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 م1028/1029 الثاني : الدراسي الفصل((     تاريخ عام     ))   األولى/  الفرقة محاضرات دولج

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

   نفس نمو علم  اللغة االنجليزية   التربية القومية  المقرر اسم

   د. سعيد عبد الغني   + أ إيمان نوح . حامد د   د/ احمد األلفي  المحاضر

   211مدرج   415م   112قاعة  المكان

 األحد

     اصول التربية  جغرافية بشرية  المقرر اسم

     د. مصطفى امين  د. سعيد عشيبة  المحاضر

     211مدرج  425ق  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    تاريخ الدولة العباسية  معالم التاريخ االوربي الوسيط  مبادئ الخرائط  المقرر اسم

    د. علياء عبد السالم  د/ مبروكة كامل  د. مدحت االنصاري  المحاضر

    405ق  405ق  405ق  المكان

 

 

 األربعاء

       رالمقر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    حقوق انسان  تاريخ الفكر االجتماعي   المقرر اسم

    د  . محمد فوزي  د إيناس سعدة  المحاضر

    415مدرج  429ق   المكان
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 م 1028/1029    ثانيال: الدراسي الفصل  ((  تاريخعام   ))  الثانية/  الفرقة محاضرات جدول

 
 

 
  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

     تكنولوجيا تعليم سكشن   1تدريس مصغر المقرر اسم

     سكشن قسم المناهج  سكشن قسم المناهج  المحاضر

     معمل التكنولوجيا    معمل  التدريس المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  مصر اليونانية والرومانية  خية بلغة اجنبية نصوص تاري المقرر اسم

    د مها بدر  د. امل مهران  د. هانم عبد الحميد  المحاضر

     211مدرج  828ق  828ق  المكان

 االثنين

    الجغرافية االقتصادية  تاريخ الدولة البيزنطية   المقرر اسم

    جيهان الصاوي د.  د. المتولي تميم   المحاضر

    418ق   404ق   المكان

 الثالثاء

 

     اشراف تربوي  مدخل الى علم الوثائق  المقرر اسم

     د. عادل اللمسي  د. احمد االلفي  المحاضر

     415 درجم 404ق  المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
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 م  1029/ 1028ثانيال: الدراسي الفصل     (( تاريخ عام     ))   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-02  02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

    جغرافية الوطن العربي  طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  المقرر اسم

    د. سعيد عشيبة  د هناء عبد هللا د. محمد ابو حالوة  المحاضر

     828ق   415 درجم  415 درجم المكان

 االثنين

    االيوبيون والمماليك  مصر االسالمية   المقرر اسم

    د. المتولي تميم  ة بهنوس د. هني  المحاضر

    404قاعة   405ق   المكان

 الثالثاء

 

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي  العالقات بين الشرق والغرب  ( Eم .خ ) نصوص تاريخية  المقرر اسم

   د. مبروك عطية  د. عادل اللمسي  د. ناجال عبد النبي  د/ مبروكة كامل  المحاضر

 415 درجم 425ق  828ق  المكان
    415 مدرج م

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  المقرر اسم

 التدريــــــــــــب الميدانــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان
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              م 1029/ 1028الثاني: الدراسي لفصلا     (( تاريخ عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

   قضايا تاريخية(  مقرر اختياري  ) تاريخ مصر المعاصر  تاريخ العرب المعاصر نظام التعليم في مصر  المقرر اسم

   د/ احمد االلفي   ا.د/ عاصم محروس  د/ أحمد االلفي   د. محمد هالل  المحاضر

   112ق   112قاعة  112ق  415مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   نصوص تاريخية بلغة اجنبية صر تاريخ اوروبا المعا  والقياس  الفروق الفردية المقرر اسم

   د/ صفوت حسين  ا.د/ صفوت حسين  د. عادل البنا  المحاضر

   112ق  112ق    211 درجم المكان

 الثالثاء

    تاريخ االمريكتين    المقرر اسم

    د/ احمد االلفي     المحاضر

    218ق    المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 


