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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:   ))عـلــوم((أساسي     ولى األ/ جدول محاضرات الفرقة

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

 السبت  

     بيولوجيا عامة بيولوجيا عامة اسم المقرر

     د . كارولين  + د. عبد الفتاح   د . رضوى + د. مفيدة  المحاضر

     1كلية العلوم مدرج  1كلية العلوم مدرج  المكان

 األحد

   جيولوجيا عامة   ة أصول التربي اسم المقرر

   . محمد السيد + د. عصام د    د مصطفى امين  المحاضر

   2كلية العلوم مدرج    313م  المكان

 االثنين

   علم نفس النمو     اسم المقرر

   د. الحسيني علوان     المحاضر

     211مدرج     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   (1خواص مادة وبصريات ) 2كيمياء عامة   هندسة تحليلية  اسم المقرر

   د. حسين مطاوع   د محمد + د. سيد عبد الرحيم   د. عصام خير الدين  المحاضر

  المكان
   1مدرج  -كلية العلوم  1مدرج   -كلية العلوم  313مدرج 

 الخميس

   أدب أطفال  ) تفاضل وتكامل(  حسبان ن حقوق إنسا اسم المقرر

   د عبد الغفار + د محمد توفيق  د محمد متولي د. محمد فوزي  المحاضر

   313 درجم  313مدرج  415مدرج  المكان
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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:  ))عـلــوم((أساسي   الثانية / جدول محاضرات الفرقة

 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  

   تكنولوجيا تعليم  دراما ومسرح طفل  الفقاريات وحبليات  وبصريات حرارة  فيزياء اسم المقرر

   د محمد فوزي  د. بهلول سالم  د. .... د. ياسر + د. عاطف  المحاضر

   415م  313م   2 مدرج – كلية العلوم  2مدرج  -كلية العلوم المكان

 األحد

   دراما ومسرح طفل    اسم المقرر

   د. محمد خليفة     المحاضر

   313 درج م    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   الدين وقضايا العصر مهارات يدوية وفنية  ة التعلم سيكولوجي  اسم المقرر

   د. ابتسام + د. عبد الغفار  د عبد الرزاق عادل المنشاوى د/   المحاضر

   211مدرج  211مدرج   211مدرج   المكان

 الخميس

   هندسة فراغية تدريس مصغر  تكنولوجيا التعليم )عملي(  اسم المقرر

   د. رجب عمر قسم المناهج قسم المناهج  المحاضر

    211مدرج  معمل التدريس معمل التكنولوجيا  المكان
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 م1028/1029 ثانيالفصل الدراسي: ال  ))عـلــوم((أساسي    الثالثة  / جدول محاضرات الفرقة

 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

      تعليم الكبار  اسم المقرر

       د وفاء مرسي  المحاضر

       211مدرج  المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 التدريب الميداني  

 

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  في اختياري مقرر  ثقا  الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   د. عادل اللمسي  د احمد شاكر عبد السالم  د غادة  د. عادل البنا  المحاضر

   313م  313م    415م  المكان

 األربعاء

     ا نبات + وراثة    اسم المقرر

     د منى الحضري   المحاضر

     323مدرج    المكان

 الخميس

    بيولوجيا االنسان  مراكز الكترونية يزياء اشعاعيةف اسم المقرر

    د/ ...... د: ... د/ ... المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان
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 م1028/1029 لثانيالفصل الدراسي: ا وم((ــلـأساسي  ))ع  الرابعة  / جدول محاضرات الفرقة

 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  

     نظام التعليم في مصر   سيكولوجية ذوي االحتباجات  اسم المقرر

     د. محمد هالل  د.محمد ابو حالوة  المحاضر

     415 درجم  313م  المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات     اسم المقرر

