
 

 م 0202/  0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ((     فلسفة واجتماععام     ))   األولى/  الفرقة محاضرات دولج

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  لغة عربية  مدخل الى علم االجتماع المقرر اسم
 االنتماء والوالء والمواطنة

 

  د/ ايناس سعده المحاضر
 د يسرا

 العدوي 
د محمد 

 توفيق 
 د....... 

 

 425مدرج 222مدرج   222قاعة  المكان
 011مدرج  

 

 الثالثاء

    مقرر اختيارى المعلم ومهنة التعليم لوجيا االجتماعيةاالنثربو المقرر اسم

    أماني+ د/ عبد الحميدد/  د عادل اللمسي د/ ايناس سعده المحاضر

    222مدرج – 425مدرج  425مدرج  222قاعة  المكان

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 مدخل الى علم الفلسفة المقرر اسم
 اختياري  مقرر

 نظرية المعرفة
فلسفة يونانية ونصوصها حتى 

 افالطون 
   

    د/ احمد شاكر د/ امانى اللطراوى د/ احمد شاكر المحاضر

    425قاعة  224قاعة  425قاعة  المكان

 عميد الكلية                    الجدولجنة للالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة    

 



 

 م 0202/0202    األول: الدراسي الفصل(( فلسفة واجتماععام  ))  الثانية/  الفرقة محاضرات جدول                      

 
 

 
  

 كليةعميد ال                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة    

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     سيكولوجية التعليم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

      فاطمة + د/ رشاد/  إيمان سامي/ د المحاضر

     425 مدرج 425مدرج  المكان

 االثنين

     علم االجتماع العائلى تدريس مصغر   المقرر اسم

     د/ ايناس سعده قسم المناهج  المحاضر

     227قاعة  معمل التدريس  المكان

 الثالثاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

   المنطق الصوري   خدمة اجتماعية  المقرر اسم

   د/  محمد حجازي  د/ ايناس سعده  المحاضر

   222ق/   204قاعه   المكان

 الخميس

 المقرر اسم
رسطو فلسفة يونانية ا 

 ومابعده
 مقرر اختيارى 

 فلسفة السياسة
   

    د/ امانى الطلراوى د/ احمد شاكر  المحاضر

    227قاعة  425قاعة   المكان



 
 

 م 0202/0202    األول: الدراسي الفصل     (( فلسفة  عام     ))   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-1 1-01  01-01  01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
ملي ع طرق تدريس  (2) تكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا
حاسب آلي في 

 التخصص
 

  

    قسم المناهج  د/ هناء عبد هللا / محمد فوزي د المحاضر

    معمل التكنولوجيا 220قاعة   222 مدرج المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
 يـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب

    

     المحاضر

     المكان

 االربعاء

 المقرر اسم
 فلسفة اسالمية 

 ) فالسفة المشرق والمغرب(
 المنطق الحديث  تطبيقات التدريس

  
 

    محمد حجازي /د قسم المناهج د/ احمد شاكر المحاضر

    205 ق معمل التدريس 225قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 اصر فكر فلسفى مع

 اسيا وافريقيا 
 مقرر اختياري  فلسفة االخالق 

 فكر عربى معاصر
 

 

   د/ احمد شاكر د/ محمد داوود  د/ امانى الطراوى المحاضر

   425قاعة  225قاعة   225قاعة  المكان

                                                                                
  

 
 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولنة منسق لج   

 



 

 

 م 0202/0202    األول: الدراسي الفصل     (( فلسفة عام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

  8-6 6-4 4-1 1-01 01 -01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     الميدانـــــــــي التدريـــــــــــــــب المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    طرق تدريس صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

    د/ محمد خميس آيات الدميرى د/  د / رباب ابو الوفا  المحاضر

    222قاعة  222مدرج   222مدرج  المكان

 الثالثاء

    فلسفة التاريخ فلسفة العلوم  الميتافيزيقا المقرر اسم

    د/ محمد داوود محمد حجازيد .  د/ امانى الطراوى المحاضر

    225قاعة  205 ق 205قاعة  المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
 اختياري مقرر 

 استشراق فلسفى 
    تطبيقات التدريس 20فلسفة معاصرة ق 

    قسم المناهج د/ محمد داوود د/ احمد شاكر المحاضر

    معمل التدريس 227ق  225قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   الجدول بالكلية منسق لجنة         بالقسم  الجدولمنسق لجنة    
 

 

 



 

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

  8-6 6-4 4-1 1-01  01-01  01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
عملي  تطبيقات التدريس طرق تدريس (2) تكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا
حاسب آلي في 

 التخصص
  

   قسم المناهج قسم المناهج د/ هناء عبدهللا د/ محمد فوزي  المحاضر

   امعمل التكنولوجي معمل التدريس 220قاعة   222 مدرج المكان

 االثنين

     التدريب الميداني  المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

     مقرر اختيارى عالقات دولية علم االجتماع االعالمي  المقرر اسم

     د/ امانى الطراوى د/ . انتداب من اداب  المحاضر

     225قاعة  204ق/  المكان

 االربعاء

 المقرر اسم
نظريات معاصرة في علم  االجتماع الثقافىعلم 

 االجتماع 
 بناء المجتمع ونظمه 

  
 

    د/ . انتداب من اداب  د/ . انتداب من اداب  د/ ايناس سعده المحاضر

    ق/ .............. ق/ .............. 222قاعه  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

                                                                                
  

 
 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة    

 

 



 

 

 م 0202/0202    األول: الدراسي الفصل     ((اجتماع))   عام   الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

  8-6 6-4 4-1 1-01 01 -01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     الميدانـــــــــي التدريـــــــــــــــب المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 ناالثني

    طرق تدريس صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

    د/ محمد خميس د/ آيات الدميرى  د / رباب ابو الوفا  المحاضر

    222قاعة  222مدرج   222مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 نصوص اجتماعية  

 بلغة اجنبية
    تطبيقات التدريس

    م المناهجقس د/ ايناس سعده  المحاضر

    معمل التدريس 222قاعة   المكان

 األربعاء

    مناهج بحث اجتماعي  انثروبولوجيا التنمية علم االجتماع السياسى المقرر اسم

    د/ . انتداب من اداب  د/ . انتداب من اداب  د/ ايناس سعده المحاضر

    222ق/  222ق/  222قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 مقرر اختياري    

 فكر عربى معاصر
  

   د/ احمد شاكر    المحاضر

   425قاعة     المكان

 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة    
 


