
 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

 م 1028/1029 األول: الدراسي الفصل((      فلسفة واجتماع عام     ))   األولى/  الفرقة محاضرات دولج

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 يناالثن

  مدخل الي علم االجتماع  المقرر اسم
 ( اللغة العربية ) مقرر ثقافي

 
 

 

  د/ إيناس سعدة المحاضر
 د/ يسرا العدوي 

 
 

 

  222قاعة  المكان
 425مدرج 

 
 

 

 الثالثاء

 تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم   ةانثروبولوجيا اجتماعي المقرر اسم
 (  م.خ ) نظرية المعرفة

  

 د. عصام المصري   / د أحمد شاكر د / رباب ابو الوفا د. عادل اللمسي  د/ إيناس سعدة المحاضر
  

 425مدرج   425مدرج  111قاعة  المكان
 223ق 

  

 

 

 األربعاء

     مدخل الى الفلسفة   المقرر اسم

     د/ احمد شاكر   المحاضر

      122قاعة   المكان

 الخميس

    اللغة العربية  فلسفة يونانية حتى افالطون   مقررال اسم

    د. اسماء شنقار  د/ محمد رضا    المحاضر

     425مدرج  222ق   المكان



 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

 م 1028/1029    األول: الدراسي الفصل  ((  فلسفة واجتماععام   ))  الثانية/  الفرقة محاضرات جدول                  

 
 

 
  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

     سكشن تدريس مصغر  الخدمة االجتماعية  المقرر اسم

     قسم المناهج  د. اشرف البهى  المحاضر

     معمل التدريس  223قاعة  المكان

 األحد

 سيكولوجية التعليم إدارة مدرسية وصفية  المقرر اسم
نانية ارسطو الفلسفة اليو

 ومابعده
   

    د محمد  رضا  فاطمة موسى د/  د/ مصطفى امين  المحاضر

    223قاعة  425 مدرج 425مدرج  المكان

 االثنين

     علم االجتماع العائلي  مقرر اختياري : فلسفة السياسة  المقرر اسم

     د/ ايناس سعده  د. اماني الطراوي  المحاضر

     217قاعة  111ق  المكان

 الثالثاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
 مقرر اختياري  تعلممادة ال سكشن  المنطق الصوري 

 )فلسفة اسالمية (
 

  

    د/ أحمد شاكر  قسم علم النفس د. حسام رحومة  المحاضر

     111قاعة  معمل علم النفس  111ق  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

 م  2017/ 2013األول : الدراسي الفصل     ((اجتماع عام     ))   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
 (2) تكنولوجيا التعليم

 (1التدريس) طرق
تطبيقات 

 تدريس
معمل 

 تكنولوجيا
   

    قسم المناهج هناء عبد هللا د د . محمد فوزى المحاضر

 المكان
  222 مدرج

 220 قاعة 
معمل 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
   

 االثنين

     التدريب الميداني المقرر اسم

     اضرالمح

     المكان

 الثالثاء

 

  المقرر اسم
مقرر اختياري : العالقات 

 الدولية 
نظريات معاصرة في علم 

 االجتماع
 

 
 

    د. ايناس سعده د. اماني الطراوي   المحاضر

     111 اعةق 223 اعةق  المكان

 األربعاء

 

    م االجتماع االعالمي عل علم االجتماع الثقافي  بناء المجتمع ونظمه  المقرر اسم

    كلية االداب د. ... انتداب  د. ايناس سعده د. شيماء محمد  المحاضر

    قسم االجتماع شعبة االعالم 204 اعة ق  223قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
                                                                                

  



 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

              م 2017/ 2013األول : الدراسي لفصلا     (( اجتماع عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     التــــدريب المــــيداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

     2طرق تدريس  صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

    د محمد خميس  د/ الحسيني علوان   د/ محمد خميس  المحاضر

    221قاعة  222مدرج  222مدرج  المكان

 الثالثاء

     نصوص اجتماعية اجنبية  التدريس تطبيقات المقرر اسم

     د. ايناس سعده  قسم المناهج المحاضر

     111ق  معمل التدريس المكان

 األربعاء

   انثروبولوجيا التنمية    علم االجتماع السياسي  المقرر اسم

   د/ سحر بلبع    د. ايناس سعده  المحاضر

    111قاعة     204ق  المكان

 الخميس

    مناهج بحث اجتماعي  فلسفة الحضارة  المقرر اسم

    د/ ناجي بدر  د. احمد شاكر   المحاضر

    222قاعة  423ق  المكان

 

 

 



 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

 م  2017/ 2013األول : الدراسي الفصل     ((فلسفة  عام     ))   الثالثة /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

 المقرر اسم
 مقرر اختياري  المنطق الحديث   

 )تاريخ العلوم عند العرب(  

  

   د.  حسام رحومة د. حسام رحومة   المحاضر

   111قاعة  111قاعة      المكان

 األحد

     (1التدريس) طرق (2) تكنولوجيا التعليم المقرر اسم

     هناء عبد هللا د د محمد فوزى المحاضر

     220 قاعة   222 مدرج المكان

 االثنين

 المقرر اسم
     التدريب الميداني

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
 فلسفة اسالمية فلسفة االخالق

 )فالسفة المشرق والمغرب(   
    

     د/ احمد شاكر  د . اماني الطراوي المحاضر

     222ق  223قاعة  المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 سيا وافريقيا الفكرالفلسفي المعاصر  آ المقرر اسم
تطبيقات 

 تدريس
معمل 

 تكنولوجيا
    

     قسم المناهج  د دعاء طه المحاضر

 المكان
معمل  223قاعة 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
    

                                                                                
  



 

 عميد الكلية           بالكلية  جنة الجدوللل امعال منسقال             منسق لجنة الجدول بالكلية       بالقسم الجدوللجنة  منسق     

 غتوري غادة /أ. د                عشيبة  / فتحي دأ.                د/ سعيد عشيبة  - عادل اللمسي /د        أ. هويدا امين  -اماني الطراوي  /د  
 

 م              2017/ 2013األول : الدراسي الفصل     ((فلسفة عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

 المقرر اسم
فلسفة العلوم  عند 

 رب الع

   التدريس طرق  تطبيقات
 

 

     قسم المناهج د/ حسام رحومة المحاضر

     معمل التدريس 222قاعة  المكان

 األحد

 المقرر اسم
      التدريب الميداني     

     المحاضر

     المكان

 االثنين

     2طرق تدريس  صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

    د محمد خميس  د/ الحسيني علوان   محمد خميس د/  المحاضر

    221قاعة  222مدرج  222مدرج  المكان

 الثالثاء

    فلسفة التاريخ  الميتافيزيقا   المقرر اسم

    د/ اماني الطراوي  د/ عصام المصري   المحاضر

    223قاعة  215قاعة   المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    مقرر اختياري 20الفلسفة المعاصرة ق  المقرر اسم

    د/ احمد شاكر  د/ دعاء طه      المحاضر

    223قاعة  223قاعة   المكان

 

 


