
   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني شعبة اللغة العربیة 
  ) 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 
  )٢(تدریس  عمیرةبو أأحمد د/ خطوط وأمالء  )٢(تدریس د/أكرام خطوط وأمالء  )٢(تدریس د/أكرم نحو وصرف      السبت

        )٧مهارات لغویة د/ أحمد مفرح (م      األحد

  تربیة وقضایة العصر  االثنین
  )١د/جمال د/فیفیان د/طارق (م

    )١د/محمد عبد التواب (م  علم نفس النمو      

ة تمارین هندسی      الثالثاء
  )٦أ/جهاد (م

  (عملي) نحو وصرف    )٦د/ أحمد ابوعمیرة (م مهارات لغویة

  تمارین هندسیة        األربعاء
  )١٧أ/ هبه عالم (ق

  حسبان  
  (علوم افتراضیة) د/ حسن یوسف

هندسة تحلیلیة فى         الخمیس
د/ سید محمد  الفراغ

  )٥عبد المقصود (م

  مهارات حركیة وریاضیة
  )٨محمد منیر مدرج ( د/

 



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٢  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٢

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني شعبة اللغة العربیة   

  ) 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) تكنولوجیا تعلیم  مالتعل هسیكولوجی  السبت

                  االحد
  وفنیة  مهارات یدویة  االثنین

  )٢(م د/ رشا صبحى
  مسیكولوجیة التعل

  )١(م د/ سالى نبیل
  درامل ومسرح الطفل    

  )٣(م د/ عبد العاطى كیون

  االدین وقضایا العصر  الثالثاء
  )٢د/ سید كشك (م

  البالغه والنقد  
  )٧د/ أمیمة صبحى (م

  مهارات یدویة وفنیة 
  رشا صبحي د/

  البالغة والنقد الى مدخل      االربعاء
  )٤(م د/ أیهاب المقرانى

  طرق تدریس
  )٧(م د/ محمد عویس القرنى

    

  مقرر تثقیفى بیئیة  الخمیس
  )٥(م د/ رشا رمزى

  تكنولوجیا التعلیم
  ١مدرج  د/ حسام د/ أیمان

  

  المدرسة والمجتمع    
  )١د/ نعمت حافظ (م

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٣  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٣

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني شعبة اللغة العربیة   

  )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 
فروق فردیة وقیاس   السبت

  (عملي) نفسي
    د/ سید كشك العباداتفقه   (عملي) شعر الحدیث  ألدب العربيمن  نصوص  

  االداب العربى الحدیثمن نصوص   االحد
  )٧(م  د/ فاطمة محمد

  (شعر) ب العربى الحدیثمدخل الى االد
  (معمل اللغات) د/ فاطمة محمد

        

    )٢(م د/ سناء قندیل الفروق الفردیة والقیاس النفسى    تربیة عملیة  االثنین
    )٦(م أمیمة صبحىد/ البالغة العربیة  )٩(ق د/سید كشك العبادات هفق      الثالثاء
  البالغة العربیه  االربعاء

د/ أیهاب المقرانى 
  )٨م(

  (شعر) ب العربى الحدیثمدخل الى االد  
  - )٣(م د/ منى حسن

(  ٤-٣  
  البالغة العربیه

  )٨مد/ أیهاب المقرانى (

  

  تعلیم الكبار  الخمیس
  +د/ وردة +د/ ناصرد/ مراد صالح 

  )٣(م

  وتطبیقاته فكر تربوى
  )١( د/جمال د/ فیفیان د/د/ طارق

        



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٤  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٤

  
  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني عبة اللغة العربیة ش

)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 
  وصرفالنحو           السبت

  )٧د/ محمد عید سعید (م
  د/ سید كشك فقه المعامالت

  )٨(م د/ محمد أحمد عویس ستخدام حاسب الى فى تدریس اللغة العربیةا    تربیة عملیة  األحد

 د/ سامیة محمد طرق تدریس فئات خاصة        االثنین
  )٧(م

  نحو وصرف
  )١٦-١٥(ق د/ اكرم عقاب

  

