
 

ل في تم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادملاحظة مهمة : سي

 عميد الكلية                     الأسبوع التالي وهكذا

 أمل مهران.د/ أ                                                   

 

 م 2020/2021    الفصل الدراسي: األول  طفولةاألولى    / 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  

   حاسب آلى   اسم المقرر
الوالء واالنتماء 

 والمواطنة
 

  د ..............   د. محمد عبد المنعم  المحاضر

  323مدرج    524مدرج    لمكانا

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة( 
   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

 سكشن مدخل لرياض االطفال فنية البصريةالتربية ال اسم المقرر
اللغة العربية + التربية 

 الدينية
   

 قسم اصول التربية  د مصطفى حمزة المحاضر
د. محمد خليفة + د سامح 

 داود
   

     524مدرج   122مدرج  المكان

 الخميس

  حاسب آلي  المدخل الى رياض االطفال  الطفل صحة البيئة و المعلم ومهنة التعليم  المهارات الموسيقية للطفل   اسم المقرر

  د جمال منصور د شعبان هلل د ريم د إيمان سامي أ. د. سعاد دغيدي المحاضر

  524مدرج    524مدرج  122م  122م  122م  المكان



 

ل في تم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادملاحظة مهمة : سي

 عميد الكلية                     الأسبوع التالي وهكذا

 أمل مهران.د/ أ                                                   

 

 م 2020/2021    الفصل الدراسي: األول  طفولةالثانية   /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

    التعبير الحركي للطفل دراما ومسرح طفل مفاهيم وأنشطة علمية اسم المقرر

    إيمان لويزيد  + د محمد توفيقد بهلول  د رجب سرور المحاضر

    323 درجم   323مدرج   323مدرج  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   لغة انجليزية     اسم المقرر

  يسريأ إيمان      المحاضر

   323مدرج      المكان

 الثالثاء

    تدريس مصغر مفاهيم وانشطة علمية    اسم المقرر

    قسم المناهج د سهام الشناوي   المحاضر

    معمل التدريس 122 درجم   المكان

 األربعاء

   ادارة رياض االطفال نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة مفاهيم وانشطة لغوية   اسم المقرر

   د أمل جاد د مصطفى أمين د طاهر علوان   المحاضر

   323مدرج  323 درجم 323 درجم  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

ل في تم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادملاحظة مهمة : سي

 عميد الكلية                     الأسبوع التالي وهكذا

 أمل مهران.د/ أ                                                   

 

 م 2020/2021    الفصل الدراسي: األول  طفولة   الثالثة اضرات الفرقةجدول مح
 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  

   (2+ سكشن تكنولوجيا التعليم ) (1سكشن طرق تعليم الطفل ) اسم المقرر

   قسم المناهج المحاضر

   معمل التدريس المكان

 األحد

 اسم المقرر
قصص 

وحكايات 

 األطفال 

لوجية وسيك

 اللعب 
 قصص وحكايات األطفال  1طرق تعليم الطفل  التربية االخالقية  أغاني وأناشيد األطفال التربية البيئية 

 المحاضر
د صفوت 

 هنداوي 
  د طاهر علوان د عبد الحميد دراز  د إيمان ضحا 

 وت هنداوي د صف د طاهر علوان  شعبان هللد 

 122مدرج  323مدرج  122مدرج  122مدرج  122مدرج   122مدرج  122مدرج  المكان

 االثنين

   سكشن سيكولوجية اللعب اسم المقرر

   قسم علم النفس المحاضر

   معمل علم النفس المكان

 الثالثاء

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 لتدريب الميداني ا

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

      2تكنولوجيا تعليم  اللغة االنجليزية  اسم المقرر

     د عبير فاروق  أ إيمان نوح المحاضر

      323مدرج  323مدرج  المكان

  



 

ل في تم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادملاحظة مهمة : سي

 عميد الكلية                     الأسبوع التالي وهكذا

 أمل مهران.د/ أ                                                   

 

 م 2020/2021    ولالفصل الدراسي: األ             طفولة     لرابعة ا : 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  

    صحة نفسية وارشاد نفسي  سكشن تربية متحفية سكشن تربية متحفية اسم المقرر

    د الحسيني  قسم اصول التربية  قسم اصول التربية  المحاضر

 المكان
لدور قسم اصول التربية با

 الخامس
    122مدرج  قسم اصول التربية بالدور الخامس

 األحد

    اسم المقرر

    المحاضر

    المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر اللغة العربية علم النفس الفسيولوجي   اسم المقرر

 المحاضر
 

 د منى عمارة 
 د ابتسام ناصف+ د. محمد النجار د سماح + د اماني

  

   122مدرج  122مدرج  122مدرج   مكانال

 الثالثاء

   (2سكشن طرق تعليم الطفل ) اسم المقرر
طرق تعليم 

  2الطفل 
   

    د عبير فاروق   قسم المناهج المحاضر

    122مدرج    معمل التدريس المكان

 األربعاء

 لروضةفنون ا  التربية المتحفية والمكتبية  التربية الوالدية   اسم المقرر
الفنون التشكيلية 

 لألطفال

 د مصطفى حمزة د مصطفى حمزة  د إيمان سامي د فاطمة أبو النور  المحاضر

 122مدرج  122مدرج    122مدرج   122مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 
   

    المحاضر

    المكان

 


