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 عميد الكلية        لجنة الجدول                                                منسق عام               

 ا.د/ غادة غتوري                                                               سالمد. أحمد عبد هللا
 

 م2016/2017 الثاني : الدراسي الفصل((      فلسفة واجتماع عام     ))   األولى / الفرقة محاضرات دولج

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

 السبت  

    مدخل الى علم نفس الشخصية    المقرر اسم

    د الحسيني علوان    المحاضر

    226ق    المكان

 األحد

 المقرر اسم
مدخل الى الفلسفة 

 االسالمية 
 احصاء اجتماعي 

مقرر اختياري:  ) التراث 

 الشعبي  للمجتمع المصري(  
   أصول التربية

   د مصطفى أمين د/ ايناس سعده   إيناس سعدة  /د د/ احمد شاكر  المحاضر

   323مدرج  714ق  714ق  704ق   المكان

 االثنين

      الفكر الشرقي القديم المقرر اسم

      د/ احمد شاكر  المحاضر

      705ق  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 

 
     

       المحاضر

       المكان

 

 

 األربعاء

  حقوق انسان  اللغة االنجليزية  علم نفس نمو    قررالم اسم

  د اشرف + م خفاجه  د نادر حلمي + أ أماني  د عبد العزيز    المحاضر

  524م  524م  524م    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 



 

 عميد الكلية        لجنة الجدول                                                منسق عام               

 ا.د/ غادة غتوري                                                               سالمد. أحمد عبد هللا
 

 م 2017/ 2016الفصل الدراسي : الثاني  جدول محاضرات الفرقة الثانية عام ) فلسفة واجتماع (

  اما التربية القومية او مادة علم الفلكلور واحدحوظة على الطالب ان يختار مقررمل
 
 

  

 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

   علم الفلكلور  2تدريس مصغر  تكنولوجيا تعليم   المقرر اسم

   د إيناس  سم المناهج سكشن ق د مها بدر   المحاضر

   123ق   122م   المكان

 االثنين

   فلسفة اسالمية    التربية القومية  المقرر اسم

   د/ احمد شاكر    د/ احمد رشوان  المحاضر

   324قاعة     123ق  المكان

 الثالثاء

 

   علم االجتماع الصناعي  علم االجتماع الريفي  فلسفة العصور الوسطى  االشراف التربوي  المقرر اسم

   د/ هاني بهاء الدين  د/ هاني بهاء الدين د/ عصام المصري  د شعبان هلل  المحاضر

   227ق   227ق  227ق  524م  المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية        لجنة الجدول                                                منسق عام               

 ا.د/ غادة غتوري                                                               سالمد. أحمد عبد هللا
 

 م 2017/ 2016جدول محاضرات الفرقة الثالثة عام ) اجتماع ( الفصل الدراسي : الثاني 

 

 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

 المقرر اسم
طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات 
 تطور الفكر التربوي 

   سيكلوجية ذوي االحتياجات 
 

    د ايات الدميري   د فاطمة ابو النور  د رجب المحاضر

     524م   524م  524مدرج  المكان

 االثنين

    إلنسانالديمقراطية وحقوق ا   المقرر اسم

    د إيناس سعدة   المحاضر

    715قاعة    المكان

 الثالثاء

 

   تعليم كبار  علم اجتماع المعرفة علم االجتماع الحضري  المقرر اسم

   د مبروك عطية  د إيناس سعدة د إيناس سعدة  المحاضر

   524م  705قاعة  705قاعة   المكان

 األربعاء

 

     جنائيعلم االجتماع ال السكان وتنظيم المجتمع   المقرر اسم

    د/ هاني بهاء الدين  د/ هاني بهاء الدين  المحاضر

    227ق   227ق   المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية        لجنة الجدول                                                منسق عام               

 ا.د/ غادة غتوري                                                               سالمد. أحمد عبد هللا
 

 م  2017 /2016الثاني : الدراسي الفصل     ((  فلسفةعام     ))   لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   م.خ ) فلسفة حضارة(  سيكلوجية ذوي االحتياجات  تطور الفكر التربوي  طرق تدريس ذوي االحتياجات  المقرر اسم

   د/ احمد شاكر  د ايات الدميري   طمة ابو النور د فا د رجب  المحاضر

   705ق   524م   524م  524مدرج  المكان

 االثنين

     التدريب الميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

   تعليم كبار  علم الجمال  مناهج بحث علمي   المقرر اسم

   د مبروك عطية  رضا  د/ محمد د/ حسام رحومة   المحاضر

   524م  328ق  328ق   المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    سياسية وحقوق انسان  فلسفة  18،  17فلسفة حديثة ق   المقرر اسم

    د/ عصام المصري  د/ إبراهيم مصطفى   المحاضر

    328ق  328ق   المكان

                                                                                
  

 

 

 



 

 عميد الكلية        لجنة الجدول                                                منسق عام               

 ا.د/ غادة غتوري                                                               سالمد. أحمد عبد هللا
 

              م 2017 /2016الثاني ا: الدراسي لفصلا     (( فلسفةعام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     التدريب الميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

   تاريخ مصر الحديث والمعاصر   نظام التعليم في مصر  الفروق الفردية  المقرر اسم

   د/ صفوت حسين   د محمد هالل  د عادل البنا  المحاضر

   528قاعة    122م   122م  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 المقرر اسم
فلسفة التأويل وفلسفة 

 اللغة
  تصوف اسالمي ونصوصه مشكالت فكر عربي  جغرافية مصر  فلسفة القيم 

  د/ احمد شاكر  د/ احمد شاكر  د. مدحت  د/ عصام المصري  د/ إبراهيم مصطفى  رالمحاض

  227ق  227ق   524ط + م  3 227ق  227ق  المكان

 


