
 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الخاصة)

 

 رمز المقرر
 الشعبة اسم المقرر ورقمه

 
 القاعة وقت االختبار  التاريخ اليوم عدد الطالب

هـ1442-7-16 االحد 6 3195 العمل مع اسر غري العاديني خاص 390  300:1-30:2 1أ187    
هـ1442-7-16 االحد  5  64206 التعليم الشامل خاص 204  30:4-30:5 1أ187    
 1أ201 2:30-1:30 هـ1442-7-17 االثنين 11 68765 الربامج الرتبوية خاص 545
 1أ186 2:30-1:300 هـ1442-7-17 االثنين 1 9633 طرق التواصل الكلي واليدوي خاص    352
  1أ187 2:30-1:300 هـ1442-7-17 االثنين  1  64220 مقدمة يف اإلعاقات املتعددة  خاص 225
 1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-17 االثنني 6 57433 قيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلاصة  خاص 605

  1أ187 11:00-10:00 هـ1442-7-18 الثالثاء 15 57421 اخلدمات املساندة والعمل التعاوين خاص 530  
  1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-18 الثالثاء 5 64207 مبادئ لغة اإلشارة  خاص  206

  1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-19 األربعاء 3 67417 1تعليم وتعلم / اضطراب طيف التوحد خاص 373 
 1أ186 11:00-10:00 هـ1442-7-20 الخميس 6 71942 اإلدارة واالشراف خاص 425
  1أ187 11:00-10:00 هـ1442-7-20 الخميس 1 66919 وضعاف السمع  وتعليم الصمقضايا واجتاهات يف تربية  خاص366
  1أ187 11:00-10:00 هـ1442-7-23 االحد 1  50851 صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة  خاص264
  1أ179 00:12-00:11 هـ1442-7-23 االحد 3 66660 )2تعلم وتعليم / صعوبات التعلم (  خاص 429

 1أ168 00:12-00:11 هـ1442-7-23 االحد 1 57438 البحوث واملمارسات يف جمال التقييم والتشخيص مبجال صعوبات التعلم خاص 633 
هـ1442-7-23 االحد  1  9355 التخلف العقلي يف ضوء النظريات  خاص 263  30:12-30:1 1أ168   
  1أ187 1:30-12:30 هـ1442-7-23 االحد 3 66913 تربية املوهوبني ذوي اإلعاقة خاص 340

  1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-23 االحد 23 66906 مقدمة يف الرتبية اخلاصة  خاص 310 
  1أ180 5:30-4:30 هـ1442-7-23 االحد 4 66875 مقدمة يف الربامج الرتبوية الفردية خاص 325 



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الخاصة)

 الشعبة اسم المقرر ورقمه رمز المقرر
 

 القاعة وقت االختبار  التاريخ اليوم عدد الطالب

        
 1أ168 11:00-10:00 هـ1442-7-24 االثنين 1 46358 (2سرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التخلف العقلي )ا خاص 413
 1أ187 11:00-10:00 هـ1442-7-24 االثنين 8 57184 الرتبوية يف جمال صعوبات التعلم الربامج خاص 524
 1أ180 11:00-10:00 هـ1442-7-24 االثنين 2 66663 صعوبات التعلم لدى الشباب والكبار  خاص 428
 1أ179 11:00-10:00 هـ1442-7-24 االثنين 1 57415 الربامج الرتبوية اخلاصة باملعوقني مسعيا خاص 522
 1أ187 00:12-00:11 هـ1442-7-24 االثنين 3 57436 البحوث واملمارسات خاص 623
 1أ168 00:12-00:11 هـ1442-7-24 االثنين 12 68758 الربامج الرتبوية لذوي اإلعاقة الفكرية خاص 531
 1أ187 2:30-1:300 هـ1442-7-24 االثنين 1 43570 تطبيقات نظريات التعلم يف تدريس صعوبات التعلم خاص 320
 1أ180 5:30-4:30 هـ1442-7-24 االثنين 14 62668 مقدمة يف الرتبية اخلاصة خاص 310
 1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-24 االثنين 8 57424 التدخل املبكر خاص 550
 1أ180 11:00-10:00 هـ1442-7-25 الثالثاء 1 72415 صعوبات التعلم يف الرياضيات خاص 333

2تعليم وتعلم اضطراب طيف التوحد  433 خاص  1أ187 2:30-1:300 هـ1442-7-25 الثالثاء 3 71947 
 1أ187 5:30-4:30 هـ1442-7-25 الثالثاء 3 66909 حتليل السلوك التطبيقي يف جمال االضطرابات السلوكية والتوحد خاص 344

