
 

 يد الكلية عم                  رئيس لجنة الجداول ووكيل الكلية لشئون الطالب        لجنة الجدول
 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى               د/ فتحي عشيبة             + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم

 

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 1029 - 1028 الثانيالفصل الدراسي: ( إنجليزي طفولة)األولى   / 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 2

 السبت  

   منهج االنشطة في الروضة التربية الصحية المهارات األساسية  في التربية الرياضية   علم نفس النمو اسم المقرر

   د. وفاء مخيون  د. وفاء مخيون  أ.د. محمد المقطف د. رشا المدبولي  المحاضر

   828قاعة   828قاعة  427ق  210قاعة  المكان

 األحد

     ادب اطفال  تنشئة اجتماعية  اسم المقرر

     د. ميرفت عبد الرؤف  شعبان هللد  المحاضر

     110قاعة  218قاعة   المكان

 نيناالث

    اللغة العربية  منهج االنشطة في الروضة  اسم المقرر

    د. سماح فريد  تطبيقي  المحاضر

    814ق  التدريس معمل  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

      التربية الدينية اسم المقرر

      د. رحاب سمير  اضرالمح

      124قاعة  المكان

 الخميس

     حقوق اإلنسان  اسم المقرر

     د. محمد فوزي   المحاضر

     417مدرج   المكان

 



 

 يد الكلية عم                  رئيس لجنة الجداول ووكيل الكلية لشئون الطالب        لجنة الجدول
 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى               د/ فتحي عشيبة             + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم

 

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 1029 - 1028 الثاني: الفصل الدراسي  (إنجليزي طفولة) 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
      نظري رسوم االطفال اسم المقرر

      د. عبد الرزاق المحاضر

      110قاعة  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين
     التربية الدينية اللغة العربية  اسم المقرر

     د. رحاب سمير  دين د. زكي عاب المحاضر

     818مدرج  828ق  المكان

 الثالثاء
    مفاهيم اجتماعية وخلقية  تدريس مصغر تعليم التكنولوجيا   اسم المقرر

    أ.د اسماعيل  قسم المناهج د. مها  المحاضر

    110ضقاعة  تدريسمعمل ال 404قاعة  المكان

 األربعاء

  حسبان  ليمتعالتكنولوجيا   اسم المقرر
سيكولوجية التعلم في 

 الطفولة
     حسبان 

 د. منى عمارة  محمد درويشد.   د. مها بدر  المحاضر
د.  محمد 

    درويش

    407قاعة  817ق  407قاعة   218ق  المكان

 الخميس

    موسيقى واناشيد  اساسيات الرياضيات  اسم المقرر

    دياب  إيناس. دأ.   حامد كمالد.  المحاضر

     814قاعة    211قاعة  المكان

 
 

 



 

 يد الكلية عم                  رئيس لجنة الجداول ووكيل الكلية لشئون الطالب        لجنة الجدول
 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى               د/ فتحي عشيبة             + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم

 

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 1029 - 1028 الثانىالفصل الدراسي :  (إنجليزي طفولة)   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  
     انشطة فنية للطفل المعسكرات والعاب الخالء اسم المقرر

     د عبد الرزاق  . محمد المقطفد  المحاضر

     124قاعة  118قاعة  المكان

 األحد

   الدين والحياة    الثقافة العلمية اسم المقرر

   د. محمود حسن    د.  رباب  المحاضر

 418قاعة   المكان
 

   427قاعة  

 االثنين
    ة اللغة العربي  تاريخ مصر المعاصر   اسم المقرر

    د. سماح فريد    .صفوت حسين د   المحاضر

    814ق  828قاعة   المكان

 الثالثاء
   علوم متكاملة الدين والحياة  جغرافية مصر  المعسكرات والعاب الخالء اسم المقرر

   د إبراهيم غازي د. اسماء شنقار  د .مدحت  االنصاري  د. محمد هالل  المحاضر

   210قاعة   427قاعة  111قاعة  218قاعة  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

     اللغة العربية  امراض االطفال وتمريضهم اسم المقرر

     د يسرا العدوي  د. ريم –. عبير د  المحاضر

 المكان
   828ق 

 407قاعة 
  

  

 



 

 يد الكلية عم                  رئيس لجنة الجداول ووكيل الكلية لشئون الطالب        لجنة الجدول
 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى               د/ فتحي عشيبة             + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم

 

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م1029/ 1028 الثاني  الفصل الدراسي             طفولة إنجليزيالرابعة      : ات الفرقةجدول محاضر
 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  

   أصول التربية  برامج ومناهج طفل الروضة طرق تدريس ذوي االحتياجات تعليم اللغة االجنبية اسم المقرر

   د. مصطفى أمين  أحمد سالمد  أحمد سالمد  د. وفاء مخيون  المحاضر

    418ق  118قاعة  118قاعة  211مدرج  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     صعوبات التعلم في رياض االطفال الفروق الفردية والقياس اسم المقرر

     د أنعام الكاشف فاطمة عبد الرحمن د المحاضر

     828قاعة  210قاعة  المكان

 الثالثاء

    لوجية ذوي االحتياجاتوسيك تربية إبداعية اشراف تربوي اسم المقرر

    د آيات الدميري د إسماعيل دياب د. مبروك عطية  المحاضر

    318قاعة  110قاعة  110قاعة  المكان

 األربعاء

      تطور الفكر التربوي  مقرراسم ال

      د محمد أبو خليل المحاضر

      210قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 

 


