
 

                       

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

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذاالأسبوع التالي 

  أ.د أمل مهران
 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول  (  تاريخ  ال    ) األولى      /الفرقة محاضرات جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 السبت  

    لغة عربية الدولة العربية اإلسالمية  المقرر اسم

    د عبد الغفار  د . هانم عبد الغفار  المحاضر

    220قاعة  528قاعة   المكان

 األحد

     جغرافيا طبيعية  معالم تاريخ الشرق األدنى المقرر اسم

     أ . د مدحت االنصارى د . نوال الصافى المحاضر

     528ق  318قاعة  المكان

 االثنين

 مدخل لعلم االجتماع  المقرر اسم
معالم التاريخ اليونانى 

 والرومانى
  لغة عربية

االنتماء والوالء 

 والمواطنة
 

  د.......  د محمد توفيق العدوي  د يسرا د . هانم عبدالحميد د إيناس سعده المحاضر

  122مدرج   524مدرج  705ق  223ق  المكان

 الثالثاء

 مقرر اختيارى المعلم ومهنة التعليم منهج البحث التاريخى المقرر اسم
معالم التاريخ 

    المصرى القديم

 أمانيد. د عادل اللمسي د . ناجال عبدالنبى المحاضر

 د.عبدالحميد
    أ . د أمل مهران

    122مدرج  524مدرج 524مدرج  719قاعة  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

                       

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

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذاالأسبوع التالي 

  أ.د أمل مهران
 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول  ( تاريخ   ال   ) الثانية     /الفرقة محاضرات دولج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

    جغرافيا اإلقليمية سيكولوجية التعليم إدارة مدرسية المقرر اسم

    أ.د مدحت االنصارى د . فاطمة + د.رشا إيمان ساميد .  المحاضر

    528ق  524 مدرج 524مدرج  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    تدريس مصغر حضارة مصر القديمة حضارة اليونان والرومان المقرر اسم

    قسم المناهج د . هانم عبدالحميد د . هانم عبدالحميد المحاضر

    معمل التدريس 705ق  705ق  المكان

 األربعاء

    تطبيقات التعلم مدخل لعلم اآلثار حضارة الشرق األدنى القديم المقرر اسم

    قسم علم النفس د . نوال الصافى د . نوال الصافى المحاضر

    معمل علم النفس  719ق  719ق  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

                       

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

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذاالأسبوع التالي 

  أ.د أمل مهران
 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول ( تاريخ   ال   )  الثالثة       /الفرقة محاضرات جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 السبت  

      تاريخ المغرب واألندلس المقرر اسم

      د . هانم عبد الغفار المحاضر

      714قاعة  المكان

 األحد

    الحاسب اآللي في التخصص تطبيقات تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا تعليم المقرر اسم

    قسم المناهج د . محمد فوزى المحاضر

    معمل التكنولوجيا 323مدرج  المكان

 االثنين

 طرق تدريس  المقرر اسم
حضارة أوربا فى العصور 

 الوسطى
    جغرافيا مصر 

    جيهان الصاوىأ د/  د . مبروكة كامل د . غادة عبدالسالم المحاضر

    323مدرج  704قاعة  223ق  المكان

 الثالثاء

     تاريخ الفكر السياسى تطبيقات التدريس المقرر اسم

     د. أحمد األلفى قسم المناهج المحاضر

     116قاعة  معمل التدريس المكان

 األربعاء

     نظم وحضارة إسالمية المشرق اإلسالمى المقرر اسم

     د . هنية بهنوس د . هنية بهنوس المحاضر

     117قاعة  117قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان



 

                       

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

 ميد الكليةع                                                                                                                        وهكذاالأسبوع التالي 

  أ.د أمل مهران
 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول   (  تاريخ ال  )   الرابعة     /الفرقة محاضرات جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 السبت  

 تاريخ أوربا الحديث تاريخ العرب الحديث المقرر اسم
تاريخ آسيا الحديث 

 والمعاصر
   

    أ.د عاصم محروس د. أحمد األلفى د. أحمد األلفى المحاضر

 120قاعة  المكان
 120قاعة  120قاعة 

   

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  تاريخ أفريقيا الحديث  تاريخ مصر الحديث  صحة نفسية مناهج  المقرر اسم

  أ .د صفوت حسين أ .د صفوت حسين  د آيات الدميرى د . رباب أبو الوفا المحاضر

  714قاعة  123قاعة   323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

    طرق تدريس  تطبيقات التدريس  المقرر اسم

    د . عالء زايد قسم المناهج  المحاضر

    324ق  معمل التدريس  المكان

 األربعاء

  تاريخ الدولة العثمانية  جغرافيا سياسية    المقرر اسم

  أ .د صفوت حسين  د . محمد المغاورى   المحاضر

  704قاعة   120ق    المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان


