
 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 أمل مهران /.دأ             أ. د. محمود الشال    

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األولإنجليزي(  طفولة)األولى   / جدول محاضرات الفرقة

 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 اسم المقرر

      د حامد أبو شرق المحاضر

      220قاعة  المكان

 األحد

   مدخل لرياض االطفال حاسب ألي   قرراسم الم

   شعبان هللد.  جمال منصورد.    المحاضر

   126قاعة  120ق    المكان

 االثنين

    تربية فنية بصرية المعلم ومهنة التعليم   MedT110حاسب آلى اسم المقرر

    د/ مصطفى حمزة د مبروك عطية  د. أسامة فاروق المحاضر

    714ق 120قاعة   120قاعة  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    مدخل إلى رياض األطفال مهارات موسيقية صحة الطفل والبيئة اسم المقرر

    د/ شعبان هلل د إيناس + د ريمد عبير  المحاضر

    318ق 318ق 318ق المكان

 

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 أمل مهران /.دأ             أ. د. محمود الشال    

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م2020 /2019 : األولالفصل الدراسي  إنجليزي( طفولة)الثانية   جدول محاضرات الفرقة
 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

       اسم المقرر

       المحاضر

       كانالم

 األحد

   تدريس مصغر دراما ومسرح طفل مفاهيم وأنشطة علمية مفاهيم وانشطة لغوية  اسم المقرر

   قسم المناهج محمد داودد/  أبو الوفا د رباب د احمد سالم  المحاضر

   معمل التدريس 117قاعة  117ق  117 ق المكان

 االثنين
    نظري لغة انجليزية   اسم المقرر

    نهاد البحيريد.    لمحاضرا

    719قاعة    المكان

 الثالثاء
   اإلدارة المدرسية    اسم المقرر

   د محمد أبو خليل    المحاضر

   524مدرج     المكان

 األربعاء

    نظام التعليم    اسم المقرر

    صطفي أميند م   المحاضر

    220 قاعة    المكان

 الخميس

       رراسم المق

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 أمل مهران /.دأ             أ. د. محمود الشال    

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م2020 /2019 الفصل الدراسي : األول إنجليزي( طفولة)   الثالثة جدول محاضرات الفرقة
 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  

   1طرق تعليم الطفل     اسم المقرر

   مخيون د وفاء    المحاضر

 714قاعة        المكان
 

 

 األحد

   تكنولوجيا التعليم  أغاني وأناشيد األطفال  قصص وحكايات األطفال  لوجية اللعب وسيك اسم المقرر

   د. مها بدر د . أحمد سالم  د . وفاء مخيون د آيات الدميري المحاضر

 705قاعة  المكان
 705قاعة  705قاعة 

   705ق 

 االثنين
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء
    تربية أخالقية  التربية البيئية  اسم المقرر

    أ.د. محمد أبو خليل  د . عبدالحميد دراز المحاضر

    223ق   217قاعة  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

     لغة إنجليزية  اسم المقرر

     د/يسرية الهمشري  المحاضر

 327ق  المكان
   

 

 
 

 



 

 عميد الكلية            منسق عام لجنة الجدول

 أمل مهران /.دأ             أ. د. محمود الشال    

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 

 م2020 /2019 الفصل الدراسي : األول إنجليزي( طفولةالرابعة  ) جدول محاضرات الفرقة

 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  

      2طرق تعليم الطفل  صحة نفسية وارشاد نفسي  قرراسم الم

     د وفاء مخيون  د رشا المدبولي المحاضر

     714قاعة  226قاعة  المكان

 األحد

     التربية المتحفية والمكتبية   اسم المقرر

     د مبروك عطية  المحاضر

     704قاعة   المكان

 االثنين

     علم النفس الفسيولوجي  بيةاللغة العر اسم المقرر

   د انعام الكاشف د زكي عابدين  المحاضر
 

 

     528قاعة  704قاعة  المكان

 الثالثاء

      التربية الوالدية  اسم المقرر

      د إسماعيل دياب  المحاضر

      226قاعة  المكان

 األربعاء

    الدين والحياة اللغة العربية الدين اسم المقرر

    د. رحاب د. محمد رشاد د بهلول سالم المحاضر

    714قاعة  714قاعة  714قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 


