
 

 عميد الكلية             المنسق العام للجدول       والكلية  بالقسممنسق الجدول         

 غتوري عبد الفتاح غادة.د/ أ                    عشيبة درويش  فتحي /د عشيبة               أ. رجب سعيد /د      
 

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول  ((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  

     MSA 0112 جبر اللغة العربية  اسم المقرر

     د عصام خير الدين د. يسرا العدوي   المحاضر

     021ق  825قاعة  المكان

 األحد

     معالم التاريخ المصري القديم  لغة انجليزية  اسم المقرر

     د/ امل مهران  د.  نهاد + أ. بسمة  المحاضر

     305ق  323 درج م المكان

 االثنين

     فلسفة الحضارة   اسم المقرر

     أ.د/ المتولي  تميم   المحاضر

     001قاعة   المكان

 الثالثاء

   معلم ومهنة التعليمال الدين والحياة   MSA 0111أساسيات رياضيات  اسم المقرر

   د . عادل اللمسي  د. ابتسام ناصف    د حامد كمال  المحاضر

   323مدرج   321ق   320ق   المكان

 األربعاء

      الدين والحياة   اسم المقرر

      مير د. رحاب س المحاضر

      323مدرج  المكان

 الخميس

    اللغة العربية  فلسفة الحضارة   اسم المقرر

    د. اسماء شنقار  د/ احمد شاكر   المحاضر

    825مدرج  825قاعة   المكان

 



 

 عميد الكلية             المنسق العام للجدول       والكلية  بالقسممنسق الجدول         

 غتوري عبد الفتاح غادة.د/ أ                    عشيبة درويش  فتحي /د عشيبة               أ. رجب سعيد /د      
 

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول ((أساسي  ))مواد اجتماعية   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 ومالي

 السبت  

   المهارات اليدوية  المهارات الفنية  الدولة العربية االسالمية  0علوم بيئية  اسم المقرر

   د/محمد فاروق د/محمد فاروق د/ ناصر كحيل   د عبير فاروق المحاضر

   223قاعة  223اعة ق 825قاعة   022مدرج  المكان

 األحد

   المدرسية اإلدارة علم نفس اجتماعي جغرافية السكان  تدريس مصغر اسم المقرر

   / مبروك عطيه د د/ أيات الدميري  د/ سعيد عشيبة   قسم المناهج المحاضر

   825مدرج   825مدرج  325قاعة   معمل التدريس المكان

 االثنين

    دب األطفال أ تدريس مصغر دب األطفال أ اسم المقرر

    د/ محمد توفيق  قسم المناهج د/ عبد الغفار المحاضر

    320قاعة  معمل التدريس 221قاعة  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       قرراسم الم

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 عميد الكلية             المنسق العام للجدول       والكلية  بالقسممنسق الجدول         

 غتوري عبد الفتاح غادة.د/ أ                    عشيبة درويش  فتحي /د عشيبة               أ. رجب سعيد /د      
 

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول     ((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

 تطبيقات التدريس  اسم المقرر
سكشن   2تكنولوجيا تعليم 

 تكنولوجيا

تطبيقات 

 تدريس

  
 

    قسم المناهج د / عبير فاروق   قسم المناهج المحاضر

 المكان
معمل   323مدرج  معمل تدريس

 تكنولوجيا

   معمل تدريس
 

 االثنين

    (0)التدريس طرق المساحة والخرائط  اسم المقرر

    غادة عبد السالمد/  د/ مدحت االنصاري   رالمحاض

    221قاعة   221قاعة   المكان

 الثالثاء

     جغرافية العالم الجديد  تاريخ مصر االسالمية  اسم المقرر

     د/ فاتن حامد  د. هنية بهنوس  المحاضر

      023قاعة  325ق  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 يـــــــــانب الميدــــــالتدري

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 عميد الكلية             المنسق العام للجدول       والكلية  بالقسممنسق الجدول         

 غتوري عبد الفتاح غادة.د/ أ                    عشيبة درويش  فتحي /د عشيبة               أ. رجب سعيد /د      
 

  

 م1028/1029الفصل الدراسي: األول    ((مواد اجتماعية أساسي  ))   الرابعة  / جدول محاضرات الفرقة

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

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
 تطبيقات تدريس 

 جغرافية افريقيا وحوض النيل 
  2طرق تدريس 

  

 المحاضر
 المناهج 

 د. سعيد عشيبة 
 عالء زايد / د أـ.

  

 المكان
 معمل تدريس 

  325ق  
 001ق 

  

 االثنين

    تطبيقات تدريس المناهج الصحة النفسية واالرشاد  اسم المقرر

    المناهج د/ غادة عبد السالم   أ.د/عادل المنشاوي  المحاضر

    معمل تدريس  825مدرج   825مدرج  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريــــب الميدانـــــــــــــــــي
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       رالمحاض

       المكان

 الخميس

    جغرافيا بشرية  جغرافيا اقتصادية   اسم المقرر

    د/ محمد المغاوري  د/ جيهان الصاوي   المحاضر

    325ق  325ق   المكان

 