  اتجاهات النقد الحدیث    الثالثاء
  )١٩(ق أمیمة صبحىد/ 

  علوم متكامله
  )٣د/ أمال ربیع د/ تامر (م

    )٨(م د/ سید كشك فقة المعامالت

  سیكولوجیة الفئات الخاصة  األربعاء
  )١(م د/ محمد عبد التواب د/ محمد هلیل

  علم اللغه االجتماعى
  )١(م د/ أحمد مفرح

  المعاجم العربیة
  )١٦-١٥(ق د/ أحمد مغرح

  

  (عملي) الحدیث النقداتجاهات   الخمیس
  

            

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٥  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٥

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني  شعبة اللغة االنجلیزیة  

  ) 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 
                    السبت

      د/ نبیلة د/ زینب )١قراءة (م    د/ بدر )١(محسبان   األحد

  تربیة وقضایة العصر  االثنین
  )١د/جمال د/فیفیان د/طارق (م

  علم نفس النمو      
  )١(م د/ محمد عبد التواب

    

  )١أساسیات ریاضیات (      الثالثاء
  )٤د/ هبه رزق مدرج (

  قواعد د/ سناء مرزوق    
  )٢(م

  

  مدخل الى النقد       األربعاء
  )٥م( أشرف عشرىد/ 

  كتابة
  د/ أشرف عشرى

  )٤(م

  شعرمدخل إلى ال
  د/ أحمد عبد السالم د/أیة عوض

  )٢(كلیة اآلداب م

  

    )٨مدرج ( د/ محمد منیر مهارات حركیة وریاضیة  )٧أ/ بسمه مصطفى (م محادثة    الخمیس



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٦  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٦

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني  شعبة اللغة االنجلیزیة  

  ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  :الثانیة الفرقة
  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  التوقیت 
  الیوم 
  تكنولوجیا تعلیم  سیكولوجیة التعلم  السبت

  (عملي)
              

  )٢م( قراءة    األحد
  د/ منال بعیزق

  )٢م( محادثة
  د/ نبیله مرزوق د/ زینب

  )٢م( تدریسطرق 
  فاروق د/ منى عبد التواب د/ محمدأ.

      

  مهارات فنیة ویدویة  االثنین
  )٢(م د/ رشا صبحى

  سیكولوجیة التعلم
  )١(م د/ سالى نبیل

        

  )٤(م )٢الترجمة الى االنجلیزیة (  الثالثاء
  د/ أمل جالل

د/ أمال  مقرر تثقیفى بیئیه
  )٣(م د/ تامر

  مهارات یدویة وفنیة    
  د/رشا صبحي

    

  نقد  األربعاء
  )٤د/ أشرف عشي (م

  )٢قواعد (
  )٣د/ایمان عبد التواب (

  شعر  
  د/ أحمد عبد السالم د/ أیة عوض

  )٢(كلیة اآلداب م

  نقد
د/  (عملي)

  أشرف عشري

  

  تكنولوجیا التعلیم    الخمیس
  ١د/ حسام د/ أیمان مدرج 

  المدرسة والمجتمع    
  )١د/ نعمت حافظ (م

      



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٧  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٧

الئحة حدیثةالدراسي الثاني لفصل تعلیم ابتدائي  االنجلیزیةشعبة اللغة   

)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 
فروق فردیة وقیاس   السبت

  نفسي
                

  كتابة     األحد
  )٣(م د/أمل إبراهیم

  نقد
  )٥(م د/ نجالء سعد

    

  لغویات تطبیقیة        االثنین
  )٥أ/ محمد صالح (م 

  الفروق الفردیة والقیاس النفسى  
  )٢د/ سناء قندیل (م

    

  د/ أحمد عبد السالم أ/ أیة عوض   شعر  تربیة عملیة  الثالثاء
  )٢(كلیة اآلداب) (م

  )٢_كلیة اآلداب م أ/ أیه عوض ترجمة

  مدخل الى اللغویات  تربیة عملیة  األربعاء
  )٢د/ أیهاب صالح (م

  لغویات تطبیقیة
  )٢د/ أحمد فاروق (م

  

  فكر تربوى وتطبیقاته    الخمیس
  )٢د/جمال د/ فیفیان د/د/ طارق (

      



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٨  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٨

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني  شعبة اللغة االنجلیزیة
)٤-٣الساعة (موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس   الفرقة :الرابعة  

  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  التوقیت 
  الیوم 
  )٨ترجمة مدرج (  السبت

