
   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني اللغة العربیة  شعبة  
     )٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :األولي

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
      ٨د/ عطیة طه م تاریخ اسالمي       ١١د/ أكرم عقاب ق نحو وصرف  السبت

د/ أحمد   األصوات العربیة           األحد
  (تدریس مصغر)مفرح

  د/ أحمد مفرح   األصوات العربیة

  المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
د/ سحر+ د/ محمود عمر+د/ وردة  

   )٣(م علي

  اللغة اإلنجلیزیة
  )١٩(قأ/ هناء عاطف 

  علم نفس النمو  
د/ محمد هلیل + د/ محمد  

  شعبان
  )٥(م

  

  البالغة والنقد        الثالثاء
  )٧(مد/ أمیمة صبحي 

  د/ عطیة طه تاریخ اسالمي    
  )٥(م

  مدخل إلى األدب العربي  األربعاء
  )٣(مد/ فاطمة محمد 

 د/ إیهاب المقراني  مدخل إلى البالغة والنفد
  (معمل العلوم االفتراضیة)

  )٢إلى األدب العربي ( مدخل
  )٢(تدریس  د/ منى حسن  

    

  نحو      الخمیس
  )١٢(قد/ حامد شعبان 

    

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني اللغة العربیة  شعبة
  )٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

  
  

- 4  ٤- ٣  ٣-٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
5 

  الیوم
  النحو والصرف   السبت

  ١٢د/ محمد عید  ق
  نحو  

  ١٢د/ أبو عمیرة ق
      

  األدب اإلسالمي واألموي  االحد
  د/ منى حسن (آداب)

  علم اللغة التطبیقي
  )٧(مد/ أحمد مفرح 

      

  األدب اإلسالمي واألموي  االثنین
  د/ كیوان (كلیة اآلداب) 

  تكنولوجیا ا لتعلیم   
  ٢د/ عزة فوزي+ د/ فاطمة نجیب م

   ١٤التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف ق
  ١١سیكولوجیا الشخصیة  د/ رانیا شعبان ق

  ١٢علم النفس االجتماعي  د/ محمد هلیل ق

  فقه العبادات المعامالت 
  )٦د/ سید كشك  (م

  

  علم المعاني            الثالثاء
  )٦د/ أمیمة صبحي (م

فقه العبادات والمعامالت 
  )٥د/ سید كشك  (م

 علم المعاني  االربعاء 
د/ إیهاب 

 المقراني
  )٨(م

د/  علم المعاني            
 إیهاب المقراني

  )٨(م

  

  تعلیم كبار   الخمیس
  )٣د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م

االشراف التربوي د/ عبد الستار+د/ 
  ٦رشا  م

  طرق تدریس
  )١٣د/ محمد عویس القرني (ق

  ١المدرسة والمجتمع اختیاري م  
  د/ نعمت حافظ

  سیكولوجیا الموهبة والتفوق
  ٩د/ سناء قندیل ق

  علم اللغة التطبیقي
  د/ احمد مفرح



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني اللغة العربیة  شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة    

  
   ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
 د/ محمد عید المهارات اللغویة      السبت

  ١١ق
  المهارات اللغویة    

  ١١ق د/ أكرم عقاب
  

  الفكر النقدي عند العرب    االحد
  د/ أمیمة (آداب) 

  نحو وصرف  
  )٦(م د/ أكرم عقاب

      د/ إبراهیم صقر (اختیاري) فلسفة اسالمیة
  د/ شندي فلسفة الجمال

  االثنین
  

  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخصة    تربیة عملیة
  )٤(م د/ سید الجارحي

    

  األدب األندلسي       الثالثاء
  (آداب)د/ فاطمة محمد 

د/  األدب األندلسي      
  فاطمة محمد

  )٢األدب العباسي (  االربعاء 
  )٦(م د/ منى حسن 

  طرق تدریس فئات خاصة    
  (استذكار طالب) محمد د/ سامیة

  )١٩(قالفكر النقدي عند العرب
  د/ إیهاب المقراني

  )٢األدب العباسي (
  د/ منى حسن

  نحو      الخمیس
  )١٤(ق د/ حامد شعبان

  وتطبیقاتة التعلیمیة تربويالفكر ال
 طارقد/فیفیان+ د/د/ جمال +

  )٢(م

    

  
  

    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني اللغة العربیة  شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة    

  
    

- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
٥  

٥ -
  الیوم  ٦

فروق فردیة   السبت
  وقیاس نفسي

  تحلیل النصوص األدبیة  
  ١٢ق د/ أبو عمیرة

  النحو
  )٧(مد/ محمد عید 

  تحلیل النصوص األدبیة 
  ١٢قد محمد عید 

    

  المهارات اللغویة استماع(اختیاري)    االحد
  د/ محمد عید 

استخدام الحاسب اآللي في تدریس اللغة   
د/ محمد أحمد عویس )٨(مالعربیة 

  (اختیاري)ا

  

 نظام التعلیم في مصر واالتجاهات المعاصرة       االثنین
  د/ هدى معوض عبد الفتاح)٦(م

  األدب الحدیث 
  (آداب) د/ منى حسن

االدب العربي الحدیث د/ عبد 
  العاطي كیوان (اداب)

  
  

  اتجاهات النقد الحدیث     الثالثاء
  )١٢(ق د/ أمیمة صبحي

اتجاهات النقد         )١٧(ق الصرف
  الحدیث

                االربعاء 
  والقیاس النفسيالفروق الفردیة   الخمیس

  )٢(م د/ سعاد عبد الغني
  فلسفة التربیة الخاصة  

  )١(م حافظد/ نعمت 
          

    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٥
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٥

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  االنجلیزیةاللغة  شعبة
   )٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :األولي

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم

  أ.د/ أحمد عبد السالم (آداب) مقدمة في الشعر              السبت

  نقد  االحد
  )٤(م د/ نبیلة مرزوق+ د/ زینب

  مقدمة في الروایة 
  )٦م( د/ منال بعیزق

  نقد  
د/ نبیلة  (عملي)

  مرزوق+ د/ زینب
  قراءة  االثنین

 د/ إیمان نادي
  )٣(م

  المعلم ومهنة التعلیم
  د/ سحر +د/ محمود عمر+د/ وردة

  )٣(م

  قراءة 
  د/ إیمان نادي

   )٣(م

  علم نفس النمو    
  هلیل+د/ محمد شعباندظم محمد 

  )١(م
    )٥(م د/ نبیلة مرزوق + د/ زینب منیر ترجمة إلى العربیة  )٨(م د/ أكرم عقاب لغة عربیة    الثالثاء

  كتابة          االربعاء 
  د/ أشرف عشري

  )٥م(

٦- ٢  
  مقدمة في الشعر

  أ.د/ أحمد عبد السالم+ أ/ آیة عوض
  (كلیة اآلداب)

          )٧محادثة أ/ بسمة مصطفى (م    الخمیس

    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٦
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٦

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  االنجلیزیةاللغة  شعبة
     )٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
-

١٢  

٢  ٢- ١  ١-١٢ -
٣  

٤  ٤- ٣
-
٥  

٥  ٦- ٥ -
  الیوم  ٧

                        السبت

  نقد د/ نبیلة مرزوق+ د/ زینب  االحد
  )٨(م

  طرق تدریس
د/ محمد فاروق+ د/ عبیر أبو 

  )٨(م زید

  )٢قواعد (
  )١٤(ق أ/ هناء عاطف

  شعر
  )٨م( د/ محمد حلمي

    

  محادثة  االثنین
د/ علي عبد التواب 

  )٦(م

  تكنولوجیا تعلیم 
د/ عزة فوزي+ د/ 

  )٢فاطمة نجیب (م

  ١٤التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف ق
  د/ رانیا شعبان )١١(قسیكولوجیا الشخصیة 

