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                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 2020/2021 األول: جدول محاضرات الدبلوم المهنية خريف تكنولوجيا تعليم   الفصل الدراسي 

 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
 

  مستحدثات تكنولوجيا التعليم االجهزة التعليمية 

  محمد فوزي/د د /محمد فوزي    المحاضر

   المكان
 

  719ق    705ق

 األحد

 البرمجة  التعليمية  ( 1مشروع ) ( 1حلقة بحث )    اسم المقرر

 محمد فوزي /د د/ فايزة فاروق د /ابتهال محروس     المحاضر

 719ق 705ق 714ق     المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ثالثاءال

       اسم المقرر

        المحاضر

       المكان

 األربعاء

  تعليميكمبيوتر      اسم المقرر

  د.أميرة األباصيري     المحاضر

  719ق     المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 

 2020/2021 األول: جدول محاضرات الدبلوم المهنية ربيع تكنولوجيا تعليم   الفصل الدراسي

 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

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  2حلقة بحث  (2مشروع ) تفريد تعليم   اسم المقرر

  د/غادة عبدالسالم    د/فايزة فاروق  د. صفوت توفيق   المحاضر

  714ق  714ق   المكتب   المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   اسم المقرر
تكنولوجيا تعليم فئات 

 خاصة
 المنهج التكنولوجي  إنتاج مواد تعليمية 

 د. أميرة بالل د. مها بدر  أ.د/ هناء عبدهللا   المحاضر

 704ق  705ق   المكتب   المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الجمعة
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021  األولجدول محاضرات الدبلوم المهنية خريف مناهج وبرامج   الفصل الدراسي: 
 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

  ( 1مشروع ) ( 1حلقة بحث )    اسم المقرر

  د/ فايزة فاروق  د /ابتهال محروس    المحاضر

  705ق 714ق     المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   نظريات المنهج     المقرراسم 

   د/عبير فاروق    المحاضر

   المكتب     المكان

 األربعاء

    اسم المقرر
استخدام الكمبيوتر في بناء 

 المنهج التكنولوجي  تخطيط المنهج المنهج

 د. أميرة بالل أ.د هناء عبدهللا د/ أميرة بالل    المحاضر

 704ق  المكتب المكتب    المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021  األولجدول محاضرات الدبلوم المهنية ربيع مناهج وبرامج   الفصل الدراسي: 

 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

  تقويم مناهج  تصميم مواد تعليمية    اسم المقرر

  أ.د/ هناء عبدهللا د/ أميرة بالل    المحاضر

  المكتب المكتب    المكان

 االثنين

 تطوير المنهج 2حلقة بحث  (2مشروع )    اسم المقرر

 أ .د/ محمد خميس  د/غادة عبدالسالم    د/فايزة فاروق     المحاضر

 705ق 714ق  714ق      المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   أساليب التدريس    اسم المقرر

   أ.د هناء عبدهللا    المحاضر

   المكتب    المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الجمعة
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021  األولجدول محاضرات الدبلوم المهنية خريف برنامج اإلنجليزي   الفصل الدراسي: 

 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
 

 
دراسات متقدمة في 

 المناهج 
  1مشروع تدريبي 

 د. وفاء مخيون  د/ احمد سالم     المحاضر

 704ق 223ق    المكان

 األحد

     اسم المقرر
استراتيجيات 

تدريس مادة 

 1التخصص 
 

  د. رباب أبو الوفا     المحاضر

  223ق      المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   نماذج وأساليب التدريس     اسم المقرر

   أ.د إبراهيم غازي    المحاضر

   318ق     المكان

 األربعاء

  قاعة بحث  معمل تدريس إلكتروني      اسم المقرر

  د.ابتهال محروس د.مها بدر     المحاضر

  705ق 705ق     المكان

 الخميس 

       المقرراسم 

       المحاضر

       المكان



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 

 م2020/1202 جدول محاضرات الدبلوم الخاصة خريف تكنولوجيا تعليم    الفصل الدراسي: األول 
 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
 

 التصميم التعليمي 
تكنولوجيا التعليم 

 والمعلومات 
 

  د.محمد فوزي أ.د.محمد خميس    المحاضر

  705ق مكتب   المكان

 األحد

   مناهج بحث    اسم المقرر

   أ.د.هالة طليمات     المحاضر

   227ق    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 اءاألربع

    مصادر التعلم    اسم المقرر

    د. مها بدر   المحاضر

    المكتب   المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/1202 جدول محاضرات الدبلوم الخاصة ربيع تكنولوجيا تعليم    الفصل الدراسي: األول 
 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
 

