التربوي في االردن د. هاني الكريميين
 1 الخميس 14/5 بكالوريوس/ اسس التربية 

 9 الثالثاء 19/5 بكالوريوس/اإلرشاد التأهيلي
 9 االربعاء 20/5 بكالوريوس/ اضطرابات السلوك د. حسين النجادات

 9 الخميس 21/5 دبلوم متوسط/ ومهارات الحياةالمواطنة االيجابية 
 2 االثنين 4/5 بكالوريوس/ علم النفس الفسيولوجي

 12 السبت 9/5 بكالوريوس/ تنمية مهارات التفكير د. جهاد تركي
 12 الخميس 7/5 بكالوريوس/ الصحة النفسية
 9 الخميس 21/5 بكالوريوس/ االعاقة العقلية

 11.15 االحد 17/5 بكالوريوس/ التفكير مبادىء د. سهام الخفش
 9 السبت 16/5 بكالوريوس/ مهارات الحياة

 12 الخميس 14/5 بكالوريوس/ الوسائل التعليمية في التربية الخاصة
 السيدة انتصار الشقيرات

 12 االثنين 18/5 بكالوريوس/ صعوبات التعلم



 12 االحد 17/5 بكالوريوس/ القياس والتشخيص في التربية الخاصة
 12 الخميس 14/5 بكالوريوس/ التدخل المبكر

 11.15 االحد 17/5 بكالوريوس/ المناهج واالساليب في التربية الخاصة

 السيد عبدالرحيم المحاسنه
 9 الخميس 21/5 بكالوريوس/ الضغط النفسي

 1 الثالثاء 19/5 بكالوريوس/ مدخل إلى تربية الموهوبين والمتفوقين
 9 االثنين 18/5 سبكالوريو / اإلعاقة الجسمية والصحية

 

 2019/2020للفصل الثاني برنامج االمتحانات النهائي االلكتروني 

 قسم المناهج والتدريس المدرس

 د. خليل القطاونة

 تصميم التدريس اسم المساق
 بكالوريوس نظري 

 تطبيقات الحاسوب ال
 تعليمي

 بكالوريوس مختبر

قضايا معاصرة في 
 المناهج

 ماجستير 

التطبيق المعتمد   
 النهائيلالمتحان 

5-16 اليوم والتاريخ  4-5 9-5    Google 

Classroom 

 

Zoom Meeting 
   م 10 م10 صباحا 9 الساعة

د. تيسير  . أ
 القيسي

   مفاهيم هندسية حلقة بحث احصاء اسم المساق
5-10 اليوم والتاريخ  9-5 3-5   
   م 5 م 2 بعد الظهر  1 الساعة

د. أحمد  . أ
 القرارعة

   تخطيط المناهج حلقة بحث الفيزياء وعلوم االرض اسم المساق
5-12 اليوم والتاريخ  6-5 9-5   

   م2 م3 م2 الساعة

 أ.د. عطاهلل الرعود
ق التدريس دبلوم طرائ تخطيط المناهج ماجستير اسم المساق

 عالي
   أساليب انجليزي بكا



   5-19 5-9 5-12 اليوم والتاريخ
   م5 م2 م2 الساعة

 أ.د. خالد السعودي

قضايا معاصرة في  تحليل المناهج وتقويمها حاضر العالم االسالمي اسم المساق
 المناهج

  

5-20 اليوم والتاريخ  5-5 5-5   
   م 10 م10 ص 9 لساعةا

 د. محمد دايج القمول

في قضايا معاصرة  التفاعل الصفي مهارات االتصال أساسيات مهارات الدراسة اسم المساق
 المناهج

 

5-16 اليوم والتاريخ  7-5 12-5 9-5  
  م 2 م  2 ظهرا 12 م  11 الساعة

 د. نايل الحجايا

مهارات المحاثة  استخدام التكنولوجيا اسم المساق
 واالستماع

 نظريات التدريس التذوق األدبي مهارات الكتابة

5-6 5-7 اليوم والتاريخ  17-5 8-5 7-5 
 م 2 م 2 ص 11:15 م 2 ظهرا 12 الساعة

 د. شادي أبو لطيفة

العقيدة والحديث وأساليب  2 +1 الثقافة اإلسالمية شعبة اسم المساق
 تدريسهما 

قضايا معاصرة في تكنولوجيا  التالوة وأساليب تدريسها 
 التعليم

 ديلوم عالي  

 

5-3 5-13 اليوم والتاريخ  5-2 5-4  
  م 4 م4 م 4 م4 الساعة

 ربا المحاسنة د.

قضايا معاصرة في تربية  علم النفس التربوي  اسم المساق
 الطفل

أساسيات مهارات  تصميم وسائل تعليمية مناهج وأساليب
 الدراسة

 5-18 5-19 5-21 5-16 5-3 اليوم والتاريخ
 ص 9 ص 11:15 ص 9 ص 9 ظهرا   12 الساعة

 د. عبدهللا الجازي 
  نظرية المنهاج موضوعات خاصة الفقه والسيرة االسالميةالثقافة  اسم المساق

5-9 5-16 اليوم والتاريخ  12-5 11-5  



  م 9 م 9 م 10 ص 11:15 الساعة

 الهريشاتالسيدة منتهى 

-9مهارات لغوية )ش  مهارات التواصل  أساسيات مهارات الدراسة اسم المساق
10) 

  (9-8مهارات لغوية )

  5-20 5-18 5-19 5-16 اليوم والتاريخ
  ظهرا 12 ص 10 ص 10 ص 10 الساعة

 السيد اسماعيل الرتيمات
   الجغرافيا مهارات لغوية  تواصلمهارات  اسم المساق

5-17 5-18 اليوم والتاريخ  14-5   
   ص 11:15 م 11:15 ص 11:15 الساعة

 م: مساءا   ص: صباحا


