
 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 
 م1028/1029  الفصل الدراسي: األولدبلوم عام ربيع       جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 صحة نفسية سيكولوجية التعلم  تطبيقات التعلم  اسم المقرر
سيكولوجية 

 ذوي احتياجات
ثقافة 

 علمية
  

 المحاضر
قسم علم  

 النفس
 

 د عبد العزيز   د إيمان ضحا د. فاطمة عبد الرحمن 
د محمد 

 فوزى
  

  المكان
معمل علم 

 النفس
 

   425م  425م  425م  425م 

 األحد
  تطبيقات التعلم طرق تدريس حسب التخصص تطبيقات التدريس   اسم المقرر

  قسم علم النفس قسم المناهج قسم المناهج   المحاضر

  معمل علم النفس قسم المناهج حسب التخصص   المكان

 االثنين
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

 نظام التعليم في مصر    اسم المقرر
ت  ط

 احتياجات

تطور 

 الفكر
 تفكير فلسفي تعليم الكبار

   المحاضر

 
 د سامي عمارة

 د. صفوق 
د. أبو 

 خليل
 د مبروك  د مبروك 

   المكان
 

 111ق 
 323م  323م  323م  323م 
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 م 1028/1029 ولر 96الفصل الدراسي: األ  الدبلوم عام خريف جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 تكنولوجيا التعليم المناهج     اسم المقرر

 د محمد فوزي د رجب سرور     المحاضر

 323م  323م      المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   اسم المقرر
تطبيقات تكنولوجيا 

 تعليم

علم نفس 

 اجتماعي
علم نفس 

 النمو
  ادارة تعليمية أصول التربية

  د فتحي عشيبة د مصطفي امين د عبد العزيز د سعيد قسم المناهج   المحاضر

  425م  425م  425م  425م  معمل التكنولوجيا   كانالم

 الخميس 

 المعلم ومهنة التعليم اشراف تربوي تدريس مصغر    اسم المقرر

 د عادل اللمسي د عادل اللمسي قسم المناهج     المحاضر

 425م  425م  معمل التدريس    المكان
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 م 1028/1029 الفصل الدراسي: األوليع  الدبلوم المهنية  فئات خاصة خريف وربجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  اسم المقرر

مشروع 

 1تدريبي 

 فخري

 2حلقة بحث 

مهنية فئات 

 ربيع

التدخل والدمج  خريفمهنية فئات  1حلقة بحث 

 خريف وربيع

مدخل لذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

التشخيص 

والتعرف 

خريف 

 وربيع

ارشاد اسر 

ذوي 

االحتياجات 

الخاصة 

خريف 

 وربيع

 

  المحاضر
د انعام 

 الكاشف
د الحسينى 

 علوان

د عادل  د اماني فرحات

 المنشاوي

د عبد  و حالوةد اب

 العزيز

ايات د 

 الدميري
 

  المكان
 323مدرج  323مدرج  323مدرج  323مدرج   323مدرج  

 

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       لمكانا
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 م1027/1028 الفصل الدراسي: األول "علم نفس تربوي "خريفجدول محاضرات الدبلوم الخاصة 
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 اساليب االرشاد النفسي      اسم المقرر
مناهج بحث  

 خريف 
 

  د محمد ابو حالوة  د الحسيني    المحاضر

  121قاعة  121قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

  االربعاء

 ريف االحصاء الوصفي خ   اسم المقرر
بناء المقاييس النفسية خريف 

 وربيع 
  

   د سعيد عبد الغني  د عادل المنشاوي    المحاضر

   321قاعة  114ق    المكان
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول"علم نفس تربوي "  ربيعالدبلوم الخاصة جدول محاضرات 

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   اساليب االرشاد النفسي      اسم المقرر

   د الحسيني    المحاضر

   121قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

     االربعاء
بناء المقاييس النفسية 

 خريف وربيع 
 االحصاء االستداللي  

حلقة بحث  

 ربيع 
 

  د عبدالعزيز  د عادل المنشاوي  د سعيد عبد الغني      

   111ق  114ق  321قاعة      



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولوربيع خريف   فسية صحة نالدبلوم الخاصة جدول محاضرات            

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   قراءات باللغة االنجليزية  مناهج بحث    اسم المقرر

    محمد ابوحالوةد  د محمد او حالوة    المحاضر

   325قاعة  229قاعة    المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     اسم المقرر

