
 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل          ((     فلسفة واجتماع))       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  

   لغة عربية    المقرر اسم

   د سماح فريد    المحاضر

   324ق     المكان

 ألحدا

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    لغة عربية  مدخل الى علم االجتماع المقرر اسم

    محمد توفيق  د العدوي  د يسرا  د/ ايناس سعده المحاضر

    524مدرج 524مدرج  223قاعة  المكان

 الثالثاء

    مقرر اختيارى ومهنة التعليم المعلم االنثربولوجيا االجتماعية المقرر اسم

    محمد داوود+ د/ عبد الحميدد/  د عادل اللمسي د/ ايناس سعده المحاضر

    122مدرج – 524مدرج  524مدرج  704قاعة  المكان

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

    فلسفة يونانية ونصوصها  معرفةظرية الن مدخل الى علم الفلسفة المقرر اسم

    د/ احمد شاكر لطراوىد/ امانى ا د/ احمد شاكر المحاضر

    528قاعة  528قاعة  528قاعة  المكان



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2019/2020    األول: الدراسي الفصل(( فلسفة واجتماععام  ))  الثانية / الفرقة محاضرات جدول
 

 
  

 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 ليوما

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     سيكولوجية التعليم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

      فاطمة + د/ رشاد/  مصطفى أمين  /د المحاضر

     524 مدرج 524مدرج  المكان

 االثنين

     علم االجتماع العائلى  المقرر اسم

     د/ ايناس سعده  المحاضر

     719قاعة   المكان

 الثالثاء

 

       قررالم اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

     خدمة اجتماعية المنطق الصوري  المقرر اسم

     د/ ايناس سعده  د/ حسام رحومة المحاضر

     705قاعه  227ق/  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
ارسطو  فلسفة يونانية 

 ومابعده
 مقرر اختيارى 

 فلسفة السياسة
   

    راوىالط د/ امانى د/ احمد شاكر  المحاضر

    719قاعة  719قاعة   المكان



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م  2020 /2019 األول: الدراسي الفصل     (( سفةفل  ))      لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
عملي  طرق تدريس  (2) تكنولوجيا التعليم

 تكنولوجيا
حاسب آلي في 

 التخصص
 

  

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

    معمل التكنولوجيا 220قاعة   323 مدرج المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 

 المقرر اسم
 يـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب

    

     المحاضر

     المكان

 اءاالربع

 المقرر اسم
فلسفة إسالمية) 

فالسفة المشرق 

 والمغرب( 

 المنطق الحديث  فلسفة األخالق تطبيقات التدريس 
 

 

   د/ حسام رحومة د/ محمد داوود قسم المناهج  د/ احمد شاكر  المحاضر

   328ق/  328قاعة  معمل التدريس   324قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 فكر فلسفى معاصر 

 سيا وافريقيا ا
 مقرر اختياري   

 فكر عربى معاصر
 

 

   د/ احمد شاكر   د/ امانى الطراوى المحاضر

   528قاعة    328قاعة  المكان

                                                                                
  



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 

 م 2020 /2019 األول: الدراسي لفصلا     (( فلسفة 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

     الميدانـــــــــي التدريـــــــــــــــب المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

   تطبيقات التدريس طرق تدريس صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

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

   معمل التدريس 226قاعة  323مدرج   323مدرج  المكان

 الثالثاء

   فلسفة التاريخ   الميتافيزيقا المقرر اسم

   د/ محمد داوود   د/ امانى الطراوى المحاضر

   328قاعة    328قاعة  المكان

 األربعاء

مقرر اختياري    المقرر اسم

  استشراق فلسفى
    فلسفة العلوم  20فلسفة معاصرة ق 

    د/ حسام رحومة د/ محمد داوود د/ احمد شاكر   المحاضر

    719ق/   116ق   324قاعة   المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م  2020 /2019 األول: الدراسي الفصل     ((اجتماععام     ))   الثالثة  / الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

      ىعلم االجتماع الثقاف المقرر اسم

      د/ ايناس سعده المحاضر

      328قاعه  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

   معمل التكنولوجيا عمل التدريسم 220قاعة   323 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

     328قاعة  705ق/  المكان

 االربعاء

 المقرر اسم
نظريات معاصرة في علم  بناء المجتمع ونظمه 

 االجتماع 
 

  
 

     د/ . انتداب من اداب  د/ . انتداب من اداب  المحاضر

     ق/ .............. ق/ .............. المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

                                                                                
  



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2020 /2019 األول: الدراسي الفصل     ((اجتماععام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

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

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     الميدانـــــــــي التدريـــــــــــــــب المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 االثنين

   تطبيقات التدريس طرق تدريس صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر سما

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

   معمل التدريس 226قاعة  323مدرج   323مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 نصوص اجتماعية  

 بلغة اجنبية
    

     د/ إيناس سعده  ضرالمحا

     116قاعة   المكان

 األربعاء

     انثروبولوجيا التنمية علم االجتماع السياسى المقرر اسم

     د/ . انتداب من اداب  د/ ايناس سعده المحاضر

     227ق/  227قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 مقرر اختياري  مناهج بحث اجتماعي   

 صرفكر عربى معا
  

   د/ احمد شاكر د/ ناجي بدر    المحاضر

   528قاعة  227ق/    المكان

 


