
 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 غادة غتوري.د/ أ             أ. د. محمود الشال    

 يزيةبرنامج التعليم باللغة اإلنجل جداول

 

 م7201/8201 الفصل الدراسي: األول( إنجليزي طفولة)األولى   / جدول محاضرات الفرقة

 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  

     اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية اسم المقرر

     د حامد أبو شرق تطبيقى المحاضر

     126قاعة  للغاتمعمل ا المكان

 األحد

   مدخل لرياض االطفال  MedT110لىحاسب آ المعلم ومهنة التعليم  المدخل الى رياض االطفال  اسم المقرر

   إسماعيلد.  د هيثم  د مها د مبروك  تطبيقى المحاضر

   704قاعة  704قاعة  704  اعةق قسم أصول التربية المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 التربية الفنية البصرية

 
     التربية الفنية البصرية تطبيقى

     د عبد الرزاق د عبد الرزاق المحاضر

     714ق  714ق   المكان

 الخميس

   المهارات الموسيقية للطفل   المهارات الموسيقية للطفل   صحة البيئة والطفل صحة البيئة والطفل  اسم المقرر

   عملى دياب د إيناس تطبيقى د. ريم  -د. عبير  المحاضر

   714ق   714ق   714ق  714ق  المكان

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 غادة غتوري.د/ أ             أ. د. محمود الشال    

 يزيةبرنامج التعليم باللغة اإلنجل جداول

 م7201/8201 : األولالفصل الدراسي  (إنجليزي طفولة)الثانية   جدول محاضرات الفرقة

 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

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تدريس مصغر مفاهيم وأنشطة علمية  اسم المقرر

    قسم المناهج ربابد   المحاضر

    معمل التدريس بيقيتط  المكان

 االثنين
     عملي لغة انجليزية نظري لغة انجليزية اسم المقرر

      د. محمد داود  د. محمد داود المحاضر

     قاعة األنشطة 327قاعة  المكان

 الثالثاء
  دراما ومسرح طفل دراما ومسرح طفل   نظام التعليم  اسم المقرر

   عملى   ابتسام د/    عطية مبروكد  المحاضر

  321قاعة  321قاعة    705قاعة  المكان

 األربعاء

     مفاهيم وأنشطة علمية ادارة رياض االطفال اسم المقرر

     ربابد   .اسماعيلدأ. المحاضر

     719قاعة  719قاعة  المكان

 الخميس

   عملى التعبير الحركي للطفل حركي للطفلالتعبير ال مفاهيم وانشطة لغوية  مفاهيم وانشطة لغوية  اسم المقرر

   د محمد المقطف محمد المقطفد   احمد سالمد   احمد سالمد  المحاضر

   705قاعة  705قاعة  321ق  تطبيقي   المكان

 
 

 

 

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 غادة غتوري.د/ أ             أ. د. محمود الشال    

 يزيةبرنامج التعليم باللغة اإلنجل جداول

 م7201/8201 الفصل الدراسي : األول (إنجليزي طفولة )  الثالثة جدول محاضرات الفرقة

 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  

   سكشن سيكولوجية اللعب لوجية اللعب وسيك (1تطبيقات طرق تعليم الطفل ) اللغة االنجليزية  اسم المقرر

   قسم علم النفس محمد أبو حالوةد  قسم المناهج د. حامد أبو شرق المحاضر

 704قاعة  معمل التدريس 126قاعة  المكان
  معمل علم النفس

 

 األحد

    التربية االخالقية   2تكنولوجيا تعليم   2تكنولوجيا تعليم  اسم المقرر

      مبروكد  تطبيقى  د .مها  المحاضر

    217قاعة   معمل   تكنولوجيا  321قاعة   المكان

 االثنين
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ثاءالثال
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

  طفال أغاني وأناشيد األ طفال أغاني وأناشيد األ طفال ات األيقصص وحكا 1طرق تعليم الطفل  التربية البيئية  اسم المقرر

   . أحمد سالمد   . أحمد سالمد   .أحمد سالمد   وفاءد   . وفاءد  المحاضر

 217قاعة     217قاعة  المكان
 217قاعة  217قاعة  217قاعة 

 

 
 

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 غادة غتوري.د/ أ             أ. د. محمود الشال    

 يزيةبرنامج التعليم باللغة اإلنجل جداول

 

 م7201/8201 الفصل الدراسي : األول (إنجليزي طفولة)  ةرابعال جدول محاضرات الفرقة

 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  

     اللغة العربية والدين الفنون التشكيلية لالطفال  اسم المقرر

     د أسماء شنقار د عبد الرزاق المحاضر

     719قاعة  328قاعة  المكان

 األحد

 سكشن تربية متحفية  اللغة العربية التربية الوالدية  اسم المقرر
التربية المتحفية 

 والمكتبية 
 

  د مبروك عطية قسم اصول التربية   د زكي عابدين   إسماعيل ديابد  المحاضر

  714قاعة  قسم اصول التربية  714قاعة  714قاعة  المكان

 االثنين

      صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

 محمد أبو حالوةد  المحاضر
 

  
 

 

      714قاعة  المكان

 الثالثاء

    2طرق تعليم الطفل   الدين وقضايا العصر (1بيقات طرق تعليم الطفل )تط اسم المقرر

    وفاء مخيوند   ناصف ابتسامد  قسم المناهج المحاضر

   126قاعة   714قاعة  معمل التدريس المكان

 األربعاء

     فنون الروضة علم النفس الفسيولوجي  اسم المقرر

     لرزاقد عبد ا سعيد عبد الغنيد  المحاضر

     714قاعة  318قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 