  )١٢(ق علم النفس االجتماعي
  د/ محمد هلیل 

  محادثة
 د/ علي عبد التواب

  ٧م

    

  )٢قواعد (  الثالثاء
  )٧(م أ/ هناء عاطف

          )١٤طرق تدریس د/ عبیر أبو زید (ق

  قراءة وكتابة    االربعاء 
  )٢(م د/ فاتن أحمد

  ترجمة   
  )٣(م د/أیمان عبد التواب

      

تعلیم كبار د/ مراد+د/ وردة+د/   الخمیس
) االشراف التربوي ٣ناصر (م

  ٦د/ عبد الستار+د/ رشا  م

  )١شعر (  
د/محمد حلمى 

  )٦(م

  د/ نعمت حافظ ١المدرسة والمجتمع اختیاري م  
  سیكولوجیا الموهبة والتفوق

  ٩د/ سناء قندیل ق

        

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٧
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٧

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  االنجلیزیةاللغة  شعبة
  

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة
  

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
  )٣ترجمة (  السبت

  )٨د/ محمد حسن (م
      

  تحلیل الكالم  االحد
  د/ محمد حلمي

  )٣(م

  كتابة
  )٣(م د/أمل إبراهیم

  طرق تدریس ذوي االحتیاجات الخاصة
  )١٧قد/ مروة مراد (

  تحلیل الكالم
  )٣(م د/ محمد حلمي

  تطبیقیةلغویات   تربیة عملیة  االثنین
د/ محمد 

  )٦(م صالح

  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخاصة 
  )٤(م د/ سید الجارحي

  

  مقدمة اللغویات العامه  الثالثاء
  )٧(م د/ إیهاب صالح

  التحلیل التقابلي  
  )٧(م د/ أحمد فاروق

  )٢(م لغویات تطبیقیة د/ أحمد فاروق          االربعاء

  شعر  الخمیس
  )٨(م د/ محمد حلمي

  الفكر التربوي وتطبیقاتة التعلیمیة  
  )٢(م د/ جمال +د/فیفیان+ د/طارق

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٨
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٨

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني االنجلیزیة اللغة  شعبة  
  

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة
  

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
        د/ محمد حسن )٨(م تحلیل أخطاء    

  لغویات   تربیة عملیة  االحد
  )٧مد/ نیفین جالل الدین(

  

  لغویات تطبیقیة  االثنین
  د/ محمد حسن

  )٨(م

  نظام التعلیم في مصر واالتجاهات 
  العالمیة المعاصرة 

 د/ عزة +د/ هدى معوض عبد الفتاح
  )٦(م

        

  تربیة عملیة  الثالثاء
  

  لغویات تطبیقیة
  د/ محمد حسن عملي

  أسلوبیات
  )٩(ق د/ علي عبد التواب

  كتابة  االربعاء
  )٤(م د/ إیمان نادي زكي

  أمل جاللد/  ترجمة إلى االنجلیزیة
  )٧(م

  شعر
   )٧(م د/ فاتن أحمد

  

  الفروق الفردیة والقیاس  الخمیس
  )٢(مد/ سعاد عبد الغني 

  

ترجمة إلى 
  االنجلیزیة

  أمل جاللد/ 

  فلسفة التربیة الخاصة
  )١(م د/ نعمت حافظ

  

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٩
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٩

الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني الفرنسیة اللغة  شعبة  

  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
                    السبت

  تعبیر كتابي  االحد
  (معمل اللغات) د/ نبیلة مرزوق

  مهارات قرءة
  )باتلق طا( عباسد/ نبیلة 

  نصوص مختارة 
  (معمل اللغات) د/ عماد

  

  المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
د/ سحر+د/ محمود عمر+د/ 

  )٣(م وردة

  االنجلیزیة اللغة  
  )١٦ -١٥(ق أ/ إیمان نادي

  علم نفس النمو
  )٥(م د/ محمد هلیل

  

  اللغة الفرنسیة ألغراض خاصة  الثالثاء
  (معمل اللغات) د/ نبیلة عباس

  مهارات قراء
  )١(تدریس  د/ نبیلة عباس

    صوتیات

  )٢قواعد (     االربعاء 
  د/ شعبان السید

      

    )١١د/ شیرین (ق ترجمة          الخمیس

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٠
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني الفرنسیة اللغة  شعبة
      ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
٦  

٦ -
  الیوم  ٧

                         السبت

  لغویات  االحد
  (علوم افتراضیة) د/ إیمان عبد المقتدر

  ورشة عمل ومهارات الكتابة
  (علوم افتراضیة) د/ إیمان عبد المقتدر

  نصوص
  د/ شیرین (علوم افتراضیة)

      

  طرق تدریس فرنسي  االثنین
  )٩(ق د/ عبد الناصر شریف

  تكنولوجیا التعلیم
د/ عزة فوزي + د/ فاطمة 

  )٢(م نجیب

منى محمود  التربیة الدولیة  د/
سیكولوجیا  ١٤عبد اللطیف ق

  ١١الشخصیة  د/ رانیا شعبان ق
علم النفس االجتماعي  د/ 

  ١٢محمد هلیل ق

        

  لغة فرنسیة ألغراض خاصة    )٤ترجمة(  الثالثاء
  )١٩(ق د/ نبیلة مرزوق

      

  أدبي مقال نثر    االربعاء 
  (استذكار طالب) د/ نهیر

          

/ وردة+د/ د/ مراد+د تعلیم كبار   الخمیس
االشراف التربوي د/ عبد  ) ٣ناصر (م

  ٦الستار+د/ رشا  م

  قواعد
  )٢٠د/ شیرین (ق

د/  ١المدرسة والمجتمع اختیاري م
سیكولوجیا لموهبة  نعمت حافظ

  ٩د/ سناء قندیل ق والتفوق

        

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١١
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الفرنسیةاللغة  شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
        د/ نجالء فؤاد )٦خاصة ( ترجمة  د/ نجالء فؤاد أدب فرانكفوني  السبت

  ورشة عمل    تربیة عملیة  االحد
  )٢(تدریس  د/ نبیلة مرزوق

    

  شعرمقال أدبي     االثنین
  (استذكار طالب) د/ نهیر

  طرق تدریس فئات خاصة
  )١(تدریس د/ إیمان أنور زكري

  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخاصة
  )٤(م د/ سید الجارحي

    

  لغویات   الثالثاء
  )١٠(قد/ رشا 

  ورشة عمل
 د/ رشا

  )١٠(ق

  نصوص شعر
  )١١١٧(ق

    

   )٦( قواعد  االربعاء
  (علوم افتراضیة) د/ إیمان عبد المقتدر

  شعرمقال 
د/ نهیر 
(استذكار 
  طالب)

        

  وتطبیقاتة التعلیمیة تربويالفكر ال          الخمیس
 د/ جمال+د/ فیفیان+د/ طارق

  )٢(م

    

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٢
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني الفرنسیة اللغة  شعبة
    )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم  ٥

  فروق فردیة   السبت
  وقیاس نفسي

                

  )٨( ترجمة     االحد
  )٢(تدریس  د/ عماد

  )٨قواعد (
  (استذكار طالب) د/ شعبان

  

  نظام التعلیم في مصر واالتجاهات      االثنین
  العالمیة المعاصرة
  )٦(م الظاهر د/ عزة نادي عبد

ترجمة (عملي)     
  د/ عماد

أدب 
فرانكفوني 
  د/ نجالء

  

  نقد أدبي  الثالثاء
  (استذكار طالبات) أ/ تامر

  لغویات  
  )١٠(ق د/ رشا

  شعر مسرح نصوص
  أ/ تامر

  أدب فرانكفوني          االربعاء 
  (استذكار طالب) د/ نجالء فؤاد

      

