
    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

     

  )للطفولة المبكرةفى التربیة ( عامال للدبلوم المقترح الجدول الدراسى

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانىللفصل الدراسى 

  الیـــــوم
  األحد

٣–١   
  

 األثنین
٤-١  

  األربعاء
٣-١  

  األصول الفلسفیة واالجتماعیة للتربیھ  
  نظرى)٢(

  د/ أحمد ھمیسة

  الموسیقى واالیقاع 
  )تطبیقى  ٢+ نظرى١(

  رنا عاطف د/ 

الفروق الفردیة وأسالیب التقویم في 
  الطفولة 

  نظرى)٢( 
   سھیر میھوبد/

   ٦ــ  ٣
  التربیة الحركیة 

  ) تطبیقى  ٢+  نظرى١( 
  رحمة مصطفى د/

٦-٤          
  التربیة الصحیة للطفل  

  نظرى)٢(
   محمد ابوالعزم د/ 

 ٦ــ  ٣
   المدخل الى تكنولوجیا التعلیم 

  )تطبیقى٢+نظرى١(
  د/ محمد شعبان 

   

  عضو ھیئة التدریس بمكتبالتدریس مالحظـــــــــــــــة :

                                                                                    عمید الكلیة                                                                                                                                                                 
  

  محمد صفاء أحمد د/ أ.

     

   

  
     



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

  
  )(تربیة خاصةتخصص )للطفولة المبكرةفى التربیة (مھنى الدبلوم لل المقترح  الجدول الدراسى

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانىللفصل الدراسى 
  

  الیوم 
  السبت 

٥ – ٣  
  

  األربعاء 
٣-١  

  الخمیس
  ٣ــ ١

علم نفس الفسیولوجى ( المخ 
  والجھاز العصبى ) 

  نظرى)٢(
  )١مدرج (

    شیماء فكرى  د/  

  قراءات في التربیة الخاصة 
  نظرى)٢(

قاعة التصمیم مبنى نوعیة الدور 
  الثالث

  رغده الصاوى د/

   المواطنھ وحقوق االنسان 
  نظرى )٢(

) مبنى نوعیة الدور  ١٧(قاعة 
  الثالث

  نور الرمادى د/ أ.

٧-٥  
  إدارة المؤسسات التعلیمیة 

  نظرى )٢(
  ) ١مدرج (

    أحمد ھمیسة د/  
  

   ٦ــ ٣
استخدام تكنولوجیا التعلیم 

والوسائل التعلیمیة للطفل غیر 
  العادى 

  )تطبیقى  ٢+ نظرى١(
قاعة التصمیم مبنى نوعیة الدور 

  الثالث
  د/ محمد شعبان          

٦-٣  
 االتجاھات الحدیثة في آدب الطفل

  تطبیقى  ٢+  نظرى١(
) مبنى نوعیة الدور  ١٧(قاعة

  الثالث
 شیماء عبدالفتاح د/ 

  

  

  مالحظـــــــــــــــة :
  

  عمید الكلیة                                                                                                                                                                                                    
  

  صفاءأحمد محمدد/ أ.

                                  



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

  
  )(طفل عادى تخصص )للطفولة المبكرةفى التربیة ( مھنىالدبلوم لل المقترح  الجدول الدراسى                           

