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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:   ((مواد اجتماعية )) أساسي   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 اليوم

 السبت  

       مقرراسم ال

       المحاضر

       المكان

 األحد

    جغرافية الوطن العربي   اصول التربية  اسم المقرر

    د. سعيد عشيبة   د مصطفى امين  المحاضر

     328قاعة     313 درجم المكان

 االثنين

   علم نفس نمو  عاصرتاريخ اوربا الحديث والم بيو حيوان   -كيمياء بيو نبات فيزياء اسم المقرر

   د. الحسيني علوان   صفوت حسين ا.د/ د. الغزالي -د السيد + دعالء د. خلود  –د. ياسر  المحاضر

   211مدرج   112ق  2مدرج  –كلية العلوم  2مدرج  –كلية العلوم  المكان

 الثالثاء

    مهارات حركية  علم االجتماع   اسم المقرر

      محمد عشري  / د  عدةد/ إيناس س  المحاضر

 المكان
 

  221ق 
 312ق 

   

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   مهارات موسيقية    حقوق انسان  اسم المقرر

   د. ايناس دياب    د. محمد فوزي  المحاضر

   415مدرج    313مدرج   المكان
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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:  ((أساسي  ))مواد اجتماعية   الثانية/ قةجدول محاضرات الفر
 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  تكنولوجيا التعليم تطبيقي  1تدريس مصغر  اسم المقرر

   د محمد فوزي  سالم  د/بهلول قسم المناهجسكشن  هج سكشن قسم المنا المحاضر

    415 درجم 313 درجم معمل التكنولوجيا معمل التدريس المكان

 األحد

   دراما ومسرح  االقليمية  يا س جغرافية اورا مصر اليونانية والرومانية اريخ ت  اسم المقرر

   ركاتد. رزق ب د. مدحت االنصاري  د. امل مهران   المحاضر

   313 درجم 312ق  328قاعة   المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر    اسم المقرر

   د. ابتسام + د. سماح     المحاضر

   415م      المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

     التعلم لوجية وسيك سكشن سيكولوجية التعلم  اسم المقرر

      دعادل المنشاوى التربوي  علم النفس  قسم  المحاضر

      211مدرج  معمل علم النفس  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م1029 /1028 الثاني الفصل الدراسي:      ((مواد اجتماعية ساسي  ))أ     الثالثة : دول محاضرات الفرقةج

 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

      تعليم الكبار  اسم المقرر

      د وفاء مرسي  المحاضر

      211مدرج   المكان

 االثنين

     جغرافية طبيعية  تاريخ المغرب واالندلس  اسم المقرر

     د. مدحت االنصاري  د. هانم عبد الغفار  المحاضر

     110ق  110ق  المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  ثقافي اختياري  رمقر تاريخ العرب الحديث والمعاصر الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   د . عادل اللمسي   د. احمد شاكر  م د. غادة عبد السال د/ احمد االلفي  د . عادل البنا   المحاضر

    313مدرج   313مدرج   213ق    415مدرج  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريــــــب الميدانـــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

   غادة عبد السالمللدكتورة و التربية الصحية تفكير فلسفي للدكتور احمد شاكر أ ماا اختيارا واحدا فقط إار مقررملحوظة : على الطالب ان يخت
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 1028/1029ثانيالفصل الدراسي: ال    ((مواد اجتماعية أساسي  ))   الرابعة  / جدول محاضرات الفرقة
 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01  01-8 البيانات اليوم

 السبت  

     نظام التعليم في مصر  سيكولوجية ذوي االحتياجات  سم المقررا

 المحاضر
 د محمد أبو حالوة 

     د. محمد هالل 

     415 درجم  313مدرج   المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات     اسم المقرر

 المحاضر
 

 
 فايزة فاروق .د 

  

   211مدرج     المكان

 االثنين

    جغرافية مصر  تاريخ مصر الحديث والمعاصر  جغرافية سياسية  لمقرراسم ا

    مدحت  االنصاري  /دأ. د/ صفوت حسين  د. محمد المغاوري  المحاضر

    211مدرج  112قاعة  221قاعة  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريــــب الميدانـــــــــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

      علوم متكاملة  اسم المقرر

      ابو الوفا  د رباب المحاضر

       313مدرج  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 


