
 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

 لوجــــد     كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   
 ـ انذثهىو انًهُيخانًحبضراد وانذروش انعًهيخ نهذراضبد انعهيب  

 الفصل الدراسى االول مناهج وبرامج التعليمرخصـص :  

           2222/2222ي ــبيعــبو اندــــعنه  

االيام                        
 الساعات

3-5 5-7  7-9 

 انطجذ
 02: 02يٍ انطبعخ 

 (ًكزتان رضب ضيذ)د/  اضبد االخزًبعيخانذر اضبنيت رذريص
 5: 2يٍ انطبعخ 

 (ًكزتان / دمحم أحًذ عىيص)اضبنيت رذريص نغخ عرثيخ د

  

 

 األحذ
 يىاد رعهيًيخواَزبج رصًيى 

 د/رضب شعجبٌ + صالذ خًعخ/ د
 (01ق )

  
 (02ق ) يًُ عجذانزىاة/دد/دمحم فبروق  أ. اَدهيسي اضبنيت رذريص

   ت(انًكز) أييرح يحًىد/ د فخفهط اضبنيت رذريص

  (ًكزت)انعجذانُبصرشريف / د فرَطبوي اضبنيت رذريص

 (ًكزت )ان يبخذح يىضف /د انعهىو اضبنيت رذريص
 (ًكزت )ان أحًذ عهً د/ أ. انريبضيبد اضبنيت رذريص

 (ًكزتان ) شىقً حطبًَ/ د انزدبري اضبنيت رذريص

 االثُيٍ 

  (ًكزت )اندمحم عىيص   /د قبعخ ثحث عرثً
 

 قبعخ ثحث ريبضيبد
  يكزتفبيس يُصىر  /د 

 

 (01)قعجيراثىزيذ /د أ. د/دمحم فبروق قبعخ ثحث اَدهيسي

 (ًكزت )انايًبٌ اَىر ركري  /د قبعخ ثحث فرَطبوي

 (01ق ) عجذ انهبدي انشيخ /د قبعخ ثحث انعهىو

 ( ًكزت)انيذيحخ قرًَ / د قبعخ ثحث دراضبد

 (ًكزت)ان فبطًخ كًبل /د  قبعخ ثحث فهطفخ

 (يكزت) شىقً حطبًَ/ د انزدبري قبعخ ثحث 

 انثالثبء
   رخطيط انًُبهح

 (1د/ أيير انهىاري )ق
  

 ء االرثعب
 رطىير انًُبهح 

 (00ق ) د/ يحًىد حبفع.ا
   

    انخًيص

 يٍ كم اضجىع  االرثعبءيىو  خ عشرح ظهراحزً انثبَييٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب  انزذريت انًيذاًَ*
 . دمحم احمد عويس /د تدريب ميداني عربي 

 . مروة مراد/ د  تدريب ميداني لغة انجليزية
  . سلوى عمار/ د  تدريب ميداني دراسات اجتماعية

             .شروق جودة  رياضيات د/ تدريب ميداني 
     . وائل شعيب/ د تدريب ميداني لغة فرنسية

              . أسماء على/ علوم دتدريب ميداني 

 . أيبل خًعخ/ د فهطفختدريب ميدانى 

 .شولى حسانى / د تدريب ميداني التجارى

 
  يذير إدارح انذراضبد انعهيب رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  وكيم انكهيخ نهذراضبد انعهيب 

 أ.د/آيبل خًعخ عجذانفزبذ  ذ عهً إثراهيى خطبةأ.د/أحً 



 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

      كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   

 

 

 خـذول
 ـ انذثهىو انًهُيخانًحبضراد وانذروش انعًهيخ نهذراضبد انعهيب  

  األولالفصل الدراسى  تكنولوجيا التعليمرخصص :  

           2222/2222ي ــبيعــبو اندــــعنه  

 انطبعخ

 األيبو

02-2 
2-5 5-1 1-1 

 السبت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           عهيى فئبد خبصخركُىنىخيب ر

 ربير شعجبٌ/ دعهً + ًذاح/ دأ.

  (00ق )
 

 

 
 

  األحد
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 االثنين

 قبعخ ثحث 

 فبطًخ َديت /د + د/ايبل رثيع.ا

 (  01 -05ق)

  

  انزكُىنىخيانًُهح 

 عسح فىزي /د

 (01 -05ق  )
  

     الثالثاء

 األربعاء
 إَزبج انًىاد انزعهيًيخ

 / ايًبٌ ضعذ د
 د/ ضهىي دمحم عًبر

 (2يعًم حبضت االنً )

 رفريذ انزعهيى  

 عجذ انهبدي انشيخ/فبيس يُصىر+د/د

                                                                              ( 01ق)

  

   الخميس
 

  

  االرثعبءيٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب حزً انثبَيخ عشرح ظهرا يىو  انزذريت انًيذاًَ*        

 .د/ فاطمة نجيب  د/ عزة فوزى  ىعيٍ كم اضج             
     
 

   

  يذير إدارح انذراضبد انعهيب رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  وكيم انكهيخ نهذراضبد انعهيب 

 أ.د/آيبل خًعخ عجذانفزبذ  أ.د/أحًذ عهً إثراهيى خطبة 

 



 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

      كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   

 

 ذولخـ
 ـ انذثهىو انًهُيخنهذراضبد انعهيب  انًحبضراد وانذروش انعًهيخ 

 انفصم انذراضً االول ة الخاصةـالتربي رخصص : 
           2222/2222  يــبيعــبو اندــــعنه  

 انطبعخ

 األيبو
2-5 5-1 1-1 

    السبت

 األحد
مدخل لسيكولوجية ذوى 

 االحتياجات الخاصة
 د/ سيد الجارحى

 ( 56-55)ق 

   

 االثنين
51- 1 

 لاعة بحث
 د/ دمحم شعبان 

 (15)ق               

  

 الثالثاء
  5121من الساعة 

 التدخل والدمج ةاستراتيجي
 د/ دمحم هليل 

 (56-55)ق             

  

 األربعاء
التعرف والتشخيص لذوى 

 االحتياجات الخاصة 
 د/ رانيا شعبان احمد        

 ( 56-55)ق 

 إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة 
 احمد سيد عبد الفتاح / د  

  (56 -55ق)           
 

 

   الخميس

  .يٍ كم اضجىع  ثُيٍاأليٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب حزً انثبَيخ عشرح ظهرا يىو  انزذريت انًيذاًَ*    

                                                          

 
  بيذير إدارح انذراضبد انعهي رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  وكيم انكهيخ نهذراضبد انعهيب 

 أ.د/آيبل خًعخ عجذانفزبذ  أ.د/أحًذ عهً إثراهيى خطبة 

 
 



 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

      كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   
 ـ انذثهىو انًهُيخانًحبضراد وانذروش انعًهيخ نهذراضبد انعهيب  

 األولانفصم انذراضً  اإلدارة المدرسية:  رخصص
           2222/2222ي ــبيعــاندبو ــــعنه  

 انطبعخ

 األيبو
   

 السبت
9- 55 

الميادة التربوية "العاللات اإلنسانية 
 وأخالليات اإلدارة التعليمية"

 (57د/ أيلين معوض  )ق         

51-1 
التنظيم المدرسى وتسويك مخرجات 

 التعليم )ممرراختيارى( د/ ايمان حمدى
 (56-55) ق

 

   األحد

    نيناالث

 الثالثاء
1- 4    

 نظريات وعمليات اإلدارة التعليمية
  (56-55ق)أ.د/ هبة هللا أحمد  

  

 األربعاء
3- 5  

 لاعة البحث والمنالشة
 (54)قد/عبير احمد 

  

 الخميس
5-3 

 دائرة المرار التربوى )اختيارى(
 (12د/ رشا عويس ) ق

 