  الفروق الفردیة والقیاس النفسى   الخمیس
  )٢(م عبدالغنىد/ سعاد 

أ/  نصوص مسرح شعر
محمد عبد التواب (معمل 

  اللغات)

  فلسفة التربیة الخاصه 
  )١(م د/ نعمت حافظ

    )٢مقال ادبي (مسرح) د/ محمد عبد التواب (تدریس

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٣
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  التاریخ شعبة
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :األولي

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
  تاریخ الدولة العباسیة   السبت

  )٢٢(ق یة طهطد/ ع
معالم التاریخ       

 األوربي الوسیط
  د/ محمد زاید

  معالم التاریخ االوروبي الوسیط    األحد
  د/ محمد زاید

د/ أحمد أبو  (عملي) الخرائط مبادئ
  رایة 

    د/ رشا محمد(عملي) جغرافیا بشریة

  المعلم ومهنة التعلیم     االثنین
  )٣(م د/ سحر+د/ محمود عمر+د/ وردة

  اللغة االنجلزیة 
  )١٩(ق أ/ هناء عاطف

معالم التاریخ الوروبي 
د/ محمد زاید  الوسیط

  )١٣(ق

 د/ محمد هلیل علم نفس النمو
   )٥(م

          )٢٢(قد/ رشا محمد  جغرافیا بشریة   د/ أحمد أبو رایة مبادئ الخرائط  الثالثاء

          (استذكار طالبات)معالم التاریخ الیونانى والرومانى د/ عبداللطیف فایز   األربعاء 
                الخمیس

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٤
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  تاریخ شعبة
      ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

٨  التوقیت
-
٩  

١٠  ١٠- ٩-
١١  

١١-
١٢  

٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢
-
٤  

٤
-
٥   

٥
-
٦  

٦
-
٧  

  الیوم

                        السبت

نصوص تاریخیة باللغة     االحد
د/ عماد   االنجلیزیة

  عبد العظیم

  مدخل الى علم الوثائق 
  )١٢(قد/ عاطف مرقس 

  البیزنطیة تاریخ الدولة
  )١٩د/ محمد زاید (ق

      

  تكنولوجیا التعلیم       االثنین
د/ عزة فوزى +فاطمة 

  نجیب 
  )٢(م

 ١٤التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف ق
 د/محمد هلیل علم النفس االجتمتعى
 د/ رانیا شعبان سیكولوجیة الشخصیة 

  

  تاریخ الدولة البیزنطیة
  )٨د/ محمد زاید (م

    

  طرق تدریس     الثالثاء
  )٢١(قد/ مدیحة قرنى 

  جغرافیا االقتصادیة
  )٢١(قد/ على حامد 

ریخیة باللغة انصوص ت
د/ عماد عبد  زیةیاالنجل
  )١٧(ق العظیم

      

 )٩(قمدخل الى علم الوثائق     االربعاء 
  د/ عاطف مرقس

  مصر فى العصرین الیونانى والرومانى
  )١١١٧(ق د/ أحمد محروس

  أقتصادیةجفرافیا 
  د/على حامد

      

  ) ٣تعلیم كبار د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م  الخمیس
االشراف التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا  

  ٦م

د/ نعمت  ١المدرسة والمجتمع اختیاري م      
  سیكولوجیا الموهبة والتفوق حافظ

  ٩د/ سناء قندیل ق

        



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٥
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  تاریخ شعبة

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  :الثالثةالفرقة 
  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
  طرق تدریس ذوي االحتیاجات الخاصة      السبت

  )١٦ - ١٥(ق د/ سلوى عمار
      

  العصور الوسطى العالقات بین الشرق والغرب  االحد
  )١٢(ق د/ محمد الدسوقي

العالقات بین       
 الشرق والغرب
د/ محمد 
  دسوقي

  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخاصة    تربیة عملیة  االثنین
  )٤(م د/ سید الجارحي

  

  تاریخ األیوبیین والممالیك  الثالثاء
  (معمل العلوم االفتراضیة) د/ سید محمود

  تاریخ مصر اإلسالمیة
  )٢٢(ق د/ سید محمود

  العربيجغرافیا الوطن         االربعاء 
  )١٤(قد/ رشا محمد 

  د/ رشا محمد جغرافیا الوطن العربي  

  (اختیاري) نصوص تاریخ اللغة العربیة  الخمیس
  )١٦-١٥(ق د/نجاح یوسف

  وتطبیقاته تربويالفكر ال
  )٢(م د/ جمال +د/ فیفیان+د/ طارق

  

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٦
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني التاریخ  شعبة

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت

  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
                

  أوربا المعاصرتاریخ   االحد
  )١٣(ق د/ محمد مبروك

تاریخ مصر     د/ محمد مبروك مصر المعاصرتاریخ     
د/  المعاصر

محمد 
  مبروك

  

  الدولة العثمانیةتاریخ   االثنین
  )٢٠(قد/ محمود احمد 

  تاریخ األمریكتین
  )٢٠(قد/ محمود أحمد 

نظام التعلیم في مصر واالتجاهات 
  )٦(م المعاصرة د/ ابتسام محمد

تاریخ   
د/  االمریكتین

  محمود أحمد

تاریخالدولة 
  العثمانیة

  (اختیاري)د عبد المنعم الجمیعي قضایا تاریخیة معاصرة    د/ محمد مبروك تاریخ مصر الحدیث  الثالثاء
  مشكالت سیاسیة

    

            تربیة عملیة  االربعاء 

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
   د/ سعاد عبد الغني

  فلسفة التربیة الخاصة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

        

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٧
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  حدیثةالئحة الفصل الدراسي الثاني  الجغرافیا شعبة
        ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي

٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
-
٦  

٦
-
٧  

  الیوم

                  د/ علي حامد جغرافیا افریقیا وحوض النیل  السبت

  اقتصاد  االحد
  )٣٢٤د/ أحمد یونس (آداب 

  االنسان والبیئة
  )٣٢٤أ.د/ الشرنوبي (آداب 

  جغرافیة االوقیانوسیة
  )٣٢٤د/ أحمد یونس  (آداب 

د/  جغرافیا البحار والمحیطات
  عبیر مرسي

    

د/ سحر+ د/   المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
  )٣(م محمود عمر+د/ وردة علي

  اللغة االنجلیزیة  
   أ/ بسمة مصطفي

  )١٠(ق

  علم نفس النمو
د/ محمد هلیل +د/ محمد 

  )٥(م شعبان

وحوض جغرافیا أفریقیا 
  النیل

  د علي حامد
  ٢٣٠(اداب)ق

  

  (اختیاري) البیئة والتضاریس  أ.د/ الشرنوبي االنسان والبیئة  الثالثاء
  )٢١(د/ دالیا 

جغرافیا البحار 
  والمحیطات

  د/ عبیر مرسي

        

          د/ أحمد یونس اقتصاد      االربعاء 

                      الخمیس



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٨
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الجغرافیا شعبة
        ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

١  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
٢
-
١  

٣  ٣- ٢  ٢- ١
-
٤

٥  ٥-٤
-
٦

٦-
٧  

        الیوم

                      السبت
 جغرافیا الوطن العربى    د/ أحمد یونس النقل والمواصالت جغرافیة  د/ خلیل محمد جغرافیا الموارد المائیة  االحد

  د/ رشا محمد
  

  طرق التدریس  االثنین
   )١٢(ق د/ دعاء 

د/ عزة فوزي  تكنولوجیا التعلیم 
  )٢(م + د/ فاطمة نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد 
 علم النفس ) ١٤اللطیف ق

