
 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د. فتحى درويش عشيبة             د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 6102/6102 األول: الدراسي الفصل((     تاريخ 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

    تاريخ الدولة العربية االسالمية  القديم  معالم التاريخ المصري شرق االدنى القديملمعالم تاريخ ا المقرر اسم

    د/ ناصر كحيل  د/ امل مهران  د/ امل مهران  المحاضر

    111 قاعة 813ق   813قاعة  المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم  معالم التاريخ اليوناني والروماني  جغرافيا طبيعية  المقرر اسم

   د محمد هالل  د/ المتولي تميم   د/ مدحت االنصاري المحاضر

   122 مدرج  121قاعة  121 قاعة المكان

 الثالثاء

   مدخل الي علم االجتماع  اللغة العربية  منهج البحث التاريخي   المقرر اسم

   د/ هاني بهاء الدين  د  بهلول + د محمد توفيق د/ ناجال عبد النبي   المحاضر

   813قاعة  224م  221قاعة   المكان

 

 

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    المقرر اسم

     د شاكر /د / رباب    المحاضر

     122م    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 تفكير فلسفي فقط اما  مقرر تربية صحية او واحدا على الطالب ان يختار مقررا اختيارا :  ملحوظة



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د. فتحى درويش عشيبة             د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 6102/6102    األول: الدراسي الفصل  (( تاريخ عام   ))  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  

    تدريس مصغر سيكولوجية التعليم  سكشن تعلم المقرر اسم

    قسم المناهج المنشاوي د/ عادل  أ سحر المحاضر

 المكان
معمل 

    معمل التدريس 828 مدرج  علم نفس

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   إدارة مدرسية وصفية  حضارة اليونان والرومان  تدريس مصغر  جغرافيا اقليمية  المقرر اسم

   د/ مبروك عطية د/ المتولي تميم  لمناهج قسم ا د/ مدحت االنصاري  المحاضر

   828مدرج  121قاعة  قاعة  121قاعة  المكان

 الثالثاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
الشرق  حضارة 

 االدنى القديم 
 قديمةالمصر  حضارة 

  مدخل الى علم االثار 
  

    د/ امل مهران  د/ امل مهران  ران د/ امل مه المحاضر

    111قاعة  111قاعة  111قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د. فتحى درويش عشيبة             د أحمد عبد هللا سالم
 

 م  2111/ 2111األول : الدراسي الفصل     (( تاريخ 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

    حاسب الي في التخصص  تاريخ الفكر السياسي  (2تكنولوجيا التعليم) المقرر اسم

    قسم المناهج  د/ أحمد رشوان  د محمد فوزى المحاضر

    عمل التكنولوجيام 223قاعة   122 مدرج المكان

 االثنين

    النظم والحضارة االسالمية  تاريخ المشرق االسالمي  تاريخ المغرب واالندلس  المقرر اسم

    د/ ناصر كحيل  د/ ناصر كحيل  د/ ناصر كحيل  المحاضر

    228قاعة  228قاعة  228قاعة  المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
سكشن 

 تكنولوجيا

تطبيقات 

 التدريس

ا في العصور حضارة اورب

 الوسطى 
  (1التدريس) طرق

  

    د غادة عبد السالم  د/ مبروكة كامل  قسم المناهج المحاضر

 المكان
معمل 

 التكنولوجيا

معمل 

 التدريس

 228قاعة  228قاعة 
 

  

 األربعاء

 

   جغرافية مصر     المقرر اسم

   د/ محمد المغاوري     المحاضر

   224مدرج     المكان

 لخميسا

  المقرر اسم

 التدريــــــــــــب الميدانــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان
                                                                                

  

 

 



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د. فتحى درويش عشيبة             د أحمد عبد هللا سالم
 

              م 2111/ 2111األول : الدراسي لفصلا     (( تاريخ عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

  تاريخ الدولة العثمانية   تاريخ العرب الحديث  تاريخ اوربا الحديث  تاريخ اسيا الحديث والمعاصر  مناهج المقرر اسم

  أحمد رشوان  د/  د/ أحمد رشوان  د/ عاصم محروس  د/ عاصم محروس  د/ رجب سرور المحاضر

  111قاعة  111قاعة  111قاعة  111قاعة  122مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 المقرر اسم
تطبيقات   2طرق تدريس  صحة نفسية وارشاد نفسي 

 التدريس
    

     المناهج د عالء زايد  د/ الحسيني علوان  المحاضر

 لمكانا
معمل   211ق  122مدرج 

 التدريس
    

 الثالثاء

    تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر  تاريخ مصر الحديث   المقرر اسم

    د/ صفوت حسين  د/ صفوت حسين   المحاضر

    824قاعة  824قاعة   المكان

 األربعاء

    الجغرافيا السياسية    المقرر اسم

    اوريد/ محمد المغ   المحاضر

    121قاعة    المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 