  د/ محمد حسن
  )٨تحلیل أخطاء مدرج (
  د/ محمد حسن

        

  د/ أیمان عبد التواب تطبیقات لغویة  ةیتربیة عمل  األحد
  )٤(م

  كتابة
  د/ أیمان عبد التواب

  )٤(م

    

طرق تدریس ذوى االحتیاجات        االثنین
 الخاصة

٤د/ مروة مراد (  

د/ علي  أسلوبیات  
  عبد التواب

د/  تطبیقات لغویة      د/ علي عبد التواب أسلوبیات  د/ أمال ربیع د/ تامر )٣علوم متكاملة (م        الثالثاء
  إیمان

د/ محمد عبد  سیكولوجیة الفئات الخاصة  األربعاء
  )١(م هلیلالتواب د/ محمد 

          

        ٦مدرج لميحد/ محمد  شعر   تربیة عملیة  الخمیس



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

٩  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

٩

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المواد االجتماعیة  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 
                    السبت

      د/ محمد رجب زكي حسبان  د/ محمود أحمد تاریخ أوربا المعاصر  أ/ جهاد )١١هندسة (    األحد

  تربیة وقضایة العصر  االثنین
  )١د/جمال د/فیفیان د/طارق (م

  علم نفس النمو      
  )١د/ محمد عبد التواب (م

    

  تاریخ أوربا الحدیث         الثالثاء
  )٢(م د/ محمود احمد

  هندسة
  أ/ لمیاء

      

 أ/ أسماء هندسة      األربعاء
  )٣(م

 )،١٦-١٥(ق د/ هبة علم االجتماع
  )٩(ق

  جغرافیا الوطن العربى
  )٦(م د/ رشا محمد

    

  علم أالجتماع    الخمیس
  )٢١د/ هبة (ق

د/  هندسة تحلیلیة
  )٩سید  (ق

    )٨مدرج ( د/ محمد منیر مهارات حركیة وریاضیة  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٠  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المواد االجتماعیة  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 
 سیكولوجیا التعلم  السبت

  (عملي)
  الدولة العربیة األسالمیة    (عملي) تكنولوجیا تعلیم

  )١٦-١٥د/ عطیة طه (ق
الدولة     

العربیة 
د/  اإلسالمیة

  عطیة طه
          )١٤قد/ صالح جمعة ( طرق تدریس    األحد
  مهارات فنیة ویدویة  االثنین

  )٢د/ رشا صبحى (م
  سیكولوجیة التعلم
  )١د/ سالى نبیل (م

أوراسیا (أوربا) د/ أحمد 
  یونس 

  دراما ومسرح الطفل  
  )٣عبد العاطى كیوان (مد/ 

  

  الدین  وقضایا العصر  الثالثاء
  )٢د/ سید كشك (م

 د/أمال د/ تامر مقرر تثقیفى وبیئه
  )٣(م

    مهارات یدویة وفنیة  د/ رشا صبحي   

  جغرافیا أوربا اإلقلیمیة أوراسیا      د/ سید كشك الدین وقضایا العصر  األربعاء
   )٣٢٤(آداب  د/ أحمد یونس

      

  تكنولوجیا التعلیم    الخمیس
  ١د/ حسام د/ أیمان مدرج 

  المدرسة والمجتمع     
  ١د/ نعمت حافظ مدرج

    



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١١  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المواد االجتماعیة  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

  المغرب واالندلستاریخ   االحد
  )٩(ق د/ یمنى رضوان

            

  الفلسفى والعلمىالتفكیر   تربیة عملیة  االثنین
  )٣(م د/ عبداهللا أبراهیم

      

  تاریخ العرب الحدیث  الثالثاء
  )٣د/ محمود أحمد (م

  تاریخ العرب المعاصر
  )٥(مد/ محمود احمد 

  جغرافیا طبیعیة
  د/ دالیا مصطفى عملي

 تاریخ العرب الحدیث
  د/ محمود أحمد 

 المعاصرتاریخ العرب 
  د/ محمود أحمد

  

  جغرافیة طبیعیة      االربعاء
  )٩د/ دالیا (ق

تاریخ المغرب واألندلس 
  د/ یمنى رضوان (عملي)

        

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

  فكر تربوى وتطبیقاته
  )١د/جمال د/ فیفیان د/د/ طارق (

        