االجتماعي د/ محمد هلیل 
الشخصیة د/ رانیا  یكولوجیا
  شعبان

        
  

 )١دراسات میدانیة (        د/ خلیل محمد )١دراسات میدانیة (  جغرافیا الموارد المائیة د/ خلیل محمد   الثالثاء
  د/ خلیل محمد

    

  (اختیاري)   جغرافیا الزراعة  االربعاء 
  )١٣(ق د/ أحمد یونس جغرافیا الصناعة

الوطن العربي د/ رشا 
  )١٤(ق محمد

  جغرافیا النقل والمواصالت
  )١١١٧(ق د/ أحمد یونس

    

  ) ٣تعلیم كبار د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م  الخمیس
  ٦االشراف التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا  م

  ١المدرسة والمجتمع اختیاري م      
سیكولوجیا الموهبة والتفوق د/ سناء قندیل 

  د/ نعمت حافظ )٩(ق
  

        



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس١٩
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

١

  الئحة حدیثةالدراسي الثاني  الفصل الجغرافیا شعبة

      )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة
-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت

١١  
١١-
١٢  

٢  ٢- ١  ١-١٢
-
٣  

٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  

      الیوم

  طرق تدریس فئات        السبت
  ١٠د/ رضا شعبان ق 

جغرافیا العالم 
  \د/ رشا محم الجدید

        

د/  مناهج البحث الجغرافى    د/ هاني سامي جغرافیا المدن  االحد
  هاني سامي

د/ هاني  جغرافیا المدن
  سامي

    

سیكولوجیة ذوي       د/ هناء نظیر إقلیم خاص  االثنین
  االحتیاجات الخاصة

  )٤(م د/ سید الجارحي

      

جدید د/ رشا العالم جغرافیا ال  تربیة عملیة  الثالثاء
  (علوم افتراضیة) محمد

    د/ محمد الخزامي ةالمعلومات الجغرافی نظم  

د/  مناهج البحث الجغرافى  االربعاء 
  هاني سامي

نظم المعلومات 
  أ.د/ الخزامي الجغرافیة

  (اختیاري) جغرافیا البیئات الطبیعیة 
  د/ أحمد أبو رایة الخرائط الجیولوجیه

      

د/ جمال +د/  فكر تربوي          الخمیس
  )٢(م فیفیان+د/ طارق

      

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٠
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الجغرافیا شعبة
  

  الفرقة :الرابعة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (

- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت 
  الیوم   ٥

                  السبت 

  مصر الحدیث والمعاصرتاریخ   د/ خلیل محمد  موضوع خاص  االحد
  ١١محمد مبروك قد/ 

    د/ محمد الخزامي جغرافیة بلغة أجنبیةنصوص   د/ خلیل محمد جغرافیا مصر البشریة

نظام التعلیم في مصر         االثنین
  واالتجاهات العالمیة المعاصرة 

  )٦(م د/ ابتسام محمد محمد

      

  (اختیاري) جغرافیا اقتصادیة   الثالثاء
  ٣٠د/ علي حامد آداب ق 

  (اختیاري) جغرافیا سیاسیة
  ٣٠د/ علي حامد ق  

    د/ خلیل محمد  جغرافیا مصر البشریة  د/ هناء نظیر قاعة بحث

د/ خلیل +د/ أحمد  خاصموضوع     التربیة العملیة  االربعاء 
  یونس

    

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي   الخمیس
  )٢(م د/ سعاد عبد الغني

تاریخمصر 
الحدیث 

د/  والمعاصر
  محمد مبروك

  التربیة الخاصة فلسفة
  )١(م د/ نعمت حافظ

      د/ هناء نظیر قاعة بحث

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢١
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثة الفصل الدراسي الثاني  علم نفس شعبة
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
د/ ربیع الكردي  اجنماعیةخدمة       السبت

  ١٩ق

  

خدمة اجنماعیة   
  د/ ربیع الكردي

  

  وصفي نفسياحصاء     األحد
  )٢(تدریس  د/ مروة صادق

  اللغة االنجلیزیة
  )١(تدریس أ/ محمد صالح

      

د/سحر+د/ محمود  المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
   )٣(م عمر +د/ وردة

د/ محمد هلیل+د/  النمو علم نفس  علم اجتماع التنمیة د/ مؤمن الشافعي
  )٥(م محمد شعبان

  

          )١(تدریس د/ امل یوسف الثقافة والشخصیة  الثالثاء
    إحصاء نفسي وصفي  (معمل اللغات) د/ امل یوسف انثروبیولوجیا اجتماعیة  االربعاء 

                الخمیس

  
  
  

    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٢
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  علم نفس شعبة
      ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
١٢  

٧- ٥  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  
  الیوم

                السبت

 د/ مروة صادق علم النفس التجریبي  )تدریس مصغر( د/ سناء قندیل علم النفس الفسیولوجي  االحد
  )تدریس مصغر(

مركز التصحیح  إحصاء استداللي
  االلكتروني والقیاس د/ عائشة

  

  إحصاء استداللي   االثنین
  االلكتروني للقیاس التصحیح المركز 

  د/ عائشة

د/ عزة  تكنولوجیا التعلیم
  )٢(م فوزي+د/ فاطمة نجیب

  

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد 
االحصاء النفسى  ١٤اللطیف ق
علم النفس االجتماعي  االستداللى

 سیكولوجیا  محمد هلیلد/ 
               )٨(م الشخصیة د/ رانیا شعبان

  د/عائشه على

        
  

            د/ أیمان بناء المجتمع ونظمه   الثالثاء

        تحلیل السلوك وتعدیلة  د/ مروة صادق علم النفس التجریبي  وتعدیلة تحلیل السلوك  االربعاء 

  ) ٣/ ناصر (مد/ مراد+د/ وردة+د تعلیم كبار   الخمیس
  ٦االشراف التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا  م

 د/ نعمت حافظ ١المدرسة والمجتمع اختیاري م    د/ امال جمعة )١٩(ق طرق تدریس
  ٩د/ سناء قندیل ق سیكولوجیا الموهبة والتفوق

    

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٣
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  علم نفس شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
                  السبت

 (عملي) اختبارات نفسیة  )٢٢(ق د/ سالي نبیل سیكولوجیة االبداع  (استذكار طالب) د/ محمد عبد النبي اختبارات نفسیة  االحد
  د/ محمد عبد النبي

  سیكولوجیة ذوي االحتیاجات الخاصة    التربیة العملیة  االثنین
  )٤(م د/سید الجارحي

  

  د/ محمد مبروك (اختیاري) تاریخ مصر الحدیث  الثالثاء
   تاریخ مصر المعاصر

   علم النفس االرشادى        

  طرق تدریس فئات خاصة  علم النفس االرشادى  االربعاء 
  )١٧ق( د/ عبد اهللا ابراهیم

      

  (اإلعداد والتدریب واإلجازة) مهنة علم النفس  الخمیس
  )١(تدریس  د/ سناء قندیل

د/ جمال  وتطبیقاته تربويال فكرال
  )٢( +د/ فیفیان+د/ طارق

  

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٤
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

 الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني علم نفس  شعبة

    )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
                

  علم النفس االكلینیكي  )٢١د/ أسماء حمزة (ق قراءات باللغة االنجلیزیة    األحد
  )٢١(ق  د/ احمد سید

  سیكولوجیة الموهبة
  )٢١(ق د/ احمد سید

  علم النفس المعرفي    االثنین
  )١٠(ق حمزة د/ اسماء

نظام التلعیم في مصر واالتجاهات 
  المعاصرة 

  )٦(م د/ ابتسام محمد محمد

  علم النفس المعرفي
 د/ اسماء حمزة

)١٠(  

    

