الدبلوم العامة يف الرتبية
(نظام العام الواحد)
فصل دراسى أول
جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية (نظام العام الواحد) للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

11-9

األحد

االثنني

التقويم واالمتحانات

املعلم ومهنة التعليم

علم نفس النمو

د/عمر مرسي

د /فاطمه حممد

د /هناء

قاعة جملس قسم جملس املناهج

الثالثاء

1 – 11

قاعة جملس قسم علم النفس

أصول الرتبية

أ.د /عماد امحد حسن

5 -3

3– 1

قاعة جملس قسم االصول

قاعة جملس قسم االصول

(المجموعة األولي لغة عربية)

تكنولوجيا التعليم

د /مؤنس حممد

قاعة جملس قسم املناهج

طرق تدريس عربي

أ.د /حسن عمران

قاعة جملس قسم املناهج

األربعاء
اخلميس

تدريس مصغر

د /صابر عالم

قاعة جملس قسم علم النفس

* علما ً بان التدريس الكترونيا ً من خالل شبكة الكلية.

يعتمد ،،،،
عميـد الكلية
( أ.د /عادل رسمى حماد)

8 -6

الدبلوم العامة يف الرتبية
(نظام العام الواحد)
فصل دراسى أول
جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية (نظام العام الواحد) للعام اجلامعي  2020/ 2019م

(المجموعة الثانية علم نفس)

5- 3

8 -6

أيام األسبوع

11 – 9

1 – 11

األحد

املعلم ومهنة التعليم

علم نفس النمو

أ.د /صمويل تامر

أ.د/امحد حسني
قاعة جملس قسم اصول الرتبية

تدريس مصغر علم نفس

االثنني
الثالثاء

قاعة جملس قسم املناهج

أ.د /على سيد عبد اجلليل

قاعة جملس قسم علم النفس

التقويم واالمتحانات
أ.د /امام مصطفى

قاعة جملس قسم اصول الرتبية

3– 1
طرق تدريس علم نفس
د /اسامة عربى

قاعة جملس قسم املناهج
أصول الرتبية
د /امساء

قاعة جملس قسم علم النفس

تكنولوجيا التعليم

د  /زكريا جابر

قاعة جملس قسم علم النفس

األربعاء
اخلميس

* علما ً بان التدريس الكترونيا ً من خالل شبكة الكلية.

يعتمد ،،،،
عميـد الكلية
( أ.د /عادل رسمى حماد)

الدبلوم العامة يف الرتبية
(نظام العام الواحد)
فصل دراسى أول
جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية (نظام العام الواحد) للعام اجلامعي 2020/2019م
(المجموعة الثالثة حاسب آلى  +دراسات اجتماعية )

أيام

1 – 11

11 – 9

5- 3

3– 1

7 -5

األسبوع
التقويم واالمتحانات

األحد

أصول الرتبية

د /حممد شعبان

االثنني

الثالثاء

املعلم ومهنة التعليم
د /بهاء عربى
قاعة جملس قسم االصول

د /ماريان ميالد

د /امل

قاعة جملس قسم املناهج

طرق تدريس( حاسب آىل)

قاعة جملس قسم اصول الرتبية

قاعة جملس قسم علم النفس

طرق تدريس (دراسات اجتماعية)

علم نفس النمو

أ .د /امحد زارع

د /عفاف عجالن

قاعة جملس قسم اصول الرتبية

قاعة جملس قسم املناهج
تدريس مصغر

د /مها كمال (دراسات اجتماعية)

قاعة جملس قسم علم النفس

األربعاء

تكنولوجيا التعليم

د  /مجال السيد

قاعة جملس قسم االصول

تدريس مصغر ( حاسب آىل)

د /احالم دسوقى

قاعه جملس قسم املناهج

اخلميس

* علما ً بان التدريس الكترونيا ً من خالل شبكة الكلية.

يعتمد ،،،،
عميـد الكلية
( أ.د /عادل رسمى حماد)

الدبلوم العامة يف الرتبية
(نظام العام الواحد)
فصل دراسى أول
جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية (نظام العام الواحد) للعام اجلامعي 2020/2019م
(المجموعةالرابعة ( / F/ Eرياضيات/علوم/فنون/صناعي
11 -9

أيام
األسبوع

األحد

1 – 11

تكنولوجيا التعليم( علوم  ،رياضيات)

أصول الرتبية

(قاعة جملس قسم علم النفس)

قاعة جملس قسم االصول

د /جمدى خري الدين

املعلم ومهنة التعليم
د /بهاء عربى

االثنني

جملس قسم االصول

الثالثاء

علم نفس النمو
د /عفاف عجالن
قاعة جملس قسم املناهج

 -طرق تدريس ( فنون) د /امنية ابراهيم

(قاعة جملس قسم اصول الرتبية)

