
 

 عميد الكلية            لجنة الجدول ل  عامالمنسق ال                           والكلية   بالقسملجنة الجدول منسق            

 غتوري عبد الفتاح غادة/أ. د   فتحي درويش عشيبة د/ أ.       عشيبةرجب  سعيدد/   
 

 م 1028/1029 األول: الدراسي الفصل          ((     جغرافياعام     ))   األولى/  الفرقة محاضرات دولج

 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  

     تاريخ إسالمي   المقرر اسم

     د/ ناصر كحيل    المحاضر

     825ق   المكان

 األحد

     جغرافيا طبيعية  تاريخ مصر الفرعونية وحضارتها  المقرر اسم

     د/ مدحت االنصاري  د/ امل مهران  المحاضر

     825 قاعة 815 قاعة المكان

 االثنين

    مقرر اختياري  مبادي الخرائط   المقرر اسم

    د/ جيهان الصاوي  د/ سعيد عشيبة   المحاضر

    825قاعة  825ق   المكان

 الثالثاء

   لغة عربية  تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم لغة عربية )مقرر ثقافي( المقرر اسم

   د. رزق بركات  د رباب + د أحمد شاكر د . عادل اللمسي  توفيق محمد د.  المحاضر

    825 اعة ق 825مدرج   825مدرج   825  درجم المكان

 

 

 ربعاءاأل

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    جغرافيا بشرية  مبادئ االقتصاد  المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  جابر عبد العاطي د/   المحاضر

    825قاعة  815قاعة   المكان

 بية صحية او تفكير فلسفي وعلمي فقط اما  مقرر ترواحدا على الطالب ان يختار مقررا اختيارا :  ملحوظة

                       



 

 عميد الكلية            لجنة الجدول ل  عامالمنسق ال                           والكلية   بالقسملجنة الجدول منسق            

 غتوري عبد الفتاح غادة/أ. د   فتحي درويش عشيبة د/ أ.       عشيبةرجب  سعيدد/   
 

 م 1028/1029    األول: الدراسي الفصل(( جغرافيا عام  ))  الثانية/  الفرقة محاضرات جدول

 
 

 
  

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       كانالم

 األحد

   (1تدريس مصغر ) جغرافيا اوراسيا سيكولوجية التعليم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

   قسم المناهج د/ مدحت االنصاري   فاطمة موسي د/  / مصطفى أمين د المحاضر

   معمل التدريس 825قاعة  825 مدرج 825مدرج  المكان

 االثنين

    مقرر اختياري  المساحة والخرائط جغرافيا زراعية  المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  د/ مدحت االنصاري  د. سعيد عشيبة  المحاضر

    121قاعة  222قاعة  825ق   المكان

 الثالثاء

 

   جغرافيا مناخية  تاريخ اوربا الحديث والمعاصر  سكشن تعلم  المقرر اسم

   د/ فاتن حامد  د. احمد االلفي  قسم علم النفس  المحاضر

    128قاعة  425ق معمل علم النفس  المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية            لجنة الجدول ل  عامالمنسق ال                           والكلية   بالقسملجنة الجدول منسق            

 غتوري عبد الفتاح غادة/أ. د   فتحي درويش عشيبة د/ أ.       عشيبةرجب  سعيدد/   
 

 

           م  2219/ 2215 ولاأل: الدراسي الفصل     ((جغرافيا عام     ))   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

      تاريخ العرب الحديث  المقرر اسم

      د/ أحمد  االلفي  المحاضر

      222قاعة  المكان

 األحد

   (1التدريس) طرق حاسب الي تطبيقات طرق تدريس  (2) تكنولوجيا التعليم المقرر اسم

   د/ فايزة فاروق  قسم المناهج  قسم المناهج  / محمد فوزي د المحاضر

   815قاعة  معمل الحاسب االلي  معمل التدريس   828 مدرج المكان

 االثنين

   تاريخ مصر الحديث  مقرر اختياري    المقرر اسم

   د/ صفوت حسين  د/ محمد المغاوري    المحاضر

   128قاعة  121قاعة    المكان

 الثالثاء

 

    الجيومورفولوجيا  جغرافية العالم الجديد   المقرر اسم

    د/ فاتن حامد  د/ فاتن حامد   المحاضر

    128قاعة   128قاعة   المكان

 األربعاء

 

     ي ـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    خرائط التوزيعات  سكشن تكنولوجيا  المقرر اسم

    د/ جيهان الصاوي  قسم المناهج   المحاضر

    815قاعة  معمل التكنولوجيا  المكان
                                                                                

  

 



 

 عميد الكلية            لجنة الجدول ل  عامالمنسق ال                           والكلية   بالقسملجنة الجدول منسق            

 غتوري عبد الفتاح غادة/أ. د   فتحي درويش عشيبة د/ أ.       عشيبةرجب  سعيدد/   
 

 

              م 2219/ 2215 األول: الدراسي لفصلا     ((جغرافيا )عام     ) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     2طرق تدريس  تطبيقات تدريس مقرر اختياري  المقرر اسم

    د فايزة فاروق  مناهجال د/  سعيد عشيبة  المحاضر

    415قاعة  معمل التدريس 428ق  المكان

 االثنين

  دراسة ميدانية بشرية جغرافية الوطن العربي جغرافية مصر الطبيعية  صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

  د/ جيهان الصاوي  ي د/ جيهان الصاو د/ مدحت  االنصاري  د/ الحسيني علوان  د / محمد خميس  المحاضر

  825قاعة  825قاعة  828مدرج  828مدرج   828مدرج  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    الجغرافيا السياسية    المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري    المحاضر

    122قاعة    المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريـــــــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 