            )١١(ق د/ مصطفي حفیضة   مشروع تخرج  الثالثاء

  سیكولوجیة المراهقة     تربیة عملیة  االربعاء 
  )١(تدریس  د/ احمد سید

  علم النفس الكلینیكي
  )١(تدریس  د/ احمد سید

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢م( د/ سعاد عبد الغني

  فلسفة التربیة الخاصة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

        

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٥
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  فلسفة شعبة
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
            السبت

        مدخل الى علم نفس الشخصیة  احصاء اجتماعى  االحد

د/سحر+د/ محمود  المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
  )٣(م عمر +د/ وردة

 أ/ محمد رفعت اللغة االنجلیزیة  
  )٢٢(ق

د/ محمد هلیل+د/  علم نفس النمو
  )٥(م محمد شعبان

  

   -   -   -  احصاء اجتماعى  الفكر الشرقى القدیم -  الثالثاء

  (اختیاري) التراث الشعبى للمجتمع المصرى  د/ إبراهیم صقر مدخل الى الفلسفة االسالمیة    االربعاء 
  نصوص اجتماعیة بلغة اجنبیة

  

                    الخمیس

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٦
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  فلسفة شعبة
    ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
    الیوم
  علم االجتماع الصناعى  السبت

  )٢٠(ق د/ ربیع كمال كردى
  علم اجتماع صناعي  

  )٢٠د/ ربیع كردي (ق
      

 د/ صالح تربیة قومیة          االحد
  (اختیاري) )١١(

      

د/ عزة  تكنولوجیا التعلیم      االثنین
  )٢(م فوزى+د/ فاطمة نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد 
  ١٤اللطیف ق

علم النفس االجتماعي د/ محمد هلیل 
  سیكولوجیا الشخصیة د/ رانیا شعبان

      

د/  فلسفة العصور الوسطى    الثالثاء
  )١١١٧(ق جهان حمدى

  فلسفة العصور الوسطى      
  د/ جیهان حمدى

    االربعاء 
  علم االجتماع الریفى د/ هدى الشیخ

    د/ عفاف الغمرى    (علم الكالم) فلسفة اسالمیة

  ) ٣د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م تعلیم كبار   الخمیس
  ٦االشراف التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا  م

  طرق تدریس
  )١٩(ق د/ أمال جمعة

نعمت  د/ ١المدرسة والمجتمع اختیاري م  
د/  سیكولوجیا الموهبة والتفوق حافظ

  ٩سناء قندیل ق
  

    

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٧
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  فلسفة شعبة
    )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
    الیوم
                    السبت

  صبرى شندىد/ )٣١٩فلسفة حدیثة (ق            االحد
سیكولوجیة ذوى االحتیاجات     تربیة العملیة  االثنین

  )٤(م الخاصة د/ سید الجارحى
    

فلسفة سیاسیة حدیثة وحقوق       الثالثاء
  )٣٢٩االنسان(ق

  د/ أشراف أمین

    كتب)مناهج البحث العلمى د/ شریف مصطفى (بالم

  أنسان (بالمكتب) فلسفة سیاسیة حدیثة وحقوق  االربعاء 
  د/ أشرف أمین

  طرق تدریس فئات خاصة
  )١٧ق( د/ عبداهللا ابراهیم

    د/ صبرى شندى )٣٢٩علم الجمال (ق

  مناهج البحث العلمى (بالمكتب)  الخمیس
  د/ شریف مصطفى

د/ شریف  فلسفة الحضارة
  مصطفى

  فلسفة الثقافة
  فلسفة الدین (مقرر أختیارى)

  د/هناء صبري بالمكتب

  تربوىالفكر ال
د/ جمال+ د/  )٢(م

  فیفیان+د/ طارق

د/ شریف  فلسفة الحضارة
  مصطفى

فلسفة الدین (مقرر  فلسفة الثقافة
  أختیارى)

  بالمكتب د/هناء صبري

  

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٨
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  فلسفة شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

- ٩  ٩- ٨  التوقیت
١٠  

١٢  ١٢-١١  ١١-١٠-
١  

٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
                  

 )٣١٩علم االجتماع المستقبل (ق  االحد
  د/ نهى السید (آداب)

 )٣١٩(ق  الفكر العربى المعاصر
  د/ ابراهیم صقر (آداب)

  (آداب) )٣١٩(ق فلسفة اللغة
  / هناء صبرىد

العربى الفكر مشكالت 
  (آداب) المعاصر

  د/ ابراهیم صقر
  

  

  علم االجتماع المستقبل
  د/ نهى السید حسن

  (آداب)

نظم التعلیم فى مصر           االثنین
واالتجاهات العالمیة المعاصرة 

  د/ ابتسام محمد محمد

  فلسفة اللغة
د/هناء  (بالمكتب)

  صبرى

      

د/ عبد  تاریخ مصر الحدیث  الثالثاء
  المنعم الجمیعي

  رافیا مصرجغ
  (استذكار طالبات) مرسى د/ عبیر

  )٣١٩فلسفة القیم (ق
  د/ هدى عبد الرحمن

جیهان  فلسفة التأویل (بالمكتب)
   حمدى

    

  االربعاء
  

              نربیة عملیة  

الفروق الفردیة والقیاس النفسى د/   الخمیس
  )٢(م سعاد عبد الغنى

  فلسفة القیم
  د/هدى عبدالرحمن

  فلسفة التربیة الخاصة
  )١(م د/ نعمت حافظ

د/ مدیحة حمدى  ه التصوف االسالمى ونصوص
  (آداب) بالمكتب

    

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٢٩
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٢

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني االجتماع  شعبة

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الثالثةالفرقة :
  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  الموعد
  الیوم
                  السبت

  علم االجتماع ا لجنائي  سكان وتنظیم األسرة  علم االجتماع الجنائي  سكان وتنظیم األسرة  االحد

  سیكولوجیا االحتیاجات الخاصة      االثنین
  )٤د/ سید الجارحي (م

  

        علم االجتماع الحضري  الثالثاء

  مشكالت اجتماعیة (اختیاري) -  االربعاء 

  أمین د/ أشرف دیمقراطیة وحقوق اإلنسان -
 )١٧قطرق تدریس فئات خاصة ( -

  د/ عبد اهللا إبراهیم -
  مشكالت جتماعیة

 دیمقراطیة وحقوق اإلنسان
  د/ أشرف أمین

-   -   

  وتطبیقاته تربويالكر الف  علم اجتماع المعرفة  الخمیس
  )٢(م د/ جمال+ د/ فیفیان

    

  
  
  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٠
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  جتماعالا شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
      علم اجتماع التنمیة د/ إصالح  بحوث میدانیة

د/ نهى السید  علم اجتماع المستقبل    االحد
  (آداب)

 د/ عبد المنعم مصر الحدیث تاریخ 
  الجمیعي

  

  الثقافة والشخصیة
  د/ أمل یوسف (آداب)

  جغرافیا مصر

  تاریخ مصر الحدیث  االثنین
  

نظام التعلیم في مصر واالتجاهات   بحوث میدانیة
  العالمیة المعاصرة

  )٦(م د/ ابتسام محمد محمد

  سكشن فروق  
  

  جغرافیا مصر  جغرافیا مصر    الثقافة والشخصیة  الثالثاء

علم اجتماع التنمیة د/ إصالح   تربیة عملیة  االربعاء 
  (استذكار طالبات)

    

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢(مد/ سعاد عبد الغني

    )١(م د/ نعمت حافظ فلسفة التربیة الخاصة  

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣١
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الریاضیات شعبة
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي

- ٩  ٩- ٨  التوقیت
١٠  

١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠ -
٢  

٤- ٣  ٣- ٢  
  الیوم
  هندسة تحلیلیة في المستوى  د/ سوزان  (اختیاري) كهرومغناطیسیة    السبت

