
 

 عميد الكلية            المنسق العام للجدول             منسق عام لجنة الجدول  

 غادة غتوري.د/ أ                          فتحي عشيبةد. أ.   د/ سعيد عشيبة  -د. عادل اللمسي 

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول  طفولةاألولى    / 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  

   التربية الفنية البصرية  حاسب الى  سكشن مدخل لرياض االطفال اسم المقرر

   د عبد الرزاق  يات قسم الرياض قسم اصول التربية  المحاضر

   222م   425مدرج   قسم اصول التربية  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

  )معايشة الروضة( التربية العملية
   

    المحاضر

    انالمك

 األربعاء

    المدخل الى رياض االطفال  التربية الدينية المعلم ومهنة التعليم  اسم المقرر

    د وفاء مرسي د. محمد خليفة د محمد هالل المحاضر

     425مدرج  425مدرج   425م  المكان

 الخميس

   حاسب آلي  لطفل صحة البيئة وا اللغة العربية المهارات الموسيقية للطفل   اسم المقرر

   د. صفوت  د عبير + د ريم د. سامح داوود د. سعاد الدغيدي  المحاضر

   222مدرج   222م   222مدرج  222م  المكان

 



 

 عميد الكلية            المنسق العام للجدول             منسق عام لجنة الجدول  

 غادة غتوري.د/ أ                          فتحي عشيبةد. أ.   د/ سعيد عشيبة  -د. عادل اللمسي 

 

 م1028/1029 : األولالفصل الدراسي   طفولةالثانية  / 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

   ادارة رياض االطفال نظري لغة انجليزية دراما ومسرح طفل مفاهيم وأنشطة علمية اسم المقرر

   د شعبان هلل  د. نادر+ أ . اماني عطيه  + د بهلول  رزقد/  د رجب سرور المحاضر

   323 درجم  323مدرج    323 مدرج  323 درجم المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   التعبير الحركي للطفل تدريس مسصغر  تدريس مسصغر  مفاهيم وانشطة علمية  اسم المقرر

   د عفاف عثمان قسم المناهج  قسم المناهج  د رباب  المحاضر

   222م  معمل التدريس  معمل التدريس  222م  المكان

 األربعاء

     نظام التعليم  مفاهيم وانشطة لغوية  اسم المقرر

      محمد هاللد  طاهر علوان . د  المحاضر

     323م  323م  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 عميد الكلية            المنسق العام للجدول             منسق عام لجنة الجدول  

 غادة غتوري.د/ أ                          فتحي عشيبةد. أ.   د/ سعيد عشيبة  -د. عادل اللمسي 

 

 م 1028/1029 الفصل الدراسي : األول  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  

 لوجية اللعب وسيك اسم المقرر

  ايمان ضحاد 

 425مدرج 

 (2سكشن طرق تعليم الطفل )
 قسم المناهج معمل التدريس

  

   المحاضر

   المكان

 األحد

   اللغة االنجليزية  2طرق تعليم الطفل    اسم المقرر

   د. ابتسام + أ السيدة  د طاهر علوان   المحاضر

   222مدرج  222مدرج    المكان

 االثنين

   التربية البيئية سكشن سيكولوجية اللعب اسم المقرر

   د فايزة فاروق  قسم علم النفس المحاضر

   425درج م معمل علم النفس المكان

 الثالثاء

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

   التربية االخالقية   2تكنولوجيا تعليم  طفال ات األيقصص وحكا طفال أغاني وأناشيد األ اسم المقرر

     شعبان هللد  د عبير فاروق  د صفوت هنداوي  هنداوي  د صفوت المحاضر

   323مدرج   323مدرج  323مدرج  323مدرج  المكان

 
 

 

 

           



 

 عميد الكلية            المنسق العام للجدول             منسق عام لجنة الجدول  

 غادة غتوري.د/ أ                          فتحي عشيبةد. أ.   د/ سعيد عشيبة  -د. عادل اللمسي 

 

 م1029/ 1028 الفصل الدراسي: األول             طفولة     لرابعة ا : 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  

   الفنون التشكيلية لالطفال  فنون الروضة صحة نفسية وارشاد نفسي   اسم المقرر

   د عبد الرزاق د عبد الرزاق  الحسينيد   المحاضر

   222مدرج  222مدرج  222مدرج   المكان

 األحد

   سكشن طرق تعليم الطفل  سكشن تربية متحفية اسم المقرر

   قسم المناهج قسم اصول التربية  المحاضر

   معمل التدريس قسم اصول التربية  المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر اللغة العربية  اسم المقرر

 المحاضر
 أ.د/ محمد خليفه + د محمد رشاد 

 د. ابتسام ناصف + د محمد توفيق
 

 

   222مدرج  222مدرج   المكان

 الثالثاء

    رق تعليم الطفل ط سكشن طرق تعليم الطفل   سكشن تربية متحفية اسم المقرر

     غادة عبد السالمد  قسم المناهج قسم اصول التربية  المحاضر

    323مدرج  معمل التدريس قسم اصول التربية  المكان

 األربعاء

   التربية المتحفية والمكتبية   علم النفس الفسيولوجي  التربية الوالدية  اسم المقرر

   د محمد هالل  د سعيد عبد الغني   محمود الشالد  اضرالمح

    222مدرج   222مدرج   222مدرج  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 