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٢  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني المواد االجتماعیة  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 وقیاس   السبت

  نفسي
                

  تاریخ مصر المعاصر  تربیة عملیة  األحد
  د/ محمد مبروك (معمل اللغات)

تاریخ مصر   د/ عبیر مرسي جغرافیا مصر عملي
د/ محمد  (عملي)المعاصر

  مبروك
  خاصةفئات طرق تدریس     االثنین

  )٤(م د/ محمود حافظأ.
  الفروق الفردیة والقیاس النفسى    

  )٢(م سناء قندیلد/ 
    

                  الثالثاء
  سیكولوجیة الفئات الخاصة  األربعاء

  )١د/ محمد عبد التواب د/ محمد هلیل (م
  جغرافیا مصر

  )٨د/ عبیر مرسى (م
  اوراسیاجغرافیا 

  )٨د/ دالیا (م
  د/ دالیا مصطفى أوراسیا عملي  

  )٩(ق د/ ربیع كمال علوم متكاملة  الخمیس
  
  

              



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٣  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني الریاضیات  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
      (عملي) علوم بصریات هندسیة  حرارة  (علوم) عامة عملى كیمیاء    السبت
  (علوم) )١كیمیاء عامة(    األحد

  )١٦ -١٥أ.د/ عبد النبى أ.د/ برى (ق
        

  تربیة وقضایة العصر  االثنین
  )١د/جمال د/فیفیان د/طارق (م

  تحلیلیة في المستوىهندسه   
  د/ نصر جلهوم

      

          د/ مصطفى سكران  )١( حسبان  الثالثاء

  بصریات هندسیة     د/ مصطفى سكران )١( حسبان  األربعاء
  )٣م( د/ أحمد حاتم

        

              الخمیس

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٤  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

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

  ٧-٦  ٦-٥   ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  التوقیت 
  الیوم 
 سیكولوجیا التعلم  السبت

  (عملي)
                  (عملي) تكنولوجیا التعلیم

  تمارین ریاضیة تطبیقیة    األحد
  أ/ مروة

  هندسة تحلیلیة فى الفراغ
  د/ نصر جلهوم

      

  طرق تدریس ریاضیات  االثنین
  )١٣(ق د/ أحمد على

  سیكولوجیة التعلم
  )١(م د/ سالى نبیل

  ریاضیلتالتاریخ 
  ) ٢٠(ق د/ أحمد على

  ومسرح الطفلدراما 
  )٣(م  د/ عبد العاطى كیوان

    

  مهارات فنیة ویدویة  الثالثاء
  د/ رشا صبحي 

  مقرر تثقیفى بیئة
  )٣د/ رشا رمزى (م

  )٢ریاضیات تطبیقیة (
  د/ حسین البدرى (استذكار طالبات)

  مهارات فنیة ویدویة
  د/ رشا صبحي

    

  سیكولوجیة الشخصیه    األربعاء
  )١٤د/ رانیا شعبان (ق

  تمارین هندسه فراغیه تطبیقیة في الفراغ
  د/ شیماء رمضان

د/ حسین  تمارین ریاضیة تطبیقیة
  البدري

        

  مقرر تثقیفى بیئة  الخمیس
د/ رشا رمزى 

  ٥مدرج

                ١ مد/ حسام د/ أیمان  تكنولوجیا التعلیم



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٥  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني الریاضیات  عبةش
)٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  :الثالثةالفرقة   

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

  تمارین أستاتیكا    األحد
  أ/ لمیاء

  دینامیكا
  أ/ هبه عالم

      اساسیات الهندسة د/ نصرجلهوم

          تربیة عملیة  االثنین
  )٢دینامیكا (    الثالثاء

  )١(تدریس د/ عبد العظیم
  احتماالت واحصاءتمارین 

  د/ أحمد روبى
  سیكولوجیة الفئات الخاصة

  ( تدریس مصغر)د/ محمد شعبان
    

  )٢أستاتیكا (    األربعاء
  د/ عبد العظیم

  أحتماالت وأحصاء
  د/ أحمد روبى

  أحتماالت
  أ/ أسماء

    

  تعلیم الكبار  الخمیس
  +د/ ناصر د/ مراد صالح +د/ وردة

  )٣(م

  فكر تربوى وتطبیقاته
  )٢د/جمال د/ فیفیان د/د/ طارق (

  طرق تدریس فئات خاصة
  د/ شروق جودة

    

