
 

 عميد الكلية    منسق عام لجنة الجدول                                             بالقسملجنة الجدول               

 أ. د. غادة غتوري           محمود الشال /.دأ.     أ. أحمد األلفي –سعيد عشيبة  .أ
 

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

 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

   المعلم ومهنة التعليم  مبادي الخرائط  ونية وحضارتها تاريخ مصر الفرع المقرر اسم

   د محمد هالل  د/ مدحت االنصاري  د/ امل مهران  المحاضر

   323 مدرج  معمل الجغرافيا 318 قاعة المكان

 االثنين

   مقرر اختياري  جغرافيا طبيعية  سالمي تاريخ إ اللغة العربية  المقرر اسم

   د/ جيهان الصاوي  د/ مدحت االنصاري  د/ هنية  د محمد توفيق د بهلول + المحاضر

   528قاعة  123 قاعة 714قاعة  323م  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 

 األربعاء

     تفكير فلسفي  /تربية صحية    المقرر اسم

    د رباب / د أحمد شاكر   المحاضر

    122مدرج    لمكانا

 الخميس

    جغرافيا بشرية  مبادئ االقتصاد  المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  د/ ـــــــــــــــــــــــــ  المحاضر

    324قاعة  324قاعة   المكان

 علمي فقط اما  مقرر تربية صحية او تفكير فلسفي وواحدا على الطالب ان يختار مقررا اختيارا :  ملحوظة
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 م 2017/2018    األول: الدراسي الفصل(( جغرافيا 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   المقرر اسم

    د/ عادل المنشاوي   المحاضر

    323 مدرج   المكان

 األحد

   جغرافيا زراعية  المساحة والخرائط  مقرر اختياري  المقرر اسم

   د/ محمد المغاوري  د/ مدحت االنصاري   د/ محمد المغاوري  المحاضر

   704قاعة  123قاعة   120قاعة  المكان

 االثنين

    اوربا الحديث والمعاصر  تاريخ جغرافيا مناخية  جغرافيا اورسيا المقرر اسم

    د/ صفوت حسين  د/ فاتن حامد  د/ مدحت االنصاري  المحاضر

    719قاعة  719قاعة  126قاعة  المكان

 الثالثاء

 

   وصفية  إدارة مدرسية  (1تدريس مصغر ) سكشن تعلم المقرر اسم

   مبروك عطيةد/   قسم المناهج  المحاضر

   524 مدرج  مل التدريسمع معمل تعلم المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

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

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

  السبت  

     (2) تكنولوجيا التعليم خرائط التوزيعات  المقرر اسم

     د محمد فوزى د/ جيهان الصاوي  المحاضر

      323 مدرج 528قاعة  المكان

 األحد

   (1التدريس) طرق   مقرر اختياري  المقرر اسم

   د/ فايزة فاروق    د/ محمد المغاوري  المحاضر

   318قاعة    120قاعة  المكان

 االثنين

     تاريخ مصر الحديث  حاسب الي في التخصص    المقرر اسم

     د/ صفوت حسين  قسم المناهج  المحاضر

     117قاعة  معمل التكنولوجيا المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
سكشن   تاريخ العرب الحديث 

 تكنولوجيا
يقات تطب

 التدريس
   

    قسم المناهج  د/ أحمد رشوان المحاضر

 المكان
معمل   324قاعة 

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
   

 األربعاء

 

 المقرر اسم
     ي ـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    فولوجيا الجيومور جغرافية العالم الجديد   المقرر اسم

    د/ فاتن حامد  د/ فاتن حامد   المحاضر

    117قاعة  117قاعة   المكان
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              م 2018 /2017 األول: الدراسي لفصلا     ((جغرافيا عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

     2طرق تدريس  تطبيقات تدريس المناهج  المقرر اسم

    د فايزة فاروق  المناهج د رجب سرور  المحاضر

    223قاعة  معمل التدريس 122مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    جغرافية الوطن العربي دراسة ميدانية بشرية مقرر اختياري  المقرر اسم

    د/ جيهان الصاوي  د/ جيهان الصاوي  د/ فاتن حامد  المحاضر

    528قاعة  528قاعة  318قاعة  المكان

 الثالثاء

    جغرافية مصر الطبيعية    المقرر اسم

    حت  د/ مد   المحاضر

    524م    المكان

 األربعاء

    الجغرافيا السياسية  صحة نفسية وارشاد نفسي   المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  د/ عادل البنا   المحاضر

    120قاعة  323مدرج    المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريـــــــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 


