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 م2017/2018 الثاني : الدراسي الفصل          ((     جغرافياعام     ))   األولى / الفرقة محاضرات دولج

 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  

   اللغة االنجليزية     مقررال اسم

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح    المحاضر

   524م     المكان

 األحد

   اصول التربية   ارصاد جوية  المقرر اسم

   د محمد هالل  د. فاتن ابو جاللة   المحاضر

   323م   117ق   المكان

 االثنين

   علم نفس نمو  الجغرافية االقتصادية  ( 2مقرر اختياري ) بيئة  إحصاء  المقرر اسم

   د عبد العزيز  د. جيهان الصاوي  د. جيهان الصاوي  د مدحت األنصاري  المحاضر

    122م   223ق  223ق  714ق  المكان

 الثالثاء

       حقوق انسان  المقرر اسم

       د أشرف المحاضر

       323م  المكان

 

 

 األربعاء

       رالمقر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    جغرافية تاريخية  جغرافية افريقيا وحوض النيل  المقرر اسم

    د. محمد المغاوري  د. فاتن ابو جاللة   المحاضر

     217قاعة  217قاعة   المكان
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 م 2017/2018   الثاني : الدراسي الفصل(( رافيا جغعام  ))  الثانية / الفرقة محاضرات جدول

 
 

 

 
  

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   م .خ : ) مشكالت اقتصادية (   تكنولوجيا تعليم  دراسة ميدانية طبيعية المقرر اسم

   د. فاتن ابو جاللة   د مها بدر  د. مدحت االنصاري  المحاضر

   528قاعة   122م  227ق  المكان

 االثنين

     جغرافية السكان  جغرافية التعدين والصناعة  المقرر اسم

      سعيد عشيبةد.  د. محمد المغاوري  المحاضر

     704قاعة  321قاعة  المكان

 الثالثاء

 

      2تدريس مصغر  االشراف التربوي  المقرر اسم

     سكشن قسم المناهج  د محمد هالل المحاضر

     معمل التدريس 524م  المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    جغرافية حيوية    المقرر اسم

    د. فاتن ابو جاللة    المحاضر

    220ق    انالمك
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           م  2018 /2017الثاني : الدراسي الفصل     ((جغرافيا عام     ))   لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-12  12-10  10-8 البيانات اليوم

  السبت  

    مقرر اختياري ) اخطار بيئة(  جغرافية العمران   المقرر اسم

    د. سعيد عشيبة  د. سعيد عشيبة   المحاضر

     704قاعة  704قاعة   المكان

 األحد

    البحار والمحيطات  غرافيةج  طرق تدريس ذوي االحتياجات المقرر اسم

    د. فاتن ابو جاللة   هناء عبد هللاد  المحاضر

    719قاعة   524مدرج  المكان

 االثنين

   نظم المعلومات الجغرافية  لتجارة جغرافية النقل وا   المقرر اسم

   د. جيهان الصاوي  د. محمد المغاوري    المحاضر

   223قاعة   704قاعة    المكان

 الثالثاء

 

   تطور الفكر التربوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار   المقرر اسم

   د مبروك عطية د أنعام كاشف د وفاء مرسي   المحاضر

   524مدرج   524م  524م   كانالم

 األربعاء

 

  المقرر اسم

 التدريـــــــــــــــب الميدانـــــــــي
    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
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              م 2018 /2017الثاني : الدراسي لفصلا     ((جغرافيا عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

  8-6 6-4 4-2 2-12 12 -10 10-8 البيانات اليوم

  السبت  

   تاريخ العرب المعاصر  تاريخ مصر المعاصر  نصوص جغرافية اجنبية   المقرر اسم

   د/ أحمد رشوان  ا.د/ عاصم محروس  د. جيهان الصاوي   المحاضر

   123ق   226ق   226قاعة   المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   جغرافية مصر البشرية    الفروق الفردية المقرر اسم

   د. مدحت األنصاري    د فاطمة موسى  المحاضر

   323مدرج     122م  المكان

 الثالثاء

    نظام التعليم في مصر   خرائط طبوغرافية  المقرر اسم

    د محمود الشال   د. مدحت االنصاري  المحاضر

     323م   704ق  المكان

 األربعاء

   جغرافية العالم االسالمي  مشكالت سياسية    المقرر اسم

   حمد المغاوري د. م د. محمد المغاوري    المحاضر

    117قاعة  117قاعة    المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريـــــــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــــي

    

     المحاضر

     المكان

 