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٦  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني لریاضیات ا شعبة
)٤-٣موعد اللقاء الطالبي یوم الخمیس الساعة (  لفرقة :الرابعة  

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

والقیاس النفسى 
  (عملي)

د/ جمال  اهتزازات وموجات (عملي) علوم
  عطیة

  علوم فیزیاء حدیثة
  د/ محسن

  (عملي) علوم فیزیاء حدیثة  
  د/ محسن

  حزم برمجیات  د/ أحمد روبى الطرق االحصائیة    األحد
  د/ مدحت فؤاد

  دینامیكا حراریة
  أ.د/ صالح محروس

 حزم برمجیات
د/ مدحت  (عملي)

  فؤاد
  الفروق الفردیة والقیاس النفسى   (عملي) دینامیكا حراریة        االثنین

  )٢د/ سناء قندیل (م
  طرق أحصائیة

  )١١أ/ اسماء (ق

  د/ جمال عطیة اهتزازات وموجات      تربیه عملیة  الثالثاء

        د/ جمال عطیة اهتزازات وموجات  د/ جمال عبد الحلیم توبولوجي عام  األربعاء
          تربیة عملیة  الخمیس

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٧  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني علوم  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 
(علوم)  بصریات هندسیة  (علوم) )٢عملى كیمیاء (مج   (علوم) )١عملى كیمیاء (مج   (علوم) )٣عملى كیمیاء (مج    السبت

  د/ أحمد حاتم عملي
  )١كیمیاء عامة (        األحد

  أ.د/ عبد النبى عیسوى أ.د/ برى
  )١٦- ١٥(ق

  علوم بیولوجیاعامه
د/ عبد الكریم 

  )١٦- ١٥(ق

  )١تمارین حسبان(
  أ/ غاده 

  )١٦- ١٥(ق

  د/ هالة (علوم) عملي حرارة

  تربیة وقضایة العصر  االثنین
  )١د/جمال د/فیفیان د/طارق (م

  علم نفس النمو      
  )١د/ محمد عبد التواب (م

  تمارین هندسة  
  یاءمأ/ مروة أ/ ل

   ١نبات مج عملى فسیولوجى    الثالثاء
  ٣+مج ٢عملى علوم بیولوجیا عامة مج

  ٣+مج٢عملى فسیولوجى نبات مج
  ١علوم بیولوجىا عامة مج عملى 

      )١(م د/ هالة حرارة

  بیولوجیا عامة فسیولوجیا    األربعاء
  )٧(م د/ رشا

أ/  تمارین حسبان
  )٦م( شیماء

  بصریات هندسیة
  )٣م( د/ أحمد حاتم

  )١حسبان(
  )٤(م د/ هبه رزق

    

  هندسة تحلیلیة فى المستوى    الخمیس
  د/ سید محمد

  )٥(م

  مهارات حركیة وریاضیة  
  ٨مدرج محمد منیرد/ 

    



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٨  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني علوم  عبةش
    ) ٥-٤موعد اللقاء الطالبي یوم األثنین الساعة (  الفرقة :الثانیة

  ٧-٦  ٦-٥  ٥-٤  ٤-٣  ٣-٢  ٢-١  ١-١٢  ١٢-١١  ١١-١٠  ١٠-٩  ٩-٨  التوقیت 
  الیوم 
سیكولوجیا   السبت

  التعلم
              د/ أحمد حاتم (عملي) بصریات فیزیائیة  (عملي) تعلیمتكنولوجیا 

  أحمد حاتمد/  تیار متردد    األحد
  )١٦- ١٥(ق

  عملى حبلیات والفقاریات
  ٢مج

  بصریات فیزیائیة
  )١٣(ق أحمد حاتمد/ 

عملى حبلیات وال فقاریات 
  )٣(مج

    

  مهارات فنیة ویدویة  االثنین
  )٢د/ رشا صبحى (م

  طرق تدریس  )١سالى نبیل (م د/  سیكولوجیة التعلیم
  )٨د/ ربیع كمال (م

د/ عبد العاطى  دراما ومسرح الطفل
  ١٦-١٥ق وناكی

 

  