االضطرابات 

النفسية 

 والسلوكية 

حلقة بحث 

 بحث 

سيكلوجية نمو 

 الشخصية 
 

  د الحسيني علوان  د عبد العزيز  د عبد العزيز      المحاضر

  112ق قاعة  321قاعة  321قاعة      المكان

 ثاءالثال

         اسم المقرر

         المحاضر

         المكان

 األربعاء

        اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولعلم نفس تربوي  خريف  ماجستير جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   اسم المقرر
 

   

   المحاضر
 

   

   المكان
 

   

 االثنين

  1حلقة بحث     اسم المقرر
نظريات معاصرة 

 في علم النفس
 

  د سعيد عبد الغني  محمود عكاشةد     المحاضر

  129 ق معمل علم النفس    المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

     المكان
  

 األربعاء

  احصاء متقدم      اسم المقرر

  المنشاوي عادلد      المحاضر

  114ق      المكان

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029 ل الدراسي: األولالفصخريف   ماجستير صحة نفسية جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    اسم المقرر
تنمية 

الموهبة 

 واالبداع 

قرر متقدم في م
 الصحة النفسية

   1حلقة بحث 

  د محمود عكاشة  محمد ابوحالوة د عادل البنا     المحاضر

  معمل علم النفس 729ق  123ق     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 جمعة ال

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولعلم نفس تربوي  خريف  دكتوراه تخصص جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    1حلقة بحث  اتجاهات حديثة  قضايا بحثية اسم المقرر

    د محمود عكاشة دسعيد عبد الغني دعادل البنا المحاضر

    المكتب مكتب ال المكتب المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

      لمكانا
 

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 

 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    
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 م 1028/1029 الفصل الدراسي: األولالدبلوم المهنية تكنولوجيا تعليم   جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  انتاج المواد التعليمية  تفريد التعليم ربيع    اسم المقرر
البرمجة 

 التعليمية

األجهزة 

التعليمية 

 وصيانتها

  د محمد فوزي  د محمد فوزي    المحاضر
د محمد 

 فوزي 
 د مها بدر 

 116قاعة  116قاعة   221ق  ق119   المكان

 األحد

 المنهج التكنولوجي ربيع    مستحدثات تكنولوجيا التعليم    اسم المقرر

 د محمد فوزي    د محمد فوزى   المحاضر

 المكتب   116ق    المكان

 االثنين

     اسم المقرر
خريف  1مشروع 

 تكنولوجيا
 

  د فايزة     المحاضر

  129ق      المكان

 الثالثاء

   ربيع  2قاعة بحث     اسم المقرر

   د عالء زايد     المحاضر

   211ق     المكان

 األربعاء

  ربيع  2مشروع تدريبي تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة    اسم المقرر

  د طاهر علوان  د محمد الكرش    المحاضر

  مكتب 129قاعة     المكان

 الخميس 

  الكمبيوتر التعليمي     اسم المقرر

  وزىد محمد ف     المحاضر

  المكتب     المكان
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 م 2116/  2118جدول محاضرات الدبلوم المهنية تخصص " المناهج والبرامج التعليمية" الفصل الدراسي األول للعام الجامعى 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت

   خريف1مشروع     اسم المقرر

   د غادة عبدالسالم    المحاضر

   المكتب    المكان

 األحد

 ( ربيع2مشروع )   اسم المقرر
استخدام الكمبيوتر في 

 بناء المنهج 
 المنهج التكنولوجي تقويم مناهج التعليم

 د صفوت د طاهر علوان د صفوت توفيق د محمد خميس   المحاضر

 المكتب المكتب المكتب المكتب   المكان

 االثنين

 نظريات المنهج ونماذجه تطوير المنهج تصميم مواد تعليمية خريف    م المقرراس

 د محمد الكرش د محمد خميس د رجب سرور    المحاضر

 المكتب المكتب المكتب    المكان

 الثالثاء

  خريف1حلقة بحث  ربيع 2حلقة بحث     اسم المقرر

  د فايزة د غادة عبدالسالم    المحاضر

  المكتب المكتب    المكان

 األربعاء

   أساليب التدريس تخطيط المناهج خريف ربيع  2حلقة بحث   اسم المقرر

   د هناء عبد هللا د محمد الكرش د رباب   المحاضر

   المكتب المكتب المكتب  المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول  مناهج وطرق تدريس م الخاصة الدبلوجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  حلقة البحث لغة عربية استراتيجيات التدريس    حلقة بحث اسم المقرر

