
 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللالمنسق العام 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل     ((     جغرافياال))       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  

      تاريخ اسالمي المقرر اسم

      د/ هانم عبدالغفار المحاضر

      705قاعة  المكان

 األحد

     جغرافيا طبيعية   المقرر اسم

     د/ مدحت االنصاري   المحاضر

     528 قاعة  المكان

 االثنين

    لغة عربية مباديء الخرائط  مبادئ االقتصاد المقرر اسم

 د. سعيد عشيبة  د/ جابر عبد العاطي  المحاضر
 د يسرا

 العدوي 
 د يسرا

 العدوي 
   

    524مدرج  524مدرج  6معمل الجغرافيا الدور   6رافيا الدور معمل الجغ المكان

 الثالثاء

 مقرر اختيارى المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم
معالم التاريخ 

 المصرى القديم
   

 د عبدالحميد  د عادل اللمسي  المحاضر

 524م 
    أ . د أمل مهران

 524مدرج   المكان
 محمد داود  د

 122م 
    122مدرج 

 االربع

     سكشن الجغرافيا البشرية  جغرافيا بشرية  المقرر اسم

     معيدين الجغرافيا د/ محمد المغاوري  المحاضر

      6معمل الجغرافيا الدور  123قاعة  المكان

 الخميس 

     (1) مشكالت بيئية مقرر اختياري   المقرر اسم

     د. فاتن أبو جاللة   المحاضر

     324ق   انالمك
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 م 2019/2020    األول: الدراسي الفصل(( جغرافيا عام  ))  الثانية / الفرقة محاضرات جدول

 
 

 
  

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   تدريس مصغر جغرافيا اوراسيا االقليمية  سيكولوجية التعليم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

   قسم المناهج د/ مدحت االنصاري  فاطمة + د/ رشا د/  مصطفى أمين  /د اضرالمح

   معمل التدريس 528قاعة  524 مدرج 524مدرج  المكان

 االثنين

   تطبيقات التعلم مقرر اختيارى المساحة والخرائط جغرافيا زراعية  المقرر اسم

   قسم علم النفس لمغاورىمحمد ا د/ د/ مدحت االنصاري  د. سعيد عشيبة  المحاضر

   معمل علم النفس 220قاعة  220قاعة  705ق  المكان

 الثالثاء

 

    تاريخ اوربا الحديث والمعاصر    المقرر اسم

    د. احمد االلفي    المحاضر

    705قاعة    المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 سالخمي

    جغرافيا المناخية سكشن المساحة والخرائط   مقررلا اسم

    د/ فاتن ابو جاللة معيدين الجغرافيا   المحاضر

    324قاعة  6معمل الجغرافيا بالدور   المكان
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           م  2020 /2019 األول: الدراسي الفصل     ((جغرافيا عام     ))   لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

    حاسب الي  سكشن تكنولوجيا تعليم  تاريخ العرب الحديث  المقرر اسم

    قسم المناهج  قسم المناهج  د/ أحمد  االلفي  المحاضر

    قسم المناهج  قسم المناهج  120قاعة  المكان

 األحد

    الحاسب اآللي في التخصص تطبيقات تكنولوجيا التعليم (2) تكنولوجيا التعليم المقرر اسم

    قسم المناهج د/ محمد فوزي  المحاضر

    معمل التكنولوجيا  323 مدرج المكان

 االثنين

   تاريخ مصر الحديث  مقرر اختيارى خرائط التوزيعات  التدريس طرق المقرر اسم

   د/ صفوت حسين  د/ محمد المغاورى أ.د/ جيهان الصاوي  السالم د/ غادة عبد  المحاضر

   123قاعة  220قاعة  126ق  223قاعة  المكان

 الثالثاء

 

    الجيومورفولوجيا  جغرافية العالم الجديد  تطبيقات طرق تدريس  المقرر اسم

    د/ فاتن حامد  د/ فاتن حامد  قسم المناهج  المحاضر

    123قاعة   123قاعة  التدريس معمل  المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
     ي ـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
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              م 2020 /2019 األول: الدراسي لفصلا     ((جغرافيا عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   تطبيقات التدريس يسرق تدرط  مقرر اختياري  المقرر اسم

   قسم المناهج د فايزة فاروق   د/  سعيد عشيبة  المحاضر

   معمل التدريس 719قاعة   714ق  المكان

 االثنين

  جغرافية الوطن العربي جغرافية مصر الطبيعية  دراسة ميدانية بشرية صحة نفسية مناهج  المقرر اسم

  د/ سعيد عشيبة   أ.د/ مدحت االنصاري  د/ جيهان الصاوي  دميرىيات الد آ د . رباب أبو الوفا المحاضر

  528قاعة  323مدرج  323مدرج  323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    الجغرافيا السياسية    المقرر اسم

    د/ محمد المغاوري    المحاضر

    117 قاعة   مكانال

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريـــــــــــــــــــــب الميدانــــــــــــــــــــــــي
    

     المحاضر

     المكان

 