3- 5     
 ى(التنمية المهنية وتمويم األداء )اختيار

 (51د/ جمعة سعيد ) ق
 

 

 يٍ كم اضجىع  األرثعبءيٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب حزً انثبَيخ عشرح ظهرا يىو  انزذريت انًيذاًَ*

 .د/ هجخ أحًذ  د/ايهيٍ يعىض زكً           
                                                                        
 
 

 

  إدارح انذراضبد انعهيبيذير  رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  وكيم انكهيخ نهذراضبد انعهيب 

 أ.د/آيبل خًعخ عجذانفزبذ  أ.د/أحًذ عهً إثراهيى خطبة 

 

 

 

 

  



 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

     كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   
 خــــذول

 ـ انذثهىو انًهُيخانًحبضراد وانذروش انعًهيخ نهذراضبد انعهيب  

 انفصم انذراضً األول المدرسى النفسىاعداد األخصائى رخصص :  
           2222/2222  يــبيعــبو اندــــعنه  

 انطبعخ

 األيبو
2-5 5-1 1-1 

 السبت
52-51 

 التدريس العالجى 
 د/ دعاء نبيل 

 (12) ق 

  

 األحد
5- 3 

 لاعة بحث
   سناء عبد الرحمن /د

 (51ق )

3- 5 
 علم النفس المدرسى

 د/ عائشة على  
 (51)ق

 

 

    االثنين

  الثالثاء
5- 7  

 برامج التدخل وتعديل السلون
 (               52د/ رانيا شعبان )ق

 

 األربعاء

3 5  
 التمييم النفسى التربوى

 د/ عبد الناصر عبد الحليم 
 (52ق)

 

   

   الخميس

  .يٍ كم اضجىع  االرثعبءيٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب حزً انثبَيخ عشرح ظهرا يىو  انزذريت انًيذاًَ*

                                                                        
                                                               

 

 

  يذير إدارح انذراضبد انعهيب رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  بد انعهيبوكيم انكهيخ نهذراض 

 أ.د/آيبل خًعخ عجذانفزبذ  أ.د/أحًذ عهً إثراهيى خطبة 

 

 

  



 

 

                                                

  جامعة الفيوم    

 ذولخــ     كهيـخ انزرثيخ/ انذراضبد انعهيـب   
 ـ انذثهىو انًهُيخانًحبضراد وانذروش انعًهيخ نهذراضبد انعهيب  

 انفصم انذراضً األول ضمان الجودةرخصص :  
           2222/2222ي   ــبيعــبو اندــــعنه  

 انطبعخ

 األيبو
2-5 5-1 1-1 

     السبت

 نظريات وعمليات اإلدارة التعليمية األحد
 د/ هبة هللا أحمد )مكتب (

   

    االثنين

    الثالثاء

 لاعة البحث والمنالشة األربعاء
 د/عبيراحمد  )المكتب(

الميادة التربوية "العاللات اإلنسانية 
 وأخالليات اإلدارة التعليمية"
  د/ ايلين معوض ) مكتب (

 

 خميسال
 المعاييرالتعليمية ومؤشرات األداء

  غدى رجائى د/ 
 )اختيارى( مكتب   

 )أختيارى(المحاسبيه 
 غدى رجائى/ د

 )مكتب(
  

 األثُييٍيٍ انطبعخ انثبيُخ صجبحب حزً انثبَيخ عشرح ظهرا يىو  انزذريت انًيذاًَ*         

 . هجخ أحًذ  د/ أيهيٍ يعىض زكًد/ يٍ كم اضجىع               
                                                                        
 

 

 

 

  يذير إدارح انذراضبد انعهيب رئيص انقطى انًخزص

  د/ضبنًه ضبيي أ/أحًذ روثي أ/ ضًر حطٍ

 عًيذ انكهيخ  وكيم انكهيخ نهذراضبد انعهيب 

 بذأ.د/آيبل خًعخ عجذانفز  أ.د/أحًذ عهً إثراهيى خطبة 

 

  