  د على سالم د على سالم    ربيع علوم المحاضر

  221قاعة  221ق    المكتب المكان

 األحد

  مصادر تعلم مناهج بحث خريف     اسم المقرر

  د محمد خميس د هالة طليمات     المحاضر

  المكتب 229ق     المكان

 االثنين

    طرق تدريس متقدمة   اسم المقرر

    د علي سالم   المحاضر

    المكتب   المكان

 الثالثاء

    اسم المقرر
جميع طوير المنهج  ربيع ت

 التخصصات
 Eطرق تدريس متقدمة  

 وفاء مخيوند   د ابراهيم غازي     المحاضر

 المكتب  221قاعة     المكان

 األربعاء

 احصاء ربيع  تصميم المناهج      اسم المقرر

 د محمد الكرش  د محمد الكرش     المحاضر

 129قاعة  129قاعة      المكان
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 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولالخاصة تكنولوجيا تعليم     الدبلوم ل محاضرات جدو

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   استراتيجيات التدريس     اسم المقرر

   د على سالم     المحاضر

   221ق     المكان

 األحد

   اسم المقرر
تكنولوجيا التعليم 

 والمعلومات
  مصادر التعلم 1تصميم التعليم 

  د محمد خميس د مها بدر مد فوزيحد م   المحاضر

  المكتب المكتب المكتب   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    اسم المقرر
جميع تطوير المنهج  ربيع 

 التخصصات
  

   د ابراهيم غازي     المحاضر

   221قاعة     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م1027/1028 الفصل الدراسي: األول    مناهج وطرق تدريس  ماجستير جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 بياناتال اليوم

 السبت  

   تخصص1حلقة بحث  بحث في التخصص    اسم المقرر

    قسم المناهج قسم المناهج   المحاضر

   المكتب المكتب   المكان

 األحد

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 االثنين

  لقة بحث في التخصصح    اسم المقرر

  قسم المناهج    المحاضر

  حسب التخصص    المكان

 الثالثاء

 بحث في التخصص    اسم المقرر
مشكالت االتجاهات 

 الحديثة في المناهج
 

  د هالة طليمات د ايمان عبدالحق    المحاضر

  221قاعة  تخصص انجليزي    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       اضرالمح

       المكان

 الجمعة 

     اسم المقرر
حلقة بحث 

 تخصص 1
 بحث في التخصص 

 قسم المناهج قسم المناهج      المحاضر

 المكتب المكتب     المكان
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 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1027/1028 الفصل الدراسي: األولدكتوراه المناهج وطرق التدريس      جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   ربيع 2حلقة بحث     اسم المقرر

   د ايمان عبد الحق    المحاضر

   المكتب    المكان

 األحد

 الجمعيات العلمية ربيع قاعة بحث   قضايا بحثية    اسم المقرر

 د هالة حسب التخصص  د علي سالم    المحاضر

   المكان
 قسم المناهج مكتبال

 المكتب

 االثنين

   اسم المقرر
معلم المعلم جميع 

 التخصصات 

االتجاهات الحديثة للبحث في 

 التخصص
 قاعة البحث 

 د على سالم  د. علي سالم د على سالم    المحاضر

   المكان
 قسم المناهج

 قسم المناهج 115ق 

 الثالثاء

      اسم المقرر

      المحاضر

      نالمكا

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 

 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولالدبلوم المهنية جودة     جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    اسم المقرر
مداخل مقارنة لتحسين 

 المدارس )ربيع(
 تنمية مهنية )ربيع(

التخطيط التعليمي 

 والمدرسي

مؤسسات اعداد 

لمجتمع التعليم 

 المعرفة 

 د مصطفى امين  يند مصطفى أم د عادل اللمسي  د عادل اللمسي     المحاضر

 115ق  115ق  129قاعة  129قاعة     المكان

 االثنين

  إدارة الجودة الشاملة  فلسفة الجودة الشاملة     اسم المقرر

  د مبروك د مبروك    المحاضر

  119قاعة  119قاعة     المكان

 الثالثاء

 )ربيع(فلسفة االعتماد      اسم المقرر

 عمارة د سامي      المحاضر

 119قاعة      المكان

 األربعاء

 قياس وتقويم جودة مؤسسات التعليم )ربيع( لمجتمع المعرفة  الطالبإعداد      اسم المقرر