  رجبد/ محمد 
  جبر خطي

  د/ محمود عبد اهللا
 في المستوى هندسة تحلیلة      األحد

  )٢٢(ق د/ هبة عالم
تمارین حسبان 

  أ/ لمیاء ٢
 كهرومغناطیسیة    

  د/ سوزان
  (اختیاري)

د/ محمود  )٣(م المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
  عمر+ د/ وردة

  د/ محمد هلیل+ د/ محمد شعبان )٥(م علم نفس النمو  د/ عبد العظیم عبد الهادي (عملي)  میكانیكا

أحمد د/  بصریات هندسیة      الثالثاء
  (اختاري)حاتم

    معمل فیزیاء  )١٦ -١٥(ق  د/ مصطفى سكران ٢حسبان 

 )٢٢ق( بصریات هندسیة د/ أحمد حاتم    األربعاء 
   (اختیاري)

  )١١(ق د/ عبد العظیم كاكانییم  )١(تدریس  جبر خطي أ/ أسماء

          )٢تدریسناء عاطف (هد/  اللغة االنجلیزیة      الخمیس

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٢
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني الریاضیات  شعبة 
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
١٢  

٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  
  الیوم
    معمل فیزیاء  د/ بثینة دینامیكا (عملي)  فیزيء حدیثة د/ عبد المحسن باشا    السبت

  ةفیزیاء حدیث  تمارین هندسة الفضاء  أ/ غادة محمد  )١٩(ق تحلیلیة  في الفضاء د/ جمال عبد الحلیمهندسة     األحد
  تیار متردد د/ عزة

  طرق تدریس ریاضیات   االثنین
  )١٣(ق د/ أحمد 

  تكنولوجیا التعلیم
د/ عزة فوزي +فاطمة 

  )٢(م نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف 
  ١٤ق

  االجتماعي علم نفس
  )٢(م سیكولوجیا الشخصیة

    

    )٢٠(ق دینامیكا د/ بثینة        الثالثاء

 أ/ شیماءتفاضلیة  وتمارین معادالت   (قاعة استذكار طالبات) د/ زینب معادالت تفاضلیة  )٢٠(ق د/ عزة   تیارمتردد    االربعاء 
  )٢٢(ق

االشراف  ) ٣د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م تعلیم كبار   الخمیس
  ٦التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا  م

، سیكولوجیا  د/ نعمت حافظ ١المدرسة والمجتمع اختیاري م    
  )٩الموهبة د/ سناء قندیل (ق

  

  

   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٣
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الریاضیات شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم

میكانیكا الفضاء والفلك   السبت
د/ إسماعیل  (عملي)

  عبد الظاهر

دینامیكا تحلیلة   میكانیكا األوساط المتعددة   د/ إسماعیل عبد الظاهر
د/  (عملي)

  عبد العظیم

دوال خاصة + 
معادالت تفاضلیة د/ 

  ممدوح ربیع

    

  )١٠(ق إحصائي د/ أحمد روبي تحلیل  االحد
  

          

  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخاصة    تربیة عملیة  االثنین
  )٤(م د/ سید الجارحي

  

 مقدمة في برمجة الحاسب  د/ مسعود  )١٦ -١٥(ق  تحلیل عددي  د/ مصطفى سكران  الثالثاء
   (معمل اللغات)

دوال خاصة ومعادالت تفاضلیة 
  )١٢(ق جزئیة  د/ ممدوح ربیع

مقدمة في برمجة 
الحاسب  د/ 

  )١٢(ق مسعود
میكانیكا الفضاء والفلك     االربعاء

 د/ إسماعیل عبد الظاهر(اختیاري)
  )٢١(ق

 دینامیكا تحلیلة  د/ عبد العظیم
  )١٤(ق

      

  طرق تدریس فئات خاصة      الخمیس
  )٢٢د/ شروق (ق

د/ جمال+ د/  وتطبیقاته تربويالفكر ال
  )٢(مفیفیان

  

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٤
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

   الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني  الریاضیات شعبة
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
حزم برمجیات د/   مركب د/ أحمد عبد التواب تحلیل  د/ حسن یوسف(اختیاري) میكانیكا إحصائیة 

  أحمد عبد التواب
  

        حزم برمجیات د/ مدحت فؤاد  )٢٠(ق ) د/ بثینة٢ع (ئدینامیكا الموا  األحد

نظام التعلیم في مصر واالتجاهات   تربیة عملیة  االثنین
  المعاصرة
  )٦(م د/ ابتسام محمد

      

            )١٣(ق بحوث العملیات د/ بدر    الثالثاء

      )١٠(ق میكانیكا الكم د/ حسن البدري  )١٠(ق هندسة تفاضلیة  د/ فاطمة عبد العزیز    األربعاء 

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢(م د/ سعاد عبد الغني

  فلسفة التربیة الخاصة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

        

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٥
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الكیمیاء 
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  :االوليالفرقة 

- ٩  ٩- ٨  التوقیت
١٠  

٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  
  الیوم
          ) د/ أسماء كمال١كیمیاء عضویة (      السبت

عملي علوم بیولوجیا عامة      االحد
  ٢+ مج١(نبات) مج 

) د/ رجاء ٢علوم بیولوجیا عامة (
  )٣(م طه

      جیولوجیا

) ١حسبان (  االثنین
  تمارین

 أ/ غادة محمد
  )٩(ق

  المعلم ومهنة التعلیم
  د/ محمود عمر )٩(ق

علوم بیولوجیة 
 عامة تقسیم

د/ محمد  )٨(م
  علي

  اللغة االنجلیزیة
-١٥(ق أ/ إیمان نادي

١٦(  

  )٥(م علم نفس النمو
د/ محمد هلیل + د/ محمد 

  شعبان

عملي علوم بیولوجیا عامة 
  ٢(حیوان) مج

  

معمل كیمیاء  ٢معمل ف مج   ١معمل (ف)  مجم     الثالثاء
  ١عضویة مج 

عملي علوم بیولوجیا عامة   ٢عملي كیمیاء عضویة مج
  ١(حیوان) مج

  

بصریات هندسیة د/     األربعاء 
  )٢٢ق( أحمد حاتم

كهرومغناطیسیة  د/ طارق 
  )١١( أحمد

  ) د/ هبة رزق١حسبان (
  )٤(م مجمعة

هندسیة بصریات 
د/ أحمد  (عملي)

  حاتم

    

      الخمیس
  
  
  

          



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٦
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الكیمیاء 
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

٨  التوقیت
-
٩  

٩ -
١٠  

١٢  ١٢-١١  ١١-١٠
-١  

٣  ٣- ٢  ٢- ١
-
٤

٥  ٥- ٤ -
  الیوم  ٦

  )٣عضویة (      السبت
  رمضان د/ زینب 

 ف١ معمل فیزیاء م
 بصریات فیزیائیة 

معمل بصریات فیزیائیة     
  ٢فیزیاء م

  

 د/ جلهوم نظریة الرمز    األحد
  )١١١٧(ق

عملي كیمیاء عضویة مج 
١  

كیمیاء غیر عضویة  د/ رانیا 
  )٣(م جابر

كیمیاء فیزیائیة د/ 
  )٦(م مسعد

عملي كیمیاء عضویة 
  ٢مج

  

عزة فوزي+ د/ د/  تكنولوجیا التعلیم      االثنین
  )١٦- ١٥(ق فاطمة نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف 
د/ رانیا   الشخصیة سیكولوجیا  ١٤ق

د/  علم النفس االجتماعي)١١شعبان (ق
  )١٢محمد هلیل (ق

كیمیاء فیزیائیة د/     
  مسعد

  