د/  سیكولوجیة الشخصیة
 )٨(م رانیاشعبان

  ال فقاریات    الثالثاء
أ.د/ دیهوم الباسل 

  )١(م

  هندسة تحلیلیة
  د/ بدر

  )١(م

  حبلیات
  د/ أحمد قندیل

مهارات فنیة ویدویة د/ رشا   
  صبحي

    

          د/ أحمد حاتم تیار متردد  ١عملى حبلیات وال فقاریات مج       األربعاء
  تكنولوجیا التعلیم    الخمیس

  )١د/ حسام د/ أیمان (م
  مقرر تثقفیفى البیئة  

  )٩د/ ربیع كمال (ق
          

  



   
  

  ٢٠١٩/٢٠٢٠والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية التربية                                                   

١٩  
  ئون التعليم والطالب                                             عميد الكلية المختص                  رئيس القسم                      مدير شئون التعليم والطالب                              وكيل الكلية لش  
  

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

  

١

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني علوم  شعبة
)٤-٣یوم الخمیس الساعة ( موعد اللقاء الطالبي  الفرقة :الثالثة   

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

٦-٥  

  الیوم 
  (علوم) خواص مادة        السبت

  د/ سوزان
        (علوم) عملي كهرومغناطیسیة

  )١٤قاالنسان ( جسمبیولوجیا     األحد
  نجالءأ.د/ عزه سعید د/ 

  وراثة
 د/ سمر جمال

  )٥(م

  )٣مج ( عملى بیولوجى جسم االنسان  )٣ووراثه (مج فسیولوجى نباتعملى 
  )١عملى كیمیاء مج(

  

                      االثنین
  فسیولوجى نبات      الثالثاء

د/ مروة عبد 
  )٢(م اللطیف

  ووراثیه  فسیولوجى نبات +عملى 
  ٢+ مج١مج

  كهربیه ومغناطیس
  )٤م(

د/  ١عملى بیولوجیا جسم االنسان مج 
  هاجر

  

      )٢عملى كیمیاء مج (  (عملي) خواص مادة  تربیة عملیة  األربعاء
  تعلیم الكبار  الخمیس

  د/ مراد صالح +د/ وردة +د/ ناصر
  )٣(م

  فكر تربوى وتطبیقاته
  )١د/جمال د/ فیفیان د/د/ طارق (

  عملى بیولوجى جسم االنسان
  ٢عملى كیمیاء مج 

  كیمیاء فیزیائیة
  )٦(م
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٢

  الئحة حدیثةتعلیم ابتدائي الفصل الدراسي الثاني علوم  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 وقیاس  السبت

  (عملي)
          )٣مج ( عملى كیمیاء عضویة  (علوم) )١عملى كیمیاء عضویة مج (

عملى جیولوجیه     األحد
  بیئیه

  حشرات  
  )١٧(ق د/ میادة

  جیولوجیا مصر
 د/ احمد وجیه

  )١٩(ق

  عادل فتحيد/  فزیاء فلكیة وارصاد جویة
  )١٩(ق

  (علوم) )١عملى حشرات مج (

  الفروق الفردیة والقیاس النفسى            االثنین
  )٢(م د/ سناء قندیل

  (علوم) )٣عملى حشرات مج (
  ٢كیمیاء عضویة مج (عملى 

 د/ محمد أغا  جیولوجیا بیئیة    تربیة عملى  الثالثاء
  )٩(ق

      

  سیكولوجیة الفئات الخاصة  األربعاء
  )١(م د/ محمد عبد التواب د/ محمد هلیل

أ.د/ خالد  بیئة
  )١٣(ق زغلول

  )٢( كیمیاء عضویة
  )١٩(ق د/ جمال تمام

  )٢كیمیاء عضویة (
  )١٩(ق د/ رمضان

د/ عبد  )٢(كیمیاء عضویة 
  )١٩ق المنعم مخلوف

أ.د/  طفیلیات
  )٨(ق دیهومصبر 

    

د/  طرق تدریس ذوى االحتیاجات الخاصة  الخمیس
  )٤(م عبد الهادى الشیخ

  ) (علوم)٢عملى حشرات (مج  )٤(م عملى جیولوجیا بیئیة + جیولوجیا مصر  )٦د/ عبد الهادى الشیخ (م علوم متكامله 
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٢

  