 د محمد هالل د محمد هالل      المحاضر

 116قاعة  115قاعة      المكان

 الخميس 

  )ربيع( 2بحث  حلقة  1حلقة بحث     اسم المقرر

  د شعبان هلل د شعبان هلل     المحاضر

  119قاعة  119قاعة     المكان



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول  خريف  الخاصة ادارة الدبلوم جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  اسم المقرر
 

    

  المحاضر
 

    

       المكان

 األحد

     اسم المقرر
قيادة ادارية في 

 المؤسسات التعليمية 
 

  د اسماعيل دياب      المحاضر

  119ق      المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    اسم المقرر
يط وإدارة الموارد تخط

 البشرية
  ادارة مدرسية 

  د فتحي عشيبة  د مصطفي امين    المحاضر

   116ق  115ق     المكان

 الخميس 

 مناهج بحث       اسم المقرر

 د شعبان هلل       المحاضر

 119قاعة       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029 ألولالفصل الدراسي: ا  ربيعالدبلوم الخاصة ادارة   جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     اسم المقرر
ادارة مؤسسات رياض 

 االطفال
 عمليات االدارة

 د فتحي عشيبة د وفاء مرسي     المحاضر

 114قاعة  114قاعة      المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    اسم المقرر
 

 
ادارة مؤسسات تنظيم و

 التربية الخاصة

    المحاضر
 

 د مصطفي امين 

    المكان
 

 115ق  

 الخميس 

  احصاء تربوي     لمقرراسم ا

  د محمد هالل     المحاضر

  328ق      المكان



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029الفصل الدراسي: األولخريف    الخاصة اصول تربية الدبلوم  جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   فلسفة التربية     اسم المقرر

   د اسماعيل دياب     المحاضر

   119ق     المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

     اسم المقرر
نظام التعليم في 

 دول العالم
 

  د سامي عمارة      المحاضر

   119ق      المكان

 األربعاء

  علم اجتماع التربية      اسم المقرر

  د محمود الشال     المحاضر

  114قاعة      المكان

 الخميس 

   التعليم في مصر عبر العصور     اسم المقرر

   د محمد ابو خليل     المحاضر

   116قاعة     المكان
 

  



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 

 م1028/1029الفصل الدراسي: األولتربية    ربيع  الدبلوم  الخاصة اصولجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       محاضرال

       المكان

 الثالثاء

   مناهج بحث    اسم المقرر

   د سامي عمارة    المحاضر

   111ق     المكان

 األربعاء

   اسم المقرر
تخطيط وإدارة الموارد 

 البشرية
   التعليم والتنمية المستدامة

   د محمود الشال د مصطفي امين   المحاضر

   114ق  115ق    المكان

 الخميس 

 احصاء تربوي      اسم المقرر

 د محمد هالل      المحاضر

 328ق       المكان



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول     ماجستير ادارة جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     اسم المقرر
ل المدير وتحلي

 المنظمات 
 

  د فتحي درويش      المحاضر

  المكتب      المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

  السياسات اإلدارية السلوك التنظيمي     اسم المقرر

  د محمد ابو خليل  الشال  د محمود    المحاضر

  المكتب المكتب     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

 م1028/1029الفصل الدراسي: األول      التربية صولأماجستير جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   اساسيات وتقنيات التخطيط     اسم المقرر

   د سامي عمارة     المحاضر

   المكتب     المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       مكانال

 الثالثاء

 حلقة بحث  فلسفة التعليم الجامعي      اسم المقرر
 د محمود الشال  د وفاء مرسي      المحاضر

 المكتب  المكتب     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 عميد الكلية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         المنسق العام للجدول    

 أ. د. غادة غتوري         محمد ابو خليل.د/ أ                               فتحي عشيبةد. أ.   

 

  

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األولدكتوراه إدارة تربوية      جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثنينا

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

  مشكالت إدارية حلقة بحث متقدم   اسم المقرر

  د سامي عمارة د اسماعيل دياب   المحاضر

  المكتب المكتب   المكان

 األربعاء

   إدارة برامج إعالم    اسم المقرر

   د محمد ابو خليل    المحاضر

   المكتب    انالمك

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 

 
 


