
 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102ل األو: الدراسي الفصل ((تجاري    عام     ))االولى  : الفرقة محاضرات جدول
 

 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  

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسمالمقرر

       المحاضر

       نالمكا

 االثنين

   التعليم ومهنةالمعلم   (0محاسبة مالية ) اسمالمقرر

   د محمد هالل  د  المحاضر

   066 مدرج  قاعة المكان

 الثالثاء

   مبادئ القانون    اللغة العربية    اسمالمقرر

   جابر عمران د   د/يسرا العدوي+د/أماني عطية  المحاضر

   061اعة ق   465مدرج    المكان

 األربعاء

    تفكير فلسفي /تربية صحية  اصول ادارة  اسمالمقرر

    د رباب / د أحمد شاكر د/___________ المحاضر

     066م  قاعة  المكان

 الخميس

   ( )تطبيقات(0رياضة ) ( )نظري(0رياضة ) اسمالمقرر

   د/________ د/________ المحاضر

   قاعة  قاعة  المكان

 ملحوظة : على الطالب ان يختار مقررا اختيارا واحدا فقط اما التربية الصحية او التفكير الفلسفي

  



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل ((تجاري   عام     ))الثانية  : الفرقة محاضرات جدول

 

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

7-8 

 السبت  

     سكشن تعلم سيكلوجية التعلم   اسمالمقرر

     أ أمل د عادل المنشاوي   المحاضر

 363مدرج   المكان
معمل علم 

 النفس
   

 

 األحد

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   المدرسية اإلدارة    اسمالمقرر

   / مبروك عطيةد    المحاضر

   363درج م    المكان

 الثالثاء

   لغة اوروبية ومصطلحات   تدريس مصغر  اسمالمقرر

   عوض عمارةا/   قسم المناهج  المحاضر

   215قاعة   معمل التدريس المكان

 األربعاء

   6محاسبة مالية  اقتصاديات نقود وبنوك وتجارة اسمالمقرر

   د/_________ د/___________ المحاضر

   قاعة  قاعة المكان

 الخميس

    0محاسبة حكومية  مبادي احصاء  اسمالمقرر

   د/_________ د/ _______  المحاضر

   قاعة  قاعة  المكان

 

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل((تجاري عام     ))الثالثة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

  0طرق تدريس  تكنولوجيا تعليم  اسمالمقرر
سكشن  حاسب الي في التخصص

 تكنولوجيا
تطبيقات 

 التدريس
 

 

   قسم المناهج قسم المناهج  طمان / حنان د  د مها بدر  المحاضر

 365قاعة  066مدرج  المكان
معمل  معمل التكنولوجيا

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
  

 االثنين

      اسمالمقرر

 التدريب الميداني  المحاضر
     المكان

 الثالثاء

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    3محاسبة مالية  احصاء تطبيقي )عملى( احصاء تطبيقي )نظرى( اسمالمقرر

   د/_________ د/________ د/________ المحاضر

   قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 الخميس

    3محاسبة مالية   3محاسبة مالية   3محاسبة مالية   3محاسبة مالية  اسمالمقرر

   د/_________ د/_________ د/_________ د/_________ المحاضر

   قاعة  قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل ((تجاري  عام     ))الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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

      مناهج اسمالمقرر

      د/ رجب سرور المحاضر

      066مدرج  المكان

 األحد

 اسمالمقرر

 يب الميداني التدر

تطبيقات   6طرق تدريس 

 التدريس
  

 

    المناهج د حنان  طمان  المحاضر

 المكان
معمل  365قاعة 

 التدريس
 

  

 االثنين

    اقتصاديات تنمية وتخطيط  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسمالمقرر

    د/___________ د/ الحسيني  المحاضر

    قاعة  066مدرج  المكان

 ثاءالثال

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   )تطبيقات( 6محاسبة حكومية  )نظري( 6محاسبة حكومية   اسمالمقرر

   د/______ د/______  المحاضر

   قاعة  قاعة   المكان

 الخميس

    محاسبة ضريبية )تطبيقات( محاسبة ضريبية )نظري( اسمالمقرر

    د/__________ /__________د المحاضر

    قاعة  قاعة  المكان

 
\ 

  



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول : الدراسي الفصل((زراعي  عام     ))االولى   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

       اسمالمقرر

       المحاضر

       مكانال

 األحد

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم  غير عضويةكيمياء ء عامة طبيعية كيميا اسمالمقرر

