
 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  
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لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 

 م2021 /2020األول: الدراسي الفصل     (   خريف    )        :  الدبلومة الخاصة أصول الفرقة محاضرات جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 فلسفة التربية    المقرر اسم
التعليم فى مصر عبر 

 العصور
 

  فاطمة أبو النورد /  ا.د/  وفاء مرسى    المحاضر

  714ق  321ق     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

   نظم التعليم فى دول العالم    المقرر اسم

   ا.د / سامى عمارة    المحاضر

   714ق     المكان

 

 



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م2021 /2020األول: الدراسي الفصل     (      )  ربيع  :   الدبلومة الخاصة أصول      الفرقة محاضرات جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 علم اجتماع التربية مناهج بحث     المقرر اسم

 محمود الشالا.د /  ا.د/ سامى عمارة     المحاضر

 705ق  714ق      المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 ثاءالثال

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

 تخطيط وادارة الموارد التعليم والتنمية المستدامة إحصاء تربوى    المقرر اسم

 مصطفي اميند /  مبروك عطيةد /  د / محمد هالل    المحاضر

 227ق  116ق  714ق     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2021 /2020األول: الدراسي الفصل     (     خريف )     :   الدبلومة الخاصة إدارة     الفرقة حاضراتم جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

  قيادة إدارية     المقرر اسم

  ا. د/ فتحى عشيبة     المحاضر

  227ق      المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

 مناهج بحث تخطيط وإدارة الموارد اإلدارة المدرسية    المقرر اسم

 د / شعبان هلل مصطفي اميند /   فاطمة ابوالنورد /      المحاضر

 719ق  227ق  704ق     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (   )    ربيع    : الدبلومة الخاصة إدارة  الفرقة حاضراتم جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 عمليات االدارة      المقرر اسم

 ا. د / فتحى عشيبة      المحاضر

 328ق       المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

 إدارة مؤسسات رياض األطفال إحصاء تربوى تنظيم وادارة مؤسسات    المقرر اسم

 ا . د / وفاء مرسى د / محمد هالل ا. د / محمود الشال    المحاضر

 704ق  714ق  227ق     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (   خريف )        :  ماجستير إدارة الفرقة حاضراتم جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 الثالثاء

  سلوك تنظيمى المدير وتحليل المنظمات    المقرر اسم

  ا.د/ محمود الشال فتحي عشيبةا . د /     المحاضر

  مكتب سيادتة مكتب سيادتة                                        المكان

 األربعاء

   سياسات إدارية    المقرر اسم

   محمد ابوخليلا. د /     المحاضر

   مكتب سيادتة    المكان

 الخميس
       المقرر اسم

       المحاضر



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (   )   ربيع     :  ماجستير إدارة الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

   حلقة بحث    المقرر اسم

   ا. د / محمود الشال    المحاضر

   مكتب سيادتة    المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

  المنظمات وتحليل النظم الفكر اإلدارى    المقرر اسم

  اسماعيل ديابا . د /  ا . د / فتحى عشيبة    المحاضر

  مكتب سيادتة مكتب سيادتة                                          المكان

 بعاءاألر

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (   )  خريف   :  ماجستير أصول الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

   حلقة بحث    المقرر اسم

   وفاء مرسيا . د/     المحاضر

   مكتب سيادتة    المكان

 االثنين

   فلسفة التعليم الجامعى    المقرر اسم

   سامي عمارةا . د /     المحاضر

   مكتب سيادته     كانالم

 الثالثاء

   اساسيات وتقنيات التخطيط    المقرر اسم

   ا . د / سامى عمارة    المحاضر

   مكتب سيادتة                                            المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس
       المقرر اسم

       المحاضر



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ()  ربيع   :  ماجستير أصول    الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

   سياسات وتشريعات    المقرر اسم

   محمد ابو خليلا . د/     المحاضر

   مكتب سيادتة    المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        كانالم

 الثالثاء

   المقرر اسم
اتجاهات معاصرة في  

 الفلسفات
  

   وفاء مرسيا . د /     المحاضر

   مكتب سيادتة                                            المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس
       المقرر اسم

       المحاضر



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2021 /2020األول: الدراسي الفصل     (       )   ربيع       :   دبلومة مهنية جودة الفرقة محاضرات جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 إدارة الجودة الشاملة التنمية المهنية فلسفة االعتماد    المقرر اسم

 د / ايمان سامى د / عادل اللمسى د /عادل اللمسي    المحاضر

 116ق  126ق  126ق     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

 قياس وتقويم تخطيط تعليمى ومدرسى ( 2حلقة بحث )     المقرر اسم

 د / محمد هالل ايمان ساميد /  د / مبروك عطية    المحاضر

 227ق  719ق  116ق     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                                                                        في الأسبوع التالي وهكذا

 أ.د أمل مهران
 

 م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (  )  خريف    :  مهنية جودة  الفرقة حاضراتم جدول

 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم
11-
12 

12-1 
1-
2 

2-3 
3-
4 

4-5 
5-
6 

6-7 7-8 

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 (1حلقة بحث ) مداخل مقارنة فلسفة الجودة     المقرر اسم

 د / عادل اللمسي  أمل جادد / فاطمة ابو النورد/     المحاضر

 126ق  126ق  116ق     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

      المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
 

  
إعداد الطالب لمجتمع 

 المعرفة
اعداد مؤسسات التعليم 

 لمجتمع المعرفة
 

  د / أمل جاد د / ايمان سامى    المحاضر

  719ق  116ق     المكان

       المقرر اسم الخميس

 


