
 

 عميد الكلية     لجنة الجدول عام  منسق                                      بالقسم الجدولمنسق         

 غادة غتوري .أ. د     أ. د. محمود الشال    أ. أحمد األلفي  –عيد عشيبة س .أ

 

 م  2018 /2017األول : الدراسي الفصل     ((  اجتماععام     ))   لثالثةا  / الفرقة محاضرات دولج

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

  السبت  

 المقرر اسم
سكشن  (2) تكنولوجيا التعليم حاسب الي في التخصص 

 تكنولوجيا
تطبيقات 

 تدريس
   

    قسم المناهج محمد فوزيد/  هج سكشن قسم المنا المحاضر

 المكان
معمل   323 مدرج معمل تكنولوجيا التعليم 

 تكنولوجيا
    معمل تدريس

 األحد

    نظريات معاصرة في علم االجتماع (1التدريس) طرق علم االجتماع الثقافي  المقرر اسم

    د إيناس سعدة هناء عبد هللا د/  د إيناس سعدة المحاضر

    808قاعة  220قاعة  808قاعة  نالمكا

 االثنين

     التدريب الميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 مقرر اختياري  بناء المجتمع ونظمه  عالمي علم االجتماع اال  المقرر اسم
 )نصوص اجتماعية بلغة أجنبية(

  

   د هاني بهاء الدين د هاني بهاء الدين د هاني بهاء الدين  المحاضر

   704قاعة  704قاعة  704قاعة   المكان
                                                                                

  

 



 

 عميد الكلية     لجنة الجدول عام  منسق                                      بالقسم الجدولمنسق         

 غادة غتوري .أ. د     أ. د. محمود الشال    أ. أحمد األلفي  –عيد عشيبة س .أ

              م 2018 / 2017األول : الدراسي لفصلا     (( اجتماععام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

     تطبيقات التدريس مناهج المقرر اسم

     المناهج د/ رجب سرور المحاضر

     معمل التدريس 122مدرج  المكان

 األحد

     التدريب الميداني       المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

 المقرر اسم
 مقرر اختياري   

  ) فلسفة الحضارة وحوار الحضارات(
   

    د/ أحمد شاكر    المحاضر

    328قاعة    المكان

 الثالثاء

    2طرق تدريس     Eنصوص اجتماعية بلغة    علم االجتماع السياسي المقرر اسم

   د محمد خميس   د/ إيناس سعدة  د/  إيناس سعدة المحاضر

   223قاعة    116 قاعة   704قاعة  المكان

 األربعاء

   انثروبولوجيا التنمية  مناهج بحث اجتماعي  رشاد نفسي صحة نفسية وإ  المقرر اسم

   د/  هاني بهاء الدين هاني بهاء الدين د/  د/ عادل البنا  المحاضر

   227قاعة  227قاعة   323مدرج   المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 


