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 م2019/2020  الفصل الدراسي: األولدبلوم عام ربيع       جدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  
 طرق تدريس دبلوم رياضيات     اسم المقرر

صحة 

 نفسية
  التعلم ةسيكولوجي

  دبوليد رشا الم د الحسيني د رجب سرور     المحاضر

  122م  122م  217قاعة      المكان

 األحد

  طرق تدريس دبلوم جغرافيا طرق تدريس دبلوم فلسفة + عام نفس    اسم المقرر

  د غادة عبد السالم أ . د محمد خميس    المحاضر

  318قاعة  123قاعة     المكان

   تاريخ طرق تدريس دبلوم    اسم المقرر

   د عالء زايدأ .     المحاضر

   117قاعة     المكان

     
اجتماع + خدمة  طرق تدريس دبلوم

 اجتماعية

 
 

   أ . د هناء عبد هللا     

   220قاعة      

   علوم طرق تدريس دبلوم     

   أ . د إبراهيم غازي     

   226قاعة      

 االثنين
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء
 تعليم الكبار + التفكير الفلسفي نظام التعليم في مصر تطور الفكر التربوي    اسم المقرر

 د مبروك عطية د محمد هالل د أمل جاد    المحاضر

 122م  122م  122م     المكان

 األربعاء
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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  الجمعة 

      دبلوم لغة عربية طرق تدريس  ثقافة علمية الخاصة االحتياجاتذوي  ةسيكولوجي اسم المقرر

 د عبد العزيز سليم المحاضر
  د جمال منصور

      د صفوت توفيق

      323م   323م  323م  المكان

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2019/2020 ولاألالفصل الدراسي:   الدبلوم عام خريف جدول محاضرات 
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-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم
12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت  

  المناهج     اسم المقرر

  أ . د محمد خميس     المحاضر

  323م      المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  المعلم ومهنة التعليم أصول التربية    اسم المقرر

  د عادل اللمسي د مصطفى أمين    المحاضر

  524م  524م     المكان

 الجمعة

 تكنولوجيا التعليم اسم المقرر
نفس علم نفس النمو + علم ال

 االجتماعي
    إدارة تعليمية + إشراف تربوي 

    د شعبان هلل  د  عبد العزيز سليم د محمد فوزي  المحاضر

    122م   122م  122م  المكان

 

 