 2تصميم التعليم  
تصميم األلعاب التربوية 

 للطفل

 د.محمد فوزي  د. مها بدر     المحاضر

 705ق 318ق     المكان

 األحد

   إحصاء قاعة بحث   اسم المقرر

   أ.د/ إبراهيم غازي د. محمد فوزي   المحاضر

   مكتب المكتب   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 اءاألربع

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/1202 جدول محاضرات الدبلوم الخاصة خريف مناهج وبرامج    الفصل الدراسي: األول 

 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
إستراتيجيات تدريس )جميع  

 التخصصات (
  تصميم المناهج

  د.علي سالم د.علي سالم    المحاضر

  217  227ق   المكان

 األحد

  مقرر اختياري مناهج بحث     اسم المقرر

   د.هالة طليمات     المحاضر

  المكتب 227ق    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/1202 جدول محاضرات الدبلوم الخاصة ربيع مناهج وبرامج    الفصل الدراسي: األول 

 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  

  طرق تدريس متقدمة     اسم المقرر

   المحاضر
 

 
 رياضيات. أ.د/ محمد الكرش

  إنجليزي ـ د. فاء مخيون

  المكتب    المكان

 األحد

 طرق تدريس متقدمة تطوير المنهج إحصاء    اسم المقرر

 د. رباب –تخصص علوم  أ.د/ إبراهيم غازي أ.د/ إبراهيم غازي    المحاضر

 المكتب 226ق  مكتب    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

   حلقة بحث    اسم المقرر

    لمحاضرا

 رياضيات ــ أ.د/هالة طليمات

 علوم ـــ أ.د/ إبراهيم غازي

 د. أحمد سالم –لغة إنجليزية 

  

   المكتب    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

  الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ماجستير خريف تكنولوجيا التعليم



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

                                                                                                         

 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

 تصميم وإنتاج مواد تعليمية (1) حلقة بحث   المقرر اسم

  د/ محمد فوزي أ.د / محمد خميس   المحاضر

 المكتب المكتب   المكان

 االثنين

     المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

  قراءات في تكنولوجيا التعليم     المقرر اسم

  أ.د /إبراهيم غازي    المحاضر

  227ق     المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 مناهجخريف ماجستير 

                                                                                                         

 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

   بحث في مجال التخصص    المقرر اسم

    المحاضر

 د / علي سالم.أ  -لغة عربية  تخصص 

 أ.د/ إيمان عبد الحق –تخصص لغة إنجليزية 

 أ.د/ محمد الكرش –رياضيات تخصص 

 أ.د/ عالء زايد –تخصص تاريخ 

 أ.د/ إبراهيم غازي –تخصص علوم 

 

  المكتب    المكان

 االثنين

    المقرر اسم
لجميع الحديثة للبحث في مجال التدريس  االتجاهات

 التخصصات
 

  د / علي سالم .أ    المحاضر

  328ق    المكان

 الثالثاء

  ( 1حلقة بحث )    المقرر اسم

    المحاضر

 د/صفوت توفيق -تخصص لغة عربية 

 أ.د/ إيمان عبد الحق –تخصص لغة إنجليزية 

 أ.د/ هالة طليمات –تخصص رياضيات 

 أ.د/ عالء زايد –تخصص تاريخ 

 د/ رباب أبو الوفا –تخصص علوم 

 

  المكتب    المكان
 



                                                       )جداول الدراسات العليا(                                       قسم المناهج وطرق التدريس
 م2020/2021 األول: الدراسيالفصل 

لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون  

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذا الأسبوع التالي

 أ.د أمل مهران

 

 
 

 2020/2021  األول : جدول محاضرات الدكتوراه خريف مناهج الفصل الدراسي

 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

  معلم المعلم جميع التخصصات     اسم المقرر

  أ.د/ علي سالم     المحاضر

  المكتب     المكان

 االثنين

    اسم المقرر
 ( 1حلقة بحث )

 تخصص رياضيات 
 

 االتجاهات الحديثة للبحث

 تخصص تاريخ 

 أ.د/عالء زايد   أ.د/ محمد الكرش         المحاضر

 المكتب  المكتب    المكان

 الثالثاء

    اسم المقرر
 (1حلقة بحث )

 تخصص )تاريخ (
  الحديثة للبحث االتجاهات

 ( رياضيات) تخصص
 

  أ.د/ محمد الكرش أ.د/عالء زايد    المحاضر

  المكتب المكتب    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 