 1أ2+1أ1 5:30-4:30 هـ1442-7-25 الثالثاء 39 74233 مقدمة يف التعامل مع ذوي اإلعاقة خاص105 
1 3220 االدارة واالشراف يف الرتبية اخلاصة خاص 411  كفيف   هـ1442-7-52 الثالثاء   30:5-30:6 1أ180   

هـ1442-7-52 الثالثاء 10 57728 اخلدمات املساندة والعمل التعاوين خاص 530  30:1-30:2 1أ618   
 1أ168 00:10-00:9 هـ1442-7-26 األربعاء 7 71943 الذكاء والقدرات العقلية  خاص 430
هـ1442-7-26 األربعاء 3 64455 الدمج الشامل والبدائل الرتبوية األخرى خاص 230  00:10-00:11 1أ168   

 1أ187 00:12-00:11 هـ1442-7-26 األربعاء 2 67430 )1خاص تعلم وتعليم / صعوبات التعلم ( 367



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الخاصة)

 الشعبة اسم المقرر ورقمه رمز المقرر
 

 القاعة وقت االختبار  التاريخ اليوم عدد الطالب

 1أ168 30:2-300:1 هـ1442-7-26 األربعاء 1 64500 التكيفيالعمليات العقلية واملهارات  خاص257
 1أ187 11:00-10:00 هـ1442-7-27 الخميس 1 66878 التطبيقات النظرية مبجال اإلعاقة الفكرية خاص 341

 1أ168 11:00-10:00 هـ1442-7-27 الخميس 2 71960 الربامج االنتقالية يف جمال الصم خاص-426 
هـ1442-7-27 الخميس 5 67415 1علم وتعليم /االضطرابات االنفعالية والسلوكية ت خاص 372 1أ168 10:00-9:00   
 1أ187 1:30-12:30 هـ1442-8-1 االحد 3 71949 )2تعلم وتعليم اإلعاقة الفكرية ( خاص 422
 1أ187 11:00-10:00 ه1442-8-2 االثنين 2 72259 دراسات يف لغة اإلشارة خاص 643
 1أ187 00:12-00:11 ه1442-8-2 االثنين 3 60704 حلقة نقاش يف جمال صعوبات التعلم خاص 639 
 1أ186 00:11-00:10 ه1442-8-2 االثنني  15 57423 الربامج الرتبوية الفردية خاص 545
 1أ187 5:30-4:30 ه1442-8-2 االثنين 3 71953 التدخل املبكر يف جمال اإلعاقة الفكرية النمائية  
 1أ179 11:00-10:00 ه1442-8-3 الثالثاء واحد منهم كفيف 2 66662 التشخيص لغرض التدريس يف صعوبات التعلم خاص368
 1أ187 00:12-00:11 ه1442-8-3 الثالثاء كفيف1 43569 1اسرتاتيجيات تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية  خاص 410

 1أ168 00:12-00:11 ه1442-8-3 الثالثاء 5 60700 تصاميم احلالة الواحدة متقدم خاص 609
 1أ180 00:12-00:11 ه1442-8-3 الثالثاء 1 77476 توجهات حديثة يف الرتبية اخلاصة  خاص510

 1أ180 2:30-1:300 ه1442-8-3 الثالثاء 6 57434 العمل اجلماعي واالستشارة وفريق العمل خاص 606 
 1أ168 2:30-1:300 ه1442-8-3 الثالثاء 1 66877 الفكريةالتقييم والتشخيص التكاملي يف جمال اإلعاقة  خاص 331 
 1أ187 5:30-4:30 ه1442-8-3 الثالثاء 2 71954 الربامج االنتقالية خاص 424 
 1أ180 4:30-3:30 ه1442-8-3 الثالثاء 4 66912 الكفايات املهنية ملعلمي الرتبية اخلاصة خاص 335 
 1أ187 1:30-12:30 ه1442-8-4 األربعاء 1 3212 املتخلفني عقلياتربية القابلني للتعلم من  خاص 303 
 1أ168 1:30-12:30 ه1442-8-4 األربعاء 5 60701 برامج التعليم الشامل خاص 610 



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الخاصة)

