
 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكليه المحاضره الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث الماده استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية                                         

 أمل مهران.د/ أ                                         

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األولإنجليزي(  طفولة)األولى   / جدول محاضرات الفرقة

 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  

    اللغة االنجليزية اسم المقرر
الوالء واالنتماء 

 والمواطنة
 

  .....د .........    د ميرفت جابر المحاضر

  323مدرج     222قاعة  المكان

 األحد

   مدخل لرياض االطفال حاسب ألي   اسم المقرر

   د. شعبان هلل د. أميرة أباصيري   المحاضر

   021قاعة  022ق    المكان

 االثنين

     المعلم ومهنة التعليم   MedT110حاسب آلى اسم المقرر

     بروك عطيةد م د. محمد عبدد المنعم المحاضر

     022قاعة   022قاعة  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  اسم المقرر
 مهارات موسيقية

    

  المحاضر
 د سعاد دغيدي

    

  المكان
 303قاعة 

    



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكليه المحاضره الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث الماده استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية                                         

 أمل مهران.د/ أ                                         

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول إنجليزي( طفولة)الثانية   جدول محاضرات الفرقة

 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

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   تدريس مصغر دراما ومسرح طفل  وانشطة لغوية مفاهيم  اسم المقرر

   قسم المناهج د/ محمد داود  د احمد سالم  المحاضر

   معمل التدريس 001قاعة   001ق  المكان

 االثنين
    نظري لغة انجليزية   اسم المقرر

    د. نهاد البحيري   المحاضر

    107قاعة    المكان

 الثالثاء
   إدارة رياض األطفال مفاهيم وأنشطة علمية بير حركيتع  اسم المقرر

   د محمد أبو خليل د بوسي نجيب د عصام راشد  المحاضر

   425مدرج  001ق  022قاعة   المكان

 األربعاء

      نظام التعليم  اسم المقرر

      د مصطفي أمين المحاضر

      222قاعة   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكليه المحاضره الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث الماده استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية                                         

 أمل مهران.د/ أ                                         

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول إنجليزي( طفولة)   الثالثة جدول محاضرات الفرقة
 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  

   0طرق تعليم الطفل     اسم المقرر

   مخيون د وفاء    المحاضر

 105قاعة        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

 124قاعة  المكان
 124قاعة  124قاعة 

   124ق 

 االثنين
       رراسم المق

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء
    تربية أخالقية  التربية البيئية  اسم المقرر

    محمد أبو خليلأ.د.   د . بوسي نجيب المحاضر

    223ق   201قاعة  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

  لغة انجليزيه لغة انجليزيه عملي    لمقرراسم ا

  د يسريه د يسريه    المحاضر

   المكان
 111قاعة  111قاعة  

 

 
 

 



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكليه المحاضره الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث الماده استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية                                         

 أمل مهران.د/ أ                                         

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية جداول

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول إنجليزي( طفولةالرابعة  ) جدول محاضرات الفرقة

 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  

      2طرق تعليم الطفل  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

     د وفاء مخيون  د رشا المدبولي المحاضر

     105قاعة  221قاعة  المكان

 األحد

     التربية المتحفية والمكتبية  التربية الوالدية  اسم المقرر

     د مبروك عطية د مصطفي أمين المحاضر

     320قاعة  421قاعة  نالمكا

 االثنين

   الدين والحياة اللغة العربية علم النفس الفسيولوجي  اللغة العربية اسم المقرر

 د. ابتسام نصيف د. سماح فريد د انعام الكاشف د زكي عابدين  المحاضر
 

 

   022مدرج  022مدرج  423قاعة  125قاعة  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       لمحاضرا

       المكان

 األربعاء

    الدين والحياة   اسم المقرر

    د. رحاب سمير   المحاضر

    105قاعة    المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 


