
 

 عميد الكلية                                      منسق عام لجنة الجدول                                            بالقسم لجنة الجدول              

 غادة غتوريد. أ.     محمود الشال .د أ.    أ. سعيد عشيبة  –أ. أحمد األلفي 
 

 م 2017/2018 األول: الدراسي الفصل((     تاريخ عام     ))   األولى / الفرقة محاضرات دولج

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

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   المعلم ومهنة التعليم  ى القديممعالم تاريخ الشرق االدن معالم التاريخ المصري القديم  المقرر اسم

   د محمد هالل  د/ امل مهران  د/ امل مهران  المحاضر

   323 مدرج   318قاعة  318ق  المكان

 االثنين

    جغرافيا طبيعية  معالم التاريخ اليوناني والروماني  اللغة العربية  المقرر اسم

    د/ مدحت االنصاري  تميم  د/ المتولي د  بهلول + د محمد توفيق  المحاضر

    123 قاعة 123قاعة  323م  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
تاريخ الدولة العربية 

 االسالمية 
   مدخل الي علم االجتماع   منهج البحث التاريخي 

   د/ إيناس سعدة  د/ ناجال عبد النبي  د/ هانم عبد الغفار  المحاضر

   318قاعة   226قاعة  714 قاعة المكان

 

 

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    المقرر اسم

     د شاكر /د / رباب    المحاضر

     122م    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 تفكير فلسفي  فقط اما  مقرر تربية صحية اوواحدا على الطالب ان يختار مقررا اختيارا :  ملحوظة



 

 عميد الكلية                                      منسق عام لجنة الجدول                                            بالقسم لجنة الجدول              

 غادة غتوريد. أ.     محمود الشال .د أ.    أ. سعيد عشيبة  –أ. أحمد األلفي 
 

 م 7201/8201    األول: الدراسي الفصل  (( تاريخ عام   ))  الثانية / 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  

    سيكولوجية التعليم تدريس مصغر   سكشن تعلم المقرر اسم

    د/ عادل المنشاوي ج قسم المناه   المحاضر

 المكان
معمل 

    323 مدرج معمل التدريس  علم نفس

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    حضارة اليونان والرومان   جغرافيا اقليمية  المقرر اسم

    د/ المتولي تميم   د/ مدحت االنصاري  المحاضر

    126قاعة   126قاعة  المكان

 الثالثاء

 

   إدارة مدرسية وصفية     المقرر اسم

   د/ مبروك عطية    المحاضر

   524مدرج     المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
حضارة  الشرق 

 االدنى القديم 
 قديمةالحضارة  مصر 

  مدخل الى علم االثار 
  

    ن د/ امل مهرا د/ امل مهران  د/ امل مهران  المحاضر

    117قاعة  117قاعة  117قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية                                      منسق عام لجنة الجدول                                            بالقسم لجنة الجدول              

 غادة غتوريد. أ.     محمود الشال .د أ.    أ. سعيد عشيبة  –أ. أحمد األلفي 
 

 م  2018 /2017األول : الدراسي الفصل     (( تاريخ عام     ))   لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

    حاسب الي في التخصص  (2) تكنولوجيا التعليم تاريخ الفكر السياسي  المقرر ماس

    قسم المناهج  د محمد فوزى د/ أحمد رشوان  المحاضر

    معمل التكنولوجيا  323 مدرج 117قاعة  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    تاريخ المشرق االسالمي  النظم والحضارة االسالمية  تاريخ المغرب واالندلس  المقرر اسم

    د/ هنية  د/ هانم  د/ هانم  المحاضر

    223قاعة  223قاعة  223قاعة  المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
سكشن  حضارة اوروبا في العصور الوسطى 

 تكنولوجيا

تطبيقات 

 التدريس
 (1التدريس) طرق

   افية مصر جغر

   د/ مدحت األنصاري د غادة عبد السالم قسم المناهج د/ مبروكة كامل  المحاضر

 المكان
معمل  327قاعة 

 التكنولوجيا

معمل 

 التدريس

   524مدرج  223قاعة 

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  المقرر اسم

 ميدانــــــــــيالتدريــــــــــــب ال

    

     المحاضر

     المكان
                                                                                

  

 

 



 

 عميد الكلية                                      منسق عام لجنة الجدول                                            بالقسم لجنة الجدول              

 غادة غتوريد. أ.     محمود الشال .د أ.    أ. سعيد عشيبة  –أ. أحمد األلفي 
 

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

 

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

  السبت  

    تاريخ اوربا الحديث  تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  مناهج المقرر اسم

    د/ عاصم محروس  د/ عاصم محروس  د/ رجب سرور المحاضر

    117قاعة  117قاعة  122مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 ثنيناال

 تاريخ مصر الحديث تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر المقرر اسم
تطبيقات 

 التدريس
    

     المناهج د/ صفوت حسين  د/ صفوت حسين  المحاضر

 المكان
 117قاعة 

 117قاعة 
معمل 

 التدريس
    

 الثالثاء

     2طرق تدريس  تاريخ الدولة العثمانية   تاريخ العرب الحديث  المقرر اسم

    د عالء زايد  د/ أحمد رشوان   د/ أحمد رشوان  المحاضر

    324ق  324قاعة  324قاعة  المكان

 األربعاء

    الجغرافيا السياسية  صحة نفسية وارشاد نفسي   المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري د/ عادل البنا   المحاضر

    120قاعة  323مدرج   المكان

 الخميس

 قررالم اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 