 الشعبة اسم المقرر ورقمه رمز المقرر
 

 القاعة وقت االختبار  التاريخ اليوم عدد الطالب

 1أ187 5:30-4:30 ه1442-8-4 األربعاء 6 66908 برامج التدخل ودعم السلوك اإلجيايب  خاص 334
ه1442-8-5 الخميس 2 64458 الرتبية اخلاصةالتقنية املساعدة يف  خاص 235  1أ179 12:00-11:00   
 1أ187 2:30-1:300 ه1442-8-5 الخميس 8 3221 قضايا معاصرة يف الرتبية اخلاصة خاص 440
 1أ168 2:30-1:300 ه1442-8-5 الخميس 2 66916 1تعلم وتعليم الصم وضعاف السمع / خاص364
 1أ187 9:00-8:00 هـ1442-8-8 االحد 1 64210 الرتبية اخلاصةاملقاييس واالختبارات يف  خاص 205
 1أ168 00:9-00:8 هـ1442-8-8 االحد 1 71955 2تعلم وتعليم الصم وضعاف السمع / خاص427
 1أ168 1:30-12:30 هـ1442-8-8 االحد 14 68904 حتليل السلوك التطبيقي خاص 555
 1أ180 2:30-1:300 هـ1442-8-8 االحد 5 68597 السلوكية والتوحدالربامج االنتقالية لذوي االضطرابات  خاص 439
 1أ187 5:30-4:30 هـ1442-8-8 االحد 1 66915 الربامج التعليمية الربامج التعليمية اإلعاقة الفكرية خاص 361
هـ1442-8-9 االثنين 6 46813 مبادئ تربية غري العاديني خاص 101 1أ180 12:00-11:00   
هـ1442-8-9 االثنين 9 57419 الربامج الرتبوية للمضطربني سلوكيا   خاص   525  30:12-30:1 1أ186   
هـ1442-8-9 االثنين 1 66876 مقدمة يف اخلدمات املساندة خاص 330  300:1-30:2 1أ180   
هـ1442-8-9 االثنين 15 68903 التدخل املبكر يف الرتبية اخلاصة خاص 550  300:1-30:2 1أ179   
هـ1442-8-9 االثنين 3 16804 مهارات السلوك التكيفي  خاص353  30:4-30:5  ` 1أ167  

هـ1442-8-9 االثنين 1 64459 اإلدارة الصفية خاص 240   30:4-30:5 1أ187   
هـ1442-8-10 الثالثاء 11 57425 حتليل السلوك التطبيقي خاص 555  00:10-00:11 1أ168   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 46363 (2جمال التوحد )اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف   خاص 419  30:12-30:1 1أ187   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 72268 دراسات مستقلة يف جمال االضطرابات السلوكية واالنفعالية  خاص 659  30:12-30:1 1أ180   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 46363 (2اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال التوحد ) خاص 419  30:12-30:1 1أ179   



 

 

 جدول االختبارات الفصلية ملقررات الكلية

 (قسم التربية الخاصة)

 الشعبة اسم المقرر ورقمه رمز المقرر
 

 القاعة وقت االختبار  التاريخ اليوم عدد الطالب

هـ1442-8-10 الثالثاء 3 60758 دراسات مستقلة يف جمال اإلعاقة الفكرية خاص 629  300:1-30:2 1أ168   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 72460 دراسات واحباث يف جمال االضطرابات السلوكية خاص 535  300:1-30:2 1أ180   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 72554 أساليب القياس والتشخيص خاص 521  300:1-30:2 1أ167   
هـ1442-8-10 الثالثاء 1 46356 اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف جمال اإلعاقة خاص 412  300:1-30:2 1أ201   
هـ1442-8-10 الثالثاء 19 71142 مقدمة يف التعامل مع ذوي اإلعاقة خاص 105  30:4-30:5 1أ187   

هـ1442-8-10 الثالثاء 25 66881 اإلعاقةمقدمة يف التعامل مع ذوي  خاص 105   30:4-30:5 1أ201   
 1أ187 1:30-12:30 ه1442-8-11 األربعاء 3 57056 مبادي تربية غري العاديني خاص101 

 1أ180 2:30-1:300 ه1442-8-11 األربعاء 1 64217 مشكالت التواصل اللغوي   خاص 215
 1أ168 2:30-1:30 ه1442-8-11 األربعاء 1 66918 2لغة اإلشارة  خاص 363
 1أ179 2:30-1:30 ه1442-8-11 األربعاء 7 68589 (2تعلم وتعليم /االضطرابات االنفعالية والسلوكية ) خاص 432
 1أ180 5:30-4:30 ه1442-8-11 األربعاء 2 71959 ثنائية اللغة/ثنائية الثقافة وتعليم األشخاص الصم وضعاف السمع خاص 438
 1أ187 5:30-4:30 ه1442-8-11 األربعاء 3 66910 (1وتعليم اإلعاقة الفكرية )تعلم  خاص 362

 

 
  