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانىللفصل الدراسى 
  

  الیوم 
  السبت 

٦ – ٣  
  

  األربعاء 
   ٣ا ــ 

  الخمیس 
٣-١  

  االتجاھات الحدیثة في فنون الطفل 
  )تطبیقى  ٢+  نظرى١(

   ٢مدرج 

  محمد محمودد/           
                                                                                                      

  اعداد برامج طفل الروضة ( متقدم )  
  نظرى)٢(

الدور قاعة التصمیم مبنى نوعیة 
  الثالث

  صفاء أحمدد/٠أ

                                                                       
اعداد برامج االرشاد النفسى للطفل العادى 

   واسرة 
  نظرى)٢(

  الدور الثالثمبنى نوعیة )  ١٧قاعة(
    نورة طھ  د/  

٨-٦  
   إدارة المؤسسات التعلیمیة 

  نظرى )٢(
  ٢مدرج 

  أحمد ھمیسة.د/ .ما

٥-٣  
  علم نفس الفئات الخاصة 

  نظرى)٢(
قاعة التصمیم مبنى نوعیة الدور 

  الثالث
     رانیا قاسم د/

٦-٣  
  اللیاقة البدنیة  

  )تطبیقى  ٢+  نظرى  ١ (
  الثالث) مبنى نوعیة الدور  ١٧قاعة(

  والء حسبو د/ 
  

   مالحظـــــــــــــــة :

  عمید الكلیة                                                                                                                         

                                                                                                                      

  محمدصفاء أحمد د/ أ.                                                                                                                        

  

                                         



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

                                       

    تربیة خاصة  )تخصص ( )للطفولة المبكرةفى التربیة ( الخاص للدبلوم المقترح  الجدول الدراسى                       

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانى للفصل الدراسى 

  حداال  الیوم 
٣-١  

  االثنین
  ٣ــ ١

  األربعاء
٣-١  

  تصمیم برامج ریاض األطفال (متقدم ) 
  نظرى)٢(
   سحر فتحىد/ 

   مناھج البحث واالحصاء التربوى 
  نظرى)٢(
  رجب شعباند/ 

 االرشاد النفسى لغیر العادیین واسرھم 
  نظرى) ٢(   
  ایناس جوھرد/ 

٥-٣  
  طرق تحسین جودة ریاض األطفال 

  نظرى)٢(
   وئام عبدالخالقد/ 

٥-٣  
  قراءات في تربیة الطفل 

  نظرى) ٢(
   فاتن أحمدد/ 

  ٥ــ  ٣
تغذیة الفئات الخاصة في مجال 

  الطفولة
  ظرى)ن٢( 
  محمد ابوالعزمد/ 

  

  بمكتب عضو ھیئة التدریسالتدریس  مالحظـــــــــــــــة :

                                                                                                                                                   

  عمید الكلیة                                                                                                        

  

  محمدصفاء أحمد د/ أ.                                                                                                                          

  

  

  



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

  

  تخصص (إرشاد نفسى) )للطفولة المبكرةفى التربیة ( الخاص للدبلوم المقترح  الجدول الدراسى                      

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى  الثانىللفصل الدراسى 

  األحد   الیوم
  ٣ا ـــ 

  األثنین
         ٣ -١   

  الخمیس
٣-١  

  قراءات في مناھج تعلیم الطفل 
  نظرى)٢(

  سھام حجاج د/          

   مناھج البحث واالحصاء التربوى 
  نظرى)٢(
  رجب شعبان د/ 

  سیكولوجیة الشخصیة 
  نظرى)٢(

  نبیلھ الشوربجى د/ 
٥-  ٣   

  الحدیث العالج النفسى 
  نورة طھ  د/
  نظرى) ٢( 

٥ -  ٣  
  قراءات في تربیة الطفل 

  نظرى)٢(
  فاتن أحمدد/ 

  

٥-٣  
  الفنون الشعبیة 

  نظرى) ٢(   
  رحمة مصطفى د/ 

  

  عضو ھیئة التدریس بمكتبالتدریس  مالحظـــــــــــــــة :

  عمید الكلیة                                                                                                                                                            

  

  محمد صفاء أحمدد/ أ.                                                                                                                            

  

                                                                 

  

  
  

  



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

                                                            

  )للطفولة المبكرةللماجستیر فى التربیة ( المقترح  الجدول الدراسى                                                              
  العلوم التربویة) قسم( ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانى ل الدراسى للفص

  

