
 

في  التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة   

 عميد الكلية                                                                              وهكذا التالي الأسبوع

 أ.د. امل مهران

 

 

 م0202/0201  الفصل الدراسي: األول       خريفدبلوم عام جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

   المناهج  تطبيقات تكنولوجيا التعليم تدريس مصغر المقرر اسم

   محمد خميسأ.د/   قسم المناهج قسم المناهج المحاضر

 المكان
معمل التدريس 

 الدور الخامس
  211مدرج   معمل الوسائل الدور السادس

 

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  إدارة تعليمية أصول التربية    المقرر اسم

  د / عادل اللمسي د/ مصطفى امين    المحاضر

 415مدرج  415مدرج     المكان
 

 الجمعة

 المقرر اسم
علم نفس نمو+علم نفس  تكنولوجيا تعليم

 اجتماعي
 

  إشراف تربوي المعلم ومهنة التعليم 
 

   هلل شعبان/  د. شعبان هلل/  د  د عبد العزيز سليم د محمد فوزي المحاضر

   211مدرج  211مدرج   211مدرج  211مدرج  المكان



 

في  التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة   

 عميد الكلية                                                                              وهكذا التالي الأسبوع

 أ.د. امل مهران

 

 

 م             1212/ 1212األول: الدراسي الفصل     الدبلوم العام   )فصل الربيع(:    الفرقة محاضرات جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

 الصحة النفسية سيكولوجية التعلم طرق تدريس وفق التخصص    المقرر اسم

 د. رجب سرور   122رياضيات ق     المحاضر

 د. أحمد سالم 112لغة إنجليزية ق 
 د الحسيني منصور علوان د رشا المدبولى

 211مدرج    211مدرج     المكان

 األحد

   المقرر اسم
طرق تدريس تخصص 

   طرق تدريس وفق التخصص فرنسيةلغة 

 112علوم ق  - 222تاريخ  ق   د. ابتهال   المحاضر

  -211)فلسفة وعلم نفس( ق 

 112)اجتماع وخدمة( ق 

  123جغرافيا ق 

  

 المكان

  

 222ق 

  

 الثالثاء

 تعليم كبار نظام التعليم فى مصر تطور الفكر التربوى+ تفكير فلسفى    المقرر اسم

 د / مبروك عطية د / محمد هالل د / امل جاد    ضرالمحا

 211مدرج  211مدرج  211مدرج      المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

 المكان
  

 
   

 الجمعة

 المقرر اسم
سيكولوجية ذوي 

 االحتياجات الخاصة
طرق تدريس ذوي 

 احتياجات
 ثقافة علمية

 
  طرق تدريس تخصص لغة عربية

 

   د. صفوت توفيق  د جمال منصور عبد العزيز سليمد  المحاضر

   111مدرج   111مدرج  111مدرج  المكان

 