   د محمد هالل  د د/_____ المحاضر

   066 مدرج  قاعة قاعة المكان

 الثالثاء

   حيوان عام  حيوان عام  اللغة العربية ) مقرر ثقافي ( لغة إنجليزية اسمالمقرر

   د/ _______ د/ _______ /يسرا العدوي+د/أماني عطيةد ا عوض عمارة  المحاضر

   قاعة  قاعة  465مدرج   662قاعة  المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي  رياضيات  رياضيات  اسمالمقرر

    د أحمد شاكر / د رباب  د/ _______ د/ _______ المحاضر

     066م  قاعة  قاعة  المكان

 الخميس

 اسمالمقرر
 هندسة رى وصرف  هندسة رى وصرف 

 نبات موفولوجي وتشريح 
نبات موفولوجي 

 وتشريح 
 

 

   د/________ د/________ د/ صبري سالم د/ صبري سالم المحاضر

   اعة ق قاعة  002قاعة  002قاعة  المكان

 ملحوظة : على الطالب ان يختار مقررا اختيارا واحدا فقط اما التربية الصحية او التفكير الفلسفي

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل ((زراعي  عام  ))الثانية  : الفرقة محاضرات جدول

 

 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 انتاج حيواني  اساسيات انتاج حيواني  سيكلوجية التعلم  تدريس مصغر اسمالمقرر

   د/_______ د/_______ د عادل المنشاوي  سكشن قسم المناهج  المحاضر

   قاعة  قاعة  363مدرج  معمل التدريس المكان

 األحد

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 ثنيناال

   المدرسية اإلدارة    اسمالمقرر

   / مبروك عطيةد    المحاضر

   363مدرج     المكان

 الثالثاء

 اسمالمقرر

 
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

   سكشن التعلم اساسيات بساتين  اساسيات بساتين  اسس حشرات اقتصادية  اسس حشرات اقتصادية  اسمالمقرر

   أ/ أحمد د/_______ د/_______ د/_____ د/_____ ضرالمحا

   معلم علم نفس قاعة  قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 الخميس

   آالت زراعية  آالت زراعية  اساسيات االراضى  اساسيات االراضى  اسمالمقرر

   د/ صبري سالم د/ صبري سالم د/ ______ د/ ______ المحاضر

   002قاعة  002قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 

 

  



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل((زراعي   عام     ))الثالثة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   انتاج محاصيل حقلية  انتاج محاصيل حقلية  حاسب الي في التخصص  وجيا تعليم تكنول اسمالمقرر

   د/_______ د/_______ سكشن قسم المناهج  د مها بدر  المحاضر

   قاعة  قاعة  معمل التكنولوجيا 066مدرج  المكان

 االثنين

 اسمالمقرر
تطبيقات   0طرق تدريس  

 التدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
  

 التدريب الميداني  اضرالمح
   قسم المناهج د عبد اللطيف غريب 

 المكان
معمل  215قاعة  

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 الثالثاء

   ارشاد زراعي  ارشاد زراعي  انتاج الفاكهة  انتاج الفاكهة  اسمالمقرر

   د/ ______ د/ ______ د/_____ د/_____ المحاضر

   قاعة   قاعة قاعة قاعة المكان

 األربعاء

   انتاج حيواني عام  انتاج حيواني عام  الحشرات االقتصادية  الحشرات االقتصادية  اسمالمقرر

   د/_______ د/_______ د/_______ د/_______ المحاضر

   قاعة  قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 الخميس

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 

  



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     

 م 6102/ 6102األول: الدراسي الفصل((زراعي    عام     ))الرابعة   : الفرقة محاضرات ولجد

 

 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  

    مقاومة االفات  مقاومة االفات  مناهج اسمالمقرر

    د/______ د/______ د/ رجب سرور المحاضر

    قاعة  قاعة  066مدرج  لمكانا

 األحد

 اسمالمقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

 اسمالمقرر
تطبيقات    صحة نفسية وارشاد نفسي 

 التدريس
   6طرق تدريس 

   د عبد اللطيف غريب المناهج   د/ الحسينى علوان  المحاضر

 المكان
معمل    066مدرج 

 لتدريسا
   215قاعة 

 الثالثاء

   تغذية النبات  تغذية النبات  تصنيع االغذية تصنيع االغذية  اسمالمقرر

   د/______ د/______ د/______ د/______ المحاضر

  قاعة  قاعة  قاعة قاعة المكان
 

 األربعاء

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    امراض النبات عام  امراض النبات عام  اض النبات عام امر اسمالمقرر

    د/ ______ د/ ______ د/ ______ المحاضر

    قاعة  قاعة  قاعة  المكان

 

 


