
 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د فتحى عشيبة                    أحمد عبد هللا سالمد/       
 

 م 6102/6102 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   المقرر اسم
رعونية تاريخ مصر الف

 وحضارتها 
   

    د/ امل مهران    المحاضر

    813 قاعة   المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم تاريخ اسالمي  مبادي الخرائط  جغرافيا طبيعية  المقرر اسم

   د محمد هالل د/ ناصر كحيل  د/ مدحت االنصاري  د/ مدحت االنصاري  المحاضر

   122 مدرج 228قاعة  121 قاعة 121 قاعة المكان

 الثالثاء

    اللغة العربية    المقرر اسم

    د بهلول + د محمد توفيق   المحاضر

    425م    المكان

 

 

 األربعاء

     / تفكير فلسفي تربية صحية    المقرر اسم

    د رباب / د أحمد شاكر   المحاضر

    122مدرج    المكان

 الخميس

    جغرافيا بشرية  مبادئ االقتصاد مقرر اختياري  المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  د/ ـــــــــــــــــــــــــ د/ جيهان الصاوي  المحاضر

    825قاعة  823قاعة  825قاعة  المكان

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



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د فتحى عشيبة                    أحمد عبد هللا سالمد/       
 

 م 6102/6102    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  

     سيكولوجية التعليم  المقرر اسم

     د/ عادل المنشاوي  المحاضر

     828 مدرج  المكان

 األحد

     المساحة والخرائط جغرافيا اورسيا المقرر اسم

     د/ مدحت االنصاري  د/ مدحت االنصاري  المحاضر

     305قاعة  305قاعة  المكان

 االثنين

   وصفية  إدارة مدرسية مقرر اختياري  جغرافيا زراعية   المقرر اسم

   مبروك عطيةد/  د/ محمد المغاوري  ري د/ محمد المغاو  المحاضر

   828 مدرج 220قاعة  220قاعة   المكان

 الثالثاء

 

   تاريخ اوربا الحديث والمعاصر  تدريس مصغر   المقرر اسم

   د/ صفوت حسين  قسم المناهج   المحاضر

   113قاعة  قاعة    المكان

 األربعاء

 

    جغرافيا مناخية  (1تدريس مصغر ) سكشن تعلم  المقرر اسم

    د/ فاتن حامد  قسم المناهج أ هبة  المحاضر

    121قاعة  معمل التدريس معمل تعلم  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د فتحى عشيبة                    أحمد عبد هللا سالمد/       
 

 

           م  2013/ 2011 األول: 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 رشوان    المحاضر

   113قاعة     المكان

 األحد

      (2تكنولوجيا التعليم) المقرر اسم

      د محمد فوزي المحاضر

       122 مدرج المكان

 االثنين

    مقرر اختياري  الجيومورفولوجيا  جغرافية العالم الجديد  المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري  د/ فاتن حامد  د/ فاتن حامد  المحاضر

    220قاعة  520قاعة  213قاعة  المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
 حاسب الي في التخصص   

 تاريخ مصر الحديث 
سكشن 

 اتكنولوجي
تطبيقات 

 التدريس
   

    قسم المناهج د/ صفوت حسين  قسم المناهج  المحاضر

 المكان
 معمل التكنولوجيا

 825قاعة 
معمل 

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
   

 األربعاء

 

 المقرر اسم
     ي ـــــــــب الميدانـــــــــــــــالتدري

     المحاضر

     المكان

 الخميس

   (1التدريس) طرق خرائط التوزيعات    المقرر اسم

   د/ فايزة فاروق  د/ جيهان الصاوي    المحاضر

   122مدرج  128قاعة    المكان
                                                                                

  

 



 

 عميد الكلية               لجنة الجدول                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     

 د فتحى عشيبة                    أحمد عبد هللا سالمد/       
 

 

              م 2013/ 2011 األول: الدراسي لفصلا     ((جغرافيا عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

      المناهج  المقرر اسم

      د رجب سرور  المحاضر

      122مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   دراسة ميدانية بشرية جغرافية الوطن العربي  2طرق تدريس  نفسية وارشاد نفسي  صحة المقرر اسم

   د/ جيهان الصاوي  د/ جيهان الصاوي  د فايزة فاروق  د/ الحسيني علوان  المحاضر

   423قاعة  423قاعة  120قاعة  122مدرج   المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
تطبيقات  

 تدريس
   جغرافية مصر الطبيعية  الجغرافيا السياسية  مقرر اختياري 

   د/ محمد المغاوري  د/ محمد المغاوري  د/ فاتن حامد  المناهج  المحاضر

 المكان
معمل  

 التدريس
   425م  120قاعة  120قاعة 

 الخميس

 المقرر اسم

 ـــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــــيالتدريــــــــــــ

    

     المحاضر

     المكان

 