طرق تدریس د/ ماجدة    )٦(م محمد عطیةبصریات فیزیائیة  د/     الثالثاء
  )١٩(ق یوسف

  ) د/ محمد جمعة٣كیمیاء عضویة (
  )١٦ -١٥(ق

    ١عملي كیمیاء مج

  كیمیاء فیزیائیة د/ غادة محمد ٢عملي كیمیاء مج   االربعاء 
  )١١(ق

تمارین نظریة الزمر أ/ 
  )١٢(ق غادة

    كیمیاء غیر عضویة  د/ رانیا جابر  بصریات فیزیائیة  د/ طارق

/ ناصر د/ مراد+د/ وردة+د تعلیم كبار   الخمیس
االشراف التربوي د/ عبد  ) ٣(م

  ٦الستار+د/ رشا  م

  د/ نعمت حافظ ١المدرسة والمجتمع اختیاري م      
  ٩د/ سناء قندیل ق سیكولوجیا الموهبة والتفوق

      

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٧
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الكیمیاء 
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت 
١١  

٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  
  الیوم
    حدیثة د/ محسن یزیاءف      السبت
طرق تدریس ذوي االحتیاجات   االحد

(قاعة  الخاصة د/ ربیع كمال
  التدریب)

  دوال خاصة   
  (استذكار طالبات) د/ بدر الدین

  تمارین دوال خاصة
   أ/ غادة محمد

    

سیكولوجیا ذوي االحتیاجات             االثنین
  )٤(م د/ سید الجارحي الخاصة 

    

عملي كیمیاء تحلیل األجهزة     الثالثاء
  ٢مج

  ١مجفیزیائیة عملي كیمیاء عضویة 
  ٢عملي كیمیاء عامة مج

  ٢مج فیزیائیة عملي عضویة
  ١عملي كیمیاء عامة مج

    

    ١تحلیل األجهزة مج عملي كیمیاء   )٢٢(ق كیمیاء عضویة أ.د/ أحمد القاضي + أ.د/ فتحیة روبي        االربعاء

  وتطبیقاته تربويالفكر ال  تربیة عملیة  الخمیس
  )١(مد/ جمال+ د/ فیفیان 

    

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٨
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الكیمیاء 
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
                    السبت

 د/ فاطمة ٤ كیمیاء غیر عضویة  تربیة عملیة  االحد
  )١١١٧(ق

 ٣أ.د/ حسن ق ٣كیمیاء غیر عضویة
  بكلیة العلوم

  

عملي كیمیاء   االثنین
  ٩عضویة

نظام التعلیم في مصر واالتجاهات   
  )٢(م العالمیة المعاصرة د/ عزة نادي

         

 أ.د/  )٨كیمیاء عضویة (    عملي كیمیاء غیر عضویة        الثالثاء
  )٩ممدوح طه(ق

  

  كیمیاء فیزیائیة    االربعاء 
  )١٠(ق أ.د/ نادیة هالل

  عضویةكیمیاء 
  )٨ق( د/ رمضان

 د/ جمال تمام )٩كیمیاء عضویة (    
  )١٠(ق

  

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢(م د/ سعاد عبد النبي

  التربیة الخاصة فلسفة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

        

  
    



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٣٩
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٣

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الفیزیاء 
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي

  ٦- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم

   كهرومغناطیسیة    السبت
  د/ سوزان

  )١حسبان (  
  د/ حسن یوسف

        

عملي علوم بیولوجیة عامة     االحد
   حیوان

  )٢علوم بیولوجیا عامة (
  )٣(م د/ رجاء طه

تمارین جبر 
  خطي

  أ/ جهاد

        

  )١(م المعلم ومهنة التعلیم    االثنین
  د/ محمود عمر+ د/ وردة

  علوم بیولوجیة عامة
 علي ميد/ 

  )٩(ق

  اللغة االنجلیزیة 
  )١٣(ق أ/ إیمان نادي

د/ محمد  علم نفس النمو
  هلیل+ د/ محمد شعبان

  )٩(م

عملي بیولوجیا 
  عامة (نبات)

  

 معمل فیزیاء  عامة معمل كیمیاء    الثالثاء
  كهرومغناطیسیة (علوم)

تمارین حسبان 
 أ/ شیماء

  )١٣(ق

    (عملي) بصریات هندسیة  

  )٢٢ق( بصریات هندسیة    االربعاء 
  د/ أحمد حاتم

 أ.د/ عبد النبي كیمیاء عامة  )١١(ق د/ هبة رزق جبر خطي
   )١٢(ق

      

                    الخمیس

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٠
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثة الفصل الدراسي الثاني شعبة الفیزیاء 
      ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

٨  التوقیت 
-
٩  

١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩
-١  

٧- ٥  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  
  الیوم

كیمیاء عضویة     السبت
)٤(  

تیار متردد 
  (عملي)

    ٢مج معمل فیزیاء  عملي كیمیاء عضویة  ١معمل فیزیاء مج 

معادالت     االحد
 تفاضلیة

د/ زینب 
  عیاد

كیمیاء 
  )٤عضویة(

أ.د/ أیمن 
  صالح

  )٤كیمیاء عضویة (
  د/ إبراهیم عصام

حصاء ٕ   احتمالت وا
   د/ بدر

  )١٠(ق

      

  مصر تكنولوجیا التعلیم في      االثنین
  د/ عزة + د/ فاطمة نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد 
 سیكولوجیا لشخصیة ١٤اللطیف ق

  علم النفس االجتماعي

  ریاضیات تطبیقیة
  )١٢(ق أ/ مروة

٥- ٤  
 احتماالت تمارین 

  )١٢(قد/ بدر الدین

  

        )١٤(ق د/ زینب معادالت تفاضلیة  د/ حسن البدري ریاضیات تطبیقیة  )٦(م محمد عطیةد/  بصریات فیزیائیة  الثالثاء
            د/ جهاد  معادالت تفاضلیة (تمارین)  )١(تدریس  د/ عزة محرم تیار متردد    االربعاء 
تعلیم كبار د/ مراد+د/ وردة+د/   الخمیس

االشراف التربوي  ) ٣ناصر (م
  ٦د/ عبد الستار+د/ رشا  م

   ١المدرسة والمجتمع اختیاري م  طرق تدریس د/ رشا رمزي
سیكولوجیا الموهبة   د/ نعمت حافظ

  )٩والتفوق د/ سناء قندیل (ق
  

      

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤١
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الفیزیاء 
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة

   ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت 
  الیوم

في  استخدام الحاسب اآللي  (عملي) نوویة فیزیاء  السبت
  الفیزیاء (عملي)

          

       د/ عبیر )٢(الكم میكانیكا   د/ عبیر فیزیاء حسابیة  د/ سید طه فیزیاء الحوامد    االحد

د/  سیكولوجیا ذوي االحتیاجات الخاصة    تربیة عملیة  االثنین
  )٤سید الجارحي (م

    

  تحلیل عددي  الثالثاء
  )١٦ -١٥(ق د/ مصطفى سكران

  تحلیل حقیقي
  )٢(تدریس د/ محمد رجب

  تحلیل حقیقي  
  د/ محمد رجب

  

استخدام   االربعاء 
الحاسب في 

  الفیزیاء
 د/ عبیر

  )١٤(ق

  فیزیاء نوویة  حیوان عملي فیزیاء  عملي فیزیاء
  )١٣(ق د/ نجالء راشد

استخدام الحاسب 
  في الفیزیاء

  )١٤(ق د/ عبیر

  

 )٩(ق طرق تدریس فئات خاصة  الخمیس
  د/ تامر

د/ جمال+ د/  )٢(م تربويالفكر ال  
  فیفیان

    

  
  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٢
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة الفیزیاء 
  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الرابعة

