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 عميد الكلية                                                                                   لجنة الجدولمنسق عام             

 ا.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي: ا  ((مواد اجتماعية )) أساسي   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  

      بيو نبات  لمقرراسم ا

      د خلود  المحاضر

       2 م –العلوم   المكان

 األحد

      اصول التربية  اسم المقرر

      د مصطفى امين  المحاضر

      323م  المكان

 االثنين

     بيو حيوان فيزياء كيمياء  اسم المقرر

  المحاضر
د السيد + 

 دعالء
     د الغزالي د ياسر خضر

  المكان
  -العلوم 

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
    

 الثالثاء

    جغرافية الوطن العربي  علم االجتماع   اسم المقرر

    د. مدحت االنصاري  د/ هاني بهاء الدين  المحاضر

     123قاعة     123ق   المكان

 األربعاء

   حقوق انسان  مهارات موسيقية  ة مهارات حركي علم نفس نمو  اسم المقرر

   د اشرف  يناس  إ د  عفافد  د رشا المدبولي  المحاضر

   323م  321ق  321ق  524مدرج  المكان

 الخميس

      تاريخ اوربا الحديث والمعاصر  اسم المقرر

      ا.د/ عاصم محروس  المحاضر

       123ق  المكان

 



 

 عميد الكلية                                                                                   لجنة الجدولمنسق عام             

 ا.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم

 

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي:  ((أساسي  ))مواد اجتماعية   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  

     تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

     د محمد فوزي   المحاضر

      122م   المكان

 األحد

      نانية والرومانية ت.مصر اليو اسم المقرر

      د. امل مهران  المحاضر

      324قاعة  المكان

 االثنين

      جغرافية اوراسيا  اسم المقرر

      د. مدحت االنصاري  المحاضر

      120ق  المكان

 الثالثاء

    الدين وقضايا العصر   اسم المقرر

    مد عبد الحميدد/مح    المحاضر

    524م     نالمكا

 األربعاء

     2تدريس مصغر  لوجية التعلم وسيك )Eدراما ومسرح )عربي+مواد+ اسم المقرر

    سكشن قسم المناهج   إيمان ضحاد  د/بهلول المحاضر

      122م  122م  المكان

 الخميس

      الدين وقضايا العصر اسم المقرر

      سامح داوود د/ المحاضر

      323 م المكان

 
 



 

 عميد الكلية                                                                                   لجنة الجدولمنسق عام             

 ا.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم

 

 م2017 /2016 الثاني الفصل الدراسي:      ((مواد اجتماعية ساسي  ))أ     الثالثة : دول محاضرات الفرقةج

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

 السبت  

   تاريخ العرب الحديث والمعاصر   الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   د/ احمد رشوان    د فاطمة موسى  المحاضر

    123ق      122م  المكان

 األحد

    مقر ثقافي اختياري   تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

    د أحمد شاكر د وفاء   د فاطمة ابو النور  المحاضر

    122م   122م  المكان

 االثنين

    جغرافية طبيعية   تاريخ المغرب واالندلس  اسم المقرر

    د. مدحت االنصاري   د. ناصر كحيل  رالمحاض

    120ق   217ق  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريــــــب الميدانـــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    تعليم الكبار    اسم المقرر

    د مبروك عطية    المحاضر

    323م    المكان

   ءاملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر اختيارا واحدا فقط اما تفكير فلسفي للدكتور احمد شاكر او التربية الصحية للدكتورة وف
 

 
  



 

 عميد الكلية                                                                                   لجنة الجدولمنسق عام             

 ا.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم

 

 2016/2017ثانيالفصل الدراسي: ال    ((مواد اجتماعية أساسي  ))   الرابعة  / جدول محاضرات الفرقة
 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10  10-8 البيانات اليوم

 السبت  

      سيكلوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

      د/الحسيني علوان المحاضر

       323مدرج   المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات     اسم المقرر

   د فايزة     المحاضر

   524مدرج     المكان

 االثنين

   تاريخ مصر الحديث والمعاصر  نظام التعليم في مصر    سم المقررا

   د/ صفوت حسين  د محمد هالل    المحاضر

   528قاعة   122م    المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريــــب الميدانـــــــــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

    جغرافية سياسية  لة علوم متكام  اسم المقرر

    د. محمد المغاوري  د رباب  المحاضر

    117قاعة   323مدرج   المكان

 الخميس

    جغرافية مصر    اسم المقرر

    د. مدحت    المحاضر

    524مدرج    المكان

 