  
  الیوم 

  األحد
٢–١  

  الثالثاء 
  ٧ــ  ١

  االربعاء
٣ – ١  

  الخمیس
٣-١  

  تنمیة بشریة 
  نظرى)١(

 د/ زینب سالمھ 
  

استخدام الحاسب االلى في 
التحلیل االحصائى في 

  التخصص 
  تطبیقى ) ٤نظرى + ٢( 

    انتداب 

االتجاھات المعاصرة في ریاض 
  األطفال

  نظرى) ٢(
   د/ فاتن أحمد

  
  العلم والتكنولوجیا والمجتمع  

  نظرى)٢(
  د/ محمد ابوالعزم

٦-٢  
االختبارات والمقاییس في 

   مرحلة الطفولة 
  تطبیقى) ٢نظرى + ٢(

                                                                                               أ.د/ نور الرمادى 

  ٥-٣  
االتجاھات الحدیثة في تصمیم 

   مناھج ریاض األطفال 
  نظرى)٢(

   صفاء أحمد  د/  ا.

  

  عضو ھیئة التدریس بمكتبالتدریس  مالحظـــــــــــــــة :

  عمید الكلیة                                                                                                                                                
  

  محمد صفاء أحمدد/ أ.                

  

  

  

  



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

  )المبكرةللطفولة للماجستیر فى التربیة (المقترح  الجدول الدراسى

  ٢٠١٩/  ٢٠١٨للعام الجامعى   الثانى  للفصل الدراسى

  )النفسیة( قسم العلوم 

  
  الیوم

  األحد
  ٢ـــ  ١

  

  االثنین
٣-١  

  االربعاء
٧-١  

  الخمیس
٣-١  

  تنمیة بشریة 
  نظرى)١(
  زینب سالمھد/ 

االتجاھات الحدیثة في فنون 
    الطفل 

  )نظرى٢( 
  د/ محمد محمود 

  متقدم)( إحصاء نفسى وتربوى 
    تطبیقى) ٤نظرى + ٢(

  د/ رجب شعبان 

  العلم والتكنولوجیا والمجتمع  
  نظرى)٢(

   د/ محمد ابوالعزم

٦-٢  
االختبارات والمقاییس  

  في مرحلة الطفولة
  تطبیقى) ٢نظرى + ٢(

  د/ نوره طھ

٥-٣  
  النموعلم النفس قراءات في 

   نظرى) ٢(
  ا.د/ نور الرمادى

    

  عضو ھیئة التدریس بمكتبالتدریس :مالحظـــــــــــــــة 

  عمید الكلیة                                                                                                                                               
  

  محمد صفاء أحمدد/ أ.                                                                                                                   

  
  

  

  



    
  

  
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث                                        

  )للطفولة المبكرةفى التربیة ( الفلسفة للدكتوراه المقترح  الجدول الدراسى

  ٢٠٢٠/  ٢٠١٩للعام الجامعى   الثانىللفصل الدراسى 

  )التربویة( قسم العلوم   

  
  الیوم

  االثنین 
  ٣ــ ١

  الثالثاء 
٧-١  

  األربعاء
٣–١  

  الخمیس
٧-١  

  الخبرات االجتماعیة
  نظرى) ٢(

  د/سحر فتحى

تكنولوجیا التعلیم وتصمیم برامج  
 طفال ریاض األ

  تطبیقى)٤نظرى+٢(
  أ.د/ صفاء أحمد     

  د/ محمد شعبان 

مشكالت األطفال في المجتمع 
  المصرى 

  نظرى) ٢(
  د/ محمد بخیت

دراسات متقدمھ باللغة 
    األجنبیة

  )تطبیقى٤+نظرى٢(  
  د/وئام عبدالخالق  

٩-٣  
موضوع خاص  

  تطبیقى)٤نظرى+٢(
  د/سحر فتحى

  ٧-٣  
معلمة الریاض والطفل وأخالقیات 

  المھنة 
  تطبیقى)٢نظرى+٢( 

    أ.د/ صفاء أحمد 

   

  عضو ھیئة التدریس بمكتبالتدریس  مالحظـــــــــــــــة :

  عمید الكلیة                                                                                                                                                             
  

  محمدصفاء أحمد د/ أ.                                                                                                                              