  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت 
  الیوم

طاقات   (عملي) فیزیاء إشعاعیة  فروق فردیة  السبت
جدیدة 
  ومتجددة

رنینن 
  مغناطیسي

    مقال وبحث

        د/ محمد یوسف دوائر منطقیة ورقمیة  تربیة عملیة  االحد
  تاریخ وفلسفة العلم      االثنین

  )١٢(ق د/ ربیع كمال
نظام التعلیم في مصر واالتجاهات 

  )٦(م د/ ابتسام محمد المعاصرة
دوائر منطقیة   

  ورقمیة
  

  

  رنین مغناطیسي    الثالثاء
  د/ سامیة سلمان

  فیزیاء شعاعیة
  د/ یاسر عید

        

      )٢١ق د/ أحمد سعید طاقات جدیدة ومتجددة  د/ سید طه فیزیاء مواد  مواد عملي فیزیاء    االربعاء 

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢(م د/ سعاد عبد الغني

  فلسفة التربیة الخاصة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

        

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٣
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

 الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة بیولوجي 

  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :االولي
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
  عملي كیمیاء عضویة      بصریات هندسیة    عملي مورفولوجي وتشریح    السبت

د/  تمارین تفاضل وتكامل  االحد
  ممدوح

  موفولوجي
 د/ سمر جمال

  )١٣(ق

  تشریح نبات
د/ أسماء 
  أحمد عدوي

  )١٢(ق

عملي مواد 
  أرض

  د/ محمد أغا  مواد األرض
  (كلیة العلوم)

    

    )٥(م علم نفس النمو    )١٩(ق أ/ هناء عاطف اللغة االنجلیزیة  )٣م( المعلم ومهنة التعلیم    االثنین

  تفاضل وتكامل    الثالثاء
  )٤علوم ق د/ ممدوح

  بصریات هندسیة
  )١٢(ق د/ هالة خیري

  معمل فیزیاء  عملي بیولوجي جسم اإلنسان

 د/ طارق أحمد كهرومغناطیسیة     االربعاء
  )١٦ -١٥(ق

  بیولوجیا جسم اإلنسان
 د/ هبة إلیاس+ د/ هبة ربیع

  )معمل اللغات(

  كیمیاء عامة
  )١٧(ق أ.د/ عبد النبي عیسوي

    

                    الخمیس

  
   



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٤
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة بیولوجي 
  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

    ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت 
  الیوم

  عملي نبات اقتصادي      فسیولوجي حیوان        السبت

  نبات اقتصادي  د/ خلود فسیولوجي نبات  ١اقتصادي مجعملي نبات     االحد
أ.د/ ثروت 

  )٢٠(ق الدسوقي

  عملي فسیولوجي نبات
  ٢+مج١مج

  

  طرق تدریس  االثنین
  )١٦-١٥د/ نهلى صوفي (ق

د/ عزة فوزي +د/  تكنولوجیا التعلیم
  )٢(م فاطمة نجیب

التربیة الدولیة  د/ منى محمود عبد اللطیف 
النفس  علم سیكولوجیا الشخصیة ١٤ق

  )١١اإلرشاد التربوي (ق االجتماعي

    

د/  طرق تدریس    الثالثاء
 نهى صوفي

  )١٧(ق

  عملي علم لمعادن
والموارد 

  االقتصادیة

  د/ أحمد قندیل +د/ مها حسن حبلیات 
  )١١(ق

  علم المعادن والموارد االقتصادیة
  )١١(ق د/ محمد أغا

   ٢+مج١حبلیات عملي مج
  أ/ هاني

 د/ مي سید فؤاد بیئة نباتیة  ٢+مج١نباتیة مجبیئة     االربعاء 
  )٢١(ق

د/ هبة الدش+  )١فسیولوجي حیوان (
  (معمل اللغات) د/ محمد هاللي

    

  ) ٣تعلیم كبار د/ مراد+د/ وردة+د/ ناصر (م  الخمیس
التربوي د/ عبد الستار+د/ رشا   االرشاد

  ٦م

  ١المدرسة والمجتمع اختیاري م    )١١(ق د/ تامر علوم بیئیة 
، سیكولوجیا الموهبة د/ نعمت حافظ

  )٩والتفوق د/ سناء قندیل (ق
  

    

  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٥
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة بیولوجى 

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة :الثالثة
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
  ومناعةطفیلیات     السبت

  أ/ هاجر
عملي حبوب تركیبیة +صخور 

  رسوبیة
      میكروبیولوجي تطبیقیة عملي

  نبات تصنیف    االحد
  هشام الفیوميد/ 

  تشریح نبات
د/ أسماء 

  عدوي

  میكروبیلوجیا بیئیة
  د/ حنان عبد اهللا

        

 د/ نجالء إسماعیل  فسیولوجي حیوان    االثنین
  )٩(ق

االحتیاجات  سیكولوجیا ذوي    
  )٤(م الخاصة د/ سید الجارحي

    

  (اختیاري) میكروبیلوجیا تطبیقیة  )١١(ق عملي تصنیف وتشریح متقدم    الثالثاء
  )١٣(ق د/ أماني

  رسوبیة تركیبیة
  أ.د/ محمد أغا (كلیة العلوم)

  

  علم الطفیلیات والمناعة    تربیة عملیة  االربعاء 
  )٨(م د/ سماح ممدوح +د/ دیهوم

  )٢حیوان ( فسیولوجي
  د/ محمد هاللي

  خاصة طرق تددریس فئات  الخمیس
  )٩(ق

االحتیاجات طرق تدریس ذوي 
  )٩(ق د/ ربیع كمال الخاصة

وتطبیقاته د/  تربويال فكرال
  جمال+ د/ فیفیان

    طرق تدریس فئات خاصة

  
  



   
  

                 ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظریةالمحاضرات والدروس  لجدوكلیة التربیة               

  القسم مدیر شئون التعلیم والطالب       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب           عمید الكلیة  المختص رئیس٤٦
  

  محمد فاروق الخبیري/ د.محمد عبد التواب ابو النور      أ/ د.أ                                                 

٤

  الئحة حدیثةالفصل الدراسي الثاني شعبة بیولوجي 

  )٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  الفرقة الرابعة
  ٥- ٤  ٤- ٣  ٣- ٢  ٢- ١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠- ٩  ٩- ٨  التوقیت
  الیوم
فروق فردیة   السبت

  وقیاس نفسي
          

د/ محمد صالح +د/  تكنولوجیا حیویة    االحد
  )٥(م نهى سعید

  وراثة
  )١٤(ق د/ یاسر سعید

وحیوان اقتصادي عملي أحیاء مائیة   عملي فیزیاء
  ٢+مج١مج

  

نظام التعلیم في مصر واالتجاهات       االثنین
د/ عزة نادي عبد  العالمیة المعاصرة 

  )٦(م الظاهر

  فیزیاء  جیو  
  أ.د/ رفعت التراب

عملي وراثة 
  ٢مج

  

عملي فلورا   حیویةعملي تكنولوجیا     تربیة عملیة  الثالثاء
  ٢ووراثة مج

  

  علم الحشرات    االربعاء
  )١٧(ق / عادل عبد الحلیمأ.د

  فلورا مصریة
  )٢٠(ق د/ أسماء خمیس

  أحیاء مائیة +حیوان اقتصادي
 أ.د/ خالد زغلزل +د/ محمد هاللي

  )٢٠(ق

  ٢+مج١عملي حشرات مج

  الفروق الفردیة والقیاس النفسي  الخمیس
  )٢(م د/ سعاد عبد الغني

  فلسفة التربیة الخاصة  
  )١(م د/ نعمت حافظ

  حشراتتطبیقیة )اختیاري(
وتاریخ البیولوجي د/ عادل + د/  

  )٥(م عبد الكریم

    

  


