
 

 عميد الكلية           منسق عام لجنة الجدول                بالكلية  لجنة الجدول    

 غادة غتوري.د/ أ        فتحي عشيبةأ. د.                      د/ سعيد عشيبة  –د/ عادل اللمسي  

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول( 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 اليوم

 السبت  

   المدخل الى رياض االطفال  اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية تطبيقي   اسم المقرر

   تطبيقى د حامد أبو شرق نوح  أ/ ايمان  المحاضر

   قسم أصول التربية 407قاعة  قاعة   المكان

 األحد

   مدخل لرياض االطفال  MedT110لىحاسب آ المعلم ومهنة التعليم   اسم المقرر

   د. شعبان هلل د هيثم  د مها د مبروك عطية  المحاضر

    407ق  407قاعة  407قاعة    المكان

 االثنين

    المهارات الموسيقية للطفل   المهارات الموسيقية للطفل    MedT110لىحاسب آ المقرر اسم

    عملى دياب د إيناس د. اسامة فاروق  المحاضر

    417ق   417ق    823ق  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

   اسم المقرر
 التربية الفنية البصرية

 

التربية الفنية البصرية 

 تطبيقى
  

   د عبد الرزاق د عبد الرزاق   المحاضر

   417ق  417ق     المكان

 الخميس

    صحة البيئة والطفل    اسم المقرر

    د. ريم  -د. عبير    المحاضر

    407ق    المكان

 



 

 عميد الكلية           منسق عام لجنة الجدول                بالكلية  لجنة الجدول    

 غادة غتوري.د/ أ        فتحي عشيبةأ. د.                      د/ سعيد عشيبة  –د/ عادل اللمسي  

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م1028/1029 : األولالفصل الدراسي  (إنجليزي طفولة)ثانية  ال 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

   لغة انجليزية   مفاهيم وأنشطة علمية مفاهيم وانشطة لغوية  اسم المقرر

   أ/ لمياء سعد    ربابد   احمد سالمد  المحاضر

   حجرة االنشطة    417ق  417ق  المكان

 االثنين
    دراما ومسرح طفل  دراما ومسرح طفل اسم المقرر

     ا. ابتسام قضيب     محمد داوود د/  المحاضر

    عملي  – 224ق   827ق  المكان

 الثالثاء
   ت الحركية المهارا    اسم المقرر

   د. عفاف عثمان     المحاضر

   122مدرج     المكان

 األربعاء

    نظام التعليم  لغة انجليزية  تدريس مصغر اسم المقرر

    مصطفي أميند  د. نهاد البحيري  قسم المناهج المحاضر

    407قاعة  417ق  معمل التدريس المكان

 الخميس

     الطفالادارة رياض ا  اسم المقرر

      د شعبان هلل  المحاضر

     417قاعة   المكان

 
 

 

  



 

 عميد الكلية           منسق عام لجنة الجدول                بالكلية  لجنة الجدول    

 غادة غتوري.د/ أ        فتحي عشيبةأ. د.                      د/ سعيد عشيبة  –د/ عادل اللمسي  

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي : األول (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  
   اللغة االنجليزية  (1تطبيقات طرق تعليم الطفل ) 1طرق تعليم الطفل  التربية البيئية  اسم المقرر

   د. حامد أبو شرق قسم المناهج  وفاءد   . وفاءد  المحاضر

    407قاعة  معمل التدريس 417قاعة     417قاعة  المكان

 األحد

    2تكنولوجيا تعليم   طفالأغاني وأناشيد األ طفال ات األيقصص وحكا لوجية اللعب وسيك اسم المقرر

   د .مها   . أحمد سالمد   .أحمد سالمد  أيات الدميريد  المحاضر

 407قاعة  407قاعة  407قاعة  407قاعة  المكان
 

 

 االثنين

    التربية االخالقية   2تكنولوجيا تعليم  سكشن سيكولوجية اللعب اسم المقرر

    د ابو خليلا. د محم تطبيقى  قسم علم النفس المحاضر

 المكان
 معمل علم النفس

    417قاعة   معمل   تكنولوجيا

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

   المكان
 

   

 األربعاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

   المكان
   

 

 
 

 



 

 عميد الكلية           منسق عام لجنة الجدول                بالكلية  لجنة الجدول    

 غادة غتوري.د/ أ        فتحي عشيبةأ. د.                      د/ سعيد عشيبة  –د/ عادل اللمسي  

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي : األول (إنجليزي طفولة)  ةرابعال 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  

    طرق تعليم الطفل  تطبيقات طرق تعليم الطفل  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

     وفاء مخيوند  قسم المناهج مدبوليد رشا ال المحاضر

    417قاعة  معمل التدريس 214قاعة  المكان

 األحد

     سكشن تربية متحفية التربية المتحفية والمكتبية  اسم المقرر

     قسم اصول التربية  د مبروك عطية المحاضر

     قسم اصول التربية 417قاعة  المكان

 االثنين

    اللغة العربية الدين وقضايا العصر لنفس الفسيولوجي علم ا اسم المقرر

    د زكي عابدين  د ابتسام ناصف سعيد عبد الغنيد  المحاضر

    417قاعة  824قاعة  407قاعة  المكان

 الثالثاء

     اللغة العربية  التربية الوالدية  اسم المقرر

     د. اسماء شنقار   إسماعيل ديابد  المحاضر

     407ق  407قاعة  المكان

 األربعاء

    الدين وقضايا العصر فنون الروضة الفنون التشكيلية لالطفال  اسم المقرر

    رحاب سميرد  د عبد الرزاق د عبد الرزاق المحاضر

    407قاعة  417قاعة  417قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    انالمك

 


