
 

 عميد الكلية                                                    الجدول جنةللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل(     مواد اجتماعية     )     أساسياألولى     /الفرقة محاضرات جدول

 8-6 6-4 4 -2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

       لغة عربية المقرر اسم

       د . عبد الغفار المحاضر

       223 اعةق المكان

 األحد

      ربية لغة ع  المقرر اسم

      د . يسرا العدوى  المحاضر

      120ق   المكان

 االثنين

     فلسفة الحضارة جبر  المقرر اسم

     د.المتولى تميم د . نسرين المحاضر

     117قاعة  324اعة ق  المكان

 الثالثاء

  أساسيات الرياضيات لغة انجليزية المقرر اسم
 معالم التاريخ المصرى 

 ديمالق
 معلم ومهنة التعليم

 
  

   د. عادل اللمسى أ . د أمل مهران  د . مايسة الجندى أ . لمياء سعيد المحاضر

   323مدرج  122مدرج   318ق  323مدرج  المكان

 األربعاء

   فلسفة الحضارة  الدين والحياة الدين والحياة المقرر اسم

   داودمحمد  د.  رحاب سميرد .  أ.د محمد خليفة المحاضر

   120قاعة  524مدرج  524مدرج  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية                                                    الجدول جنةللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل  (  اجتماعية  مواد  )  أساسي  الثانية  /الفرقة محاضرات جدول 

 

 8-6 6-4 4 -2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

     أدب األطفال  الدولة العربية االسالمية مهارات يدوية وفنية  المقرر اسم

     د . عبد الغفار  د . ناصر كحيل د/ محمد فاروق  المحاضر

     220ق  528قاعة  528قاعة  المكان

 األحد

   إدارة مدرسية االجتماعىعلم النفس  جغرافية السكان   المقرر اسم

   د . محمد هالل د آيات الدميرى يبة د. سعيد عش  المحاضر

   524مدرج  524مدرج  324ق   المكان

 االثنين

       أدب األطفال المقرر اسم

       د. رزق   المحاضر

       220ق  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

      تدريس مصغر    1علوم بيئة  المقرر اسم

     سكشن قسم المناهج  د عبير فاروق المحاضر

     قسم المناهج  524مدرج  المكان



 

 عميد الكلية                                                    الجدول جنةللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل     ( اجماعية  مواد  )    يالثالثة أساس /الفرقة محاضرات دولج 

 

 8-6 6-4 4 -2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تطبيقات حاسب الي  تعليم تكنولوجيا تطبيقات طرق تدريس  المقرر اسم

    سكشن قسم المناهج  د . مها بدر سكشن قسم المناهج  المحاضر

    المناهج قسم  323مدرج  قسم المناهج  المكان

 االثنين

    حاسب الي مساحة وخرائط طرق تدريس  المقرر اسم

    سكشن قسم المناهج أ .د مدحت االنصارى د غادة عبدالسالم  المحاضر

    المناهجقسم  220ق  223ق  المكان

 الثالثاء

    تاريخ مصر االسالمية  جغرافيا العالم الجديد  المقرر اسم

    د. علياء عبدالسالم تند . فا  المحاضر

    327ق 126ق   المكان

 األربعاء

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية                                                    الجدول جنةللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م2019/2020 األول :الدراسي الفصل   (  اجتماعية  مواد    )   الرابعة أساسى /الفرقة محاضرات جدول 

 

 8-6 6-4 4 -2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   طرق تددريس  ج أفريقيا وحوض النيل   المقرر اسم

   أ د /عالء زايد د / سعيد عشيبة   المحاضر

   117ق  324ق    المكان

 االثنين

     مناهج  صحة نفسية  لمقررا اسم

     د /غادة عبد السالم د / الحسينى علوان المحاضر

     524مدرج  524مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

     سكشن ج بشرية  جغرافيا بشرية المقرر اسم

     معيدين الجغرافيا  مغاورىد / محمد ال المحاضر

     معمل الجغرافيا  123ق  المكان

 الخميس

     جغرافيا اقتصادية  سكشن ج اقتصادية  المقرر اسم

     أ.د / جيهان الصاوى معيدين الجغرافيا  المحاضر

     324ق  معمل الجغرافيا  المكان