   روقد فايزة فا    المحاضر

   211مدرج     المكان

 االثنين

    جيولوجيا مصر  –جيولوجيا بيئية    اسم المقرر

    د. عثمان + د. عافطف + د. اشرف     المحاضر

     - كلية العلوم   المكان

 الثالثاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 األربعاء

   ف الفلك واالرصاد حشرات وطفيليات 1كيمياء عضوية  علوم متكاملة  اسم المقرر

   د. ايتاس يونس بركات-عباس-د. امل غنيم د/ محمد علبة -د. السيد عبد الرحيم د رباب ابو الوفا  المحاضر

   كلية العلوم – 2مدرج  كلية العلوم – 2مدرج  كلية العلوم – 1مدرج  313مدرج  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان
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 م1028/1029 ثانيالفصل الدراسي: ال ((أساسي  ))رياضيات  ولى  األ/ جدول محاضرات الفرقة

 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       انالمك

 األحد

   تفاضل  تكامل   هندسة تحليلية اصول التربية  اسم المقرر

   د حامد  د رجب   د وفاء  د مصطفى امين   المحاضر

   312ق  110ق    113ق  313م  المكان

 االثنين

   علم نفس النمو     اسم المقرر

   د. الحسيني علوان     المحاضر

    211م     المكان

 لثالثاءا

   أدب أطفال  أدب أطفال  اسم المقرر

   د/عبد الغفار عطية  د/محمد توفيق  المحاضر

   315ق   415م   المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   المهارات الموسيقية 2كيمياء عامة  المهارات الحركية  حقوق انسان اسم المقرر

   د . ايناس دياب   د. محمد + د. السيد  د/ عصام راشد  د. محمد فوزي  المحاضر

   415م  1مدرج  –كلية العلوم   110ق  415م  المكان
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 م1028/1029 ثانيالفصل الدراسي: ال أساسي  ))رياضيات((  الثانية  / جدول محاضرات الفرقة

 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  

   تكنولوجيا تعليم    تدريس مصغر  اسم المقرر

   د محمد فوزي    قسم المناهج  المحاضر

    415م    معمل التدريس المكان

 األحد

   دراما ومسرح طفل    اسم المقرر

   د/بهلول د محمد خليفة +     المحاضر

   313م      المكان

 ثنيناال

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   هندسة فراغية 1رياضيات تطبيقية تاريخ الرياضيات  اسم المقرر

   د. وفاء د عماد  د.حامد  المحاضر

    204ق  112ق  113ق   المكان

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية سيكولوجية التعلم   اسم المقرر

    د عبد الرازق د عادل المنشاوي   محاضرال

    211م  211م   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:  أساسي  ))رياضيات((   الثالثة / جدول محاضرات الفرقة

 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  

       اجات لوجية ذوي االحتيوسيك اسم المقرر

      د. محمد ابو حالوة  المحاضر

       313م  المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات   (1تحليل رياضى) تعليم الكبار  اسم المقرر

   قد فايزة فارو  د فاطمة جعفر د وفاء مرسي  المحاضر

   211مدرج   112ق  211م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 التدريب الميداني  

 

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  مقرر  ثقافي اختياري     اسم المقرر

   د. عادل اللمسي  د أحمد شاكر د غادة    المحاضر

   313م  313م    المكان

 ربعاءاأل

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    نظرية االحتماالت  اسم المقرر

    د. وفاء وحيد د قدرية المحاضر

    229ق  312ق  المكان
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 م1028/1029الثاني الدراسي الفصل  أساسي  ))رياضيات((    الرابعة / جدول محاضرات الفرقة

 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  

    دوال خاصة نظام التعليم   اسم المقرر

    د. حامد كمال  د. محمد هالل   المحاضر

    112ق  415م   المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   نظرية األعداد  (5اضة تطبيقية )ري حزم برمجيات اسم المقرر

   عصام خير الديند   د. ايمان محمود د أسامة فاروق المحاضر

    808ق   808ق  808ق  المكان

 الثالثاء

    منطق رياضى طرق احصائية الفروق الفردية والقياس النفسي  اسم المقرر

    د. مايسة الجندي جمال أميند  د. عادل البنا  المحاضر

     318ق  318ق   415م  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 


