
 

 عميد الكلية      لجنة الجدول عام منسق                                                 بالقسم الجدولمنسق      

 غادة غتوري .أ. د    . محمود الشالدأ.    ي أ. أحمد األلف –سعيد عشيبة  .أ
 

 م 2017/2018 األول: الدراسي الفصل((      فلسفة واجتماع 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

   المقرر اسم
فلسفة يونانية ونصوصها حتى 

 افالطون 
   ومهنة التعليم المعلم

   د  محمد هالل د محمد رضا   المحاضر

   323 مدرج 227قاعة    المكان

 االثنين

      ة عربية مقرر ثقافيلغ المقرر اسم

      د/بهلول +د/محمد توفيق المحاضر

      323مدرج  المكان

 الثالثاء

  المقرر اسم
 مقرر اختياري 

 )نظرية المعرفة ( 
   مدخل الي علم االجتماع  لفلسفة مدخل الى ا

   د/ إيناس سعدة د/ احمد شاكر  رجب د رشا  المحاضر

   318قاعة   318قاعة  704قاعة   المكان

 

 

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    المقرر اسم

     د أحمد شاكر / د / رباب ابو الوفا   المحاضر

     122م    المكان

 الخميس

       ةانثروبولوجيا اجتماعي المقرر اسم

      د/ هاني بهاء الدين المحاضر

       227قاعة  المكان

 فقط اما  مقرر تربية صحية او تفكير فلسفي وعلمي واحدا على الطالب ان يختار مقررا اختيارا :  ملحوظة  



 

 عميد الكلية      لجنة الجدول عام منسق                                                 بالقسم الجدولمنسق      

 غادة غتوري .أ. د    . محمود الشالدأ.    ي أ. أحمد األلف –سعيد عشيبة  .أ
 

 م 2017/2018    األول: الدراسي فصلال  ((  فلسفة واجتماععام   ))  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 سكشن تعلم   المقرر اسم

    د/ عادل المنشاوي علم النفس   المحاضر

    323 مدرج معمل تعلم   المكان

 األحد

      اليونانية ارسطو ومابعده الفلسفة المقرر اسم

      د محمد  رضا المحاضر

      227قاعة  المكان

 االثنين

 المقرر اسم
 مقرر اختياري  

 )فلسفة اسالمية (
    

     د/ أحمد شاكر   المحاضر

      328قاعة   المكان

 الثالثاء

 

   ة إدارة مدرسية وصفي المنطق الصوري  تدريس مصغر   المقرر اسم

   د/ مبروك د حسام رحومة قسم المناهج   المحاضر

   524مدرج  227قاعة  معمل التدريس   المكان

 األربعاء

 

     الخدمة االجتماعية  علم االجتماع العائلي  المقرر اسم

     د/ هاني بهاء الدين د/ هاني بهاء الدين المحاضر

     227قاعة  227قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر سما

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية      لجنة الجدول عام منسق                                                 بالقسم الجدولمنسق      

 غادة غتوري .أ. د    . محمود الشالدأ.    ي أ. أحمد األلف –سعيد عشيبة  .أ
 

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

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

  السبت  

     (2) تكنولوجيا التعليم  المقرر اسم

     د محمد فوزى  المحاضر

      323 مدرج  المكان

 األحد

 (1التدريس) طرق سيا وافريقيا الفكرالفلسفي المعاصر  آ المقرر اسم
تطبيقات 

 تدريس
معمل 

 تكنولوجيا
   حاسب الي في التخصص 

    قسم المناهج قسم المناهج هناء عبد هللا د د دعاء طه المحاضر

 المكان
 704قاعة 

 220 قاعة 
 معمل

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
   معمل التكنولوجيا 

 االثنين

     التدريب الميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

     فلسفة االخالق     المقرر اسم

     د عصام المصري  المحاضر

     328قاعة   المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
 فلسفة اسالمية   

 سفة المشرق والمغرب(  )فال 
  

   د/ احمد شاكر     المحاضر

   705ق     المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 مقرر اختياري 

 )تاريخ العلوم عند العرب(  

     المنطق الحديث 

     د. حسام رحومة د.  حسام رحومة المحاضر

     227قاعة    227قاعة  المكان
                                                                                

  



 

 عميد الكلية      لجنة الجدول عام منسق                                                 بالقسم الجدولمنسق      

 غادة غتوري .أ. د    . محمود الشالدأ.    ي أ. أحمد األلف –سعيد عشيبة  .أ
 

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

 

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

  السبت  

     تطبيقات التدريس مناهج المقرر اسم

     قسم المناهج د/ رجب سرور رالمحاض

     معمل التدريس 122مدرج  المكان

 األحد

      التدريب الميداني      المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    2طرق تدريس  اختياري مقرر 20الفلسفة المعاصرة ق الميتافيزيقا  المقرر اسم

   د محمد خميس  د/ دعاء طه د/ دعاء طه     د/ رشا رجب المحاضر

   223قاعة  328قاعة  328قاعة  328قاعة  المكان

 األربعاء

     صحة نفسية وارشاد نفسي   المقرر اسم

     د/ عادل البنا   المحاضر

     323مدرج   المكان

 الخميس

    فلسفة العلوم  لسفة التاريخ ف  المقرر اسم

    د/ حسام رحومة د/ محمد رضا  المحاضر

    227قاعة  328قاعة   المكان

 