 -تدريس مصغر ( رياضيات ) د /زينب العطيفى ( قاعة جملس قسم االصول )

 -تدريس مصغر ()F

اخلميس

د /رشا امحد

 -طرق تدريس( ف +ك) د /عبد اهلل االنور

 -طرق تدريس ()E

د /سلوى السيد

( قاعة جملس املناهـــــج)

( قاعة جملس قسم املناهج )

( قاعة جملس قسم اصول الرتبية)

د /وحيد الشامي

التقويم واالمتحانات
أ.د /على امحد سيد

قاعة جملس أصول الرتبية

طرق تدريس( صناعى)

د /وحيد الشامى

(قاعة جملس قسم اصول الرتبية)

قاعة جملس علم النفس

تكنولوجيا التعليم (فنون  ،صناعى(E, F

د /حممد عبد العظيم

( قاعة جملس قسم علم النفس)

تدريس مصغر ( صناعى)

د/امل

علم نفس النمو

األربعاء

5- 3

3 – 1

7- 5

أ.د /حسن حويل

 -تدريس مصغر( فنون )

قاعة جملس قسم املناهج

د /امنية ابراهيم

( قاعة جملس قسم علم النفس)

 طرق تدريس (رياضيات ) د /اسامة حممود ( قاعة جملس قسم اصول الرتبية ) -تدريـــــس مصغر ( )Eد /حممد رياض

 -تدريس مصغر ( علوم ) أ .د  /السيد شحاته

 -طرق تدريس( )F

* علما ً بان التدريس الكترونيا ً من خالل شبكة الكلية.

د /راندا عصام

( قاعة جملس قسم االصول)

(

قاعة جملس قسم املناهج )

( قاعة جملس قسم علم النفس)

يعتمد ،،،،
عميـد الكلية
( أ.د /عادل رسمى حماد)

الدبلوم العامة يف الرتبية

(نظام العامني  -السنة األويل)

فصل دراسي

أول)

جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية نظام العامني ( السنة األوىل) للعام اجلامعي 2020 / 2019م
أيام األسبوع

4–3

3–2

6–5

5–4

8–7

7–6

األحد
االثنني

املعلم ومهنه التعليم
د /عبده القصريى

(مكتب)

علم نفس النمو
د /نور اهلدي

( مكتب )

الثالثاء
األربعاء

د /أمانى حامد

تكنولوجيا التعليم

يعتمد ،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد )

( مكتب )

الدبلوم العامة يف الرتبية
(نظام العامني  -السنة الثانية)

فصل دراسي اول

جدول الدراسة للدبلوم العامة يف الرتبية نظام العامني ( السنة الثانية) للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

3–2

4–3

5–4

7–6

6–5

األحد

التقويم واالمتحانات
أ.د /حممد رياض

االثنني

ف()6

تدريس مصغر (مجيع الشعب) ماعدا F، E
د /نشوي فرحات

الثالثاء

8–7

 طرق تدريس( اجنليزي ) -طرق تدريس( حاسب آلي)

د /حن ان عبد احلافظ
د /حممود ابو ناجى

االربعاء

 -طرق تدريس (علم نفس)

د /اسامه عربى

م () 5

نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

(مكتب )

د /عبده القصريي

( مكتب )

ف ( )7

 -طرق تدريس ( علوم )

د /عنايات شاكر

( مكتب )

 -طرق تدريس (عــــربي )

أ.د /حسن عمران

(مكتب )

 -تدريس مصغر ( اجنليزي )

د /حنان عبد احلافظ

( مكتب )

 -طرق تدريس (رياضيات )

د /فايزة محاده

(مكتب )

 -طرق تدريس (دراسات )

د /جمدى خري الدين

( مكتب)

 -طرق تدريس (تعليم صناعى)

د/وحيد الشامى

( مكتب)

( مكتب )

يعتمد ،،،

عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد )

الدبلوم املهنية يف الرتبية

(تربية خاصـة )
(فصل دراسي اول)
جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

10 - 8

3–2

4–3

6–5

5–4

األحد

7–6

إرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم
د /نور اهلدي

االثنني
الثالثاء

8–7

نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية
د /صابر جالل

تدريب ميداني باملدارس
أ.د /مصطفي عبد احملسن

(م )1

تدريب ميداني
د/مصطفي عبد احملسن

األربعاء

( معمل علم نفس جترييب)

التعرف والتشخيص لذوي االحتياجات اخلاصة
د /مصطفي عبد احملسن

(م ) 1

اسرتاتيجيه التدخل والدمج
(م)1

د /حممد عبد العظيم

(م)1

مدخل لسيكولوجيه ذوي االحتياجات اخلاصة
د /رجب امحد علي

اخلميس

يعتمد ،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد )

(م)2

الدبلــــوم املهنيـة يف الرتبية
(إرشـــــــاد نفــــسي )
(فصل دراسي أول)
جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي  2020/ 2019م
أيام األسبوع

10 - 8

األحد

تدريب ميداني باملدارس
ا.د /مصطفي عبد احملسن

االثنني

4 - 2

4

6 -

7–6

اإلرشاد النفسي املدرسي

8–7

برامج اإلرشاد النفسي

د /مدحيه اجلنادي

د /عفاف عجالن

( معمل علم النفس التجريبى)
نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية
د /صابر جالل

الثالثاء

( م )1

تدريب ميداني
د /مصطفي عبد احملسن

( ف) 4

نظريات اإلرشاد النفسي وأساليبه
د /نور اهلدي

(ف) 6

ادوات ومقاييس اإلرشاد النفسي
(م)1

د/فاطمه حممد علي (ف ) 5

األربعاء
اخلميس

يعتمد ،
عميـد الكليـة
(أ.د /عادل رسمي حماد)

الدبلوم املهنية يف الرتبية

مناهج وطرق تدريس الرتبية اخلاصة
جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

10 – 8

3–2

4–3

6–5

5–4

األحد
االثنني
الثالثاء
االربعاء
اخلميس

(فصل دراسي أول)

7–6

8–7
تدريس مصغر

أ.د /محدي البيطار

ف()7

تدريب ميداني باملدارس
تقويم مناهج الرتبية اخلاصة

أ.د /محدى مرسى

ف ( )1

اسرتاتيجيات تدريس الرتبية اخلاصة

تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة

تدريب ميداني

نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية

د /زكريا جابر

د /مها كمال

ف ()1

ف ()8

د /ماريان ميالد

د /حممد رياض عمر

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمى حماد )

( ف )1

( م) 1

الدبلــــوم املهنيــة يف الرتبية
مناهـــــج وبرامـــج التعليم)
(فصل دراسي أول)
جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي  2020 /2019م
أيام األسبوع
األحد

4–2

6–5

5–4

7–6

تصميم مواد تعليمية
أ.د /محدى البيطار

8–7
ختطيط املناهج

أ.د /مجال السيد

ف ( )2

االثنني

أساليب التدريس
أ.د /رفعت املليجى

الثالثاء

ف ()2

تدريب ميداني
أ.د /علي سيد عبد اجلليل

األربعاء

ف ()1

تطوير املناهج
د /اسامه عربى

( ف )2
نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية

ف()7

د /حممد رياض عمر

اخلميس

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

( م) 1

الدبلوم املهنية يف الرتبية

( اإلدارة الرتبوية واملــدرســـــــية)
(فصل دراسي أول)

جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية العام اجلامعي  2020/2019م
أيام األسبوع

2

-

4

4

– 6

6

األحد

8 -

اإلدارة التعليمية ونظرياتها
د /باسم سليمان

االثنني

مناهج البحث العلمي
أ.د /امحد عبد اهلل الصغري

الثالثاء
األربعاء

مناهج البحث العلمي
( ف)4

نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية
د /سلوى السيد

ف ( )11

أ.د /امحد عبد اهلل الصغري

( ف)4

اإلشراف الرتبوي وأساليبه (مقرر اختياري)
د /أماني الشريف

التنظيم اإلداري وحتليل النظم
د /امحد السمان

ف ( )11

ف ( )11

القيادة الرتبوية

ف ( )6

د /مروة األسدى

اخلميس

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

ف()6

الدبلوم املهنية يف الرتبية
(اجلودة و االعتماد)
(فصل دراسي اول )

جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع
األحد
االثنني
الثالثاء

3–2

4–3

6–5

5–4

املعايري التعليمية ومؤشر األداء
د /حممد محد

نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية
د /سلوي السيد

األربعاء

(مكتب)

( ف )11

حبوث الفعل (مقرر اختياري)
د /امانى الشريف

(مكتب )

7 - 6

8 -7

نظم اعتماد املؤسسات التعليمية
أ .د /عبد التواب عبد الاله

(مكتب )

اساسيات التخطيط للجودة واقتصاديتها
د/باسم سليمان

(مكتب)

املدخل املنظومي يف اداره اجلودة
د /امانى الشريف

اخلميس

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

( مكتب )

الدبلوم املهنية يف الرتبية

(تكنولوجيا التعليم)
(فصل دراسي اول )

جدول الدراسة للدبلوم املهنية يف الرتبية للعام اجلامعي  2020/ 2019م
أيام األسبوع

3–2

5–4

4–3

7 - 6

6–5

املنهج التكنوجلي
ف ()2
د /حسن حويل

األحد
مناهج البحث العلمي

االثنني
الثالثاء

أ.د /امحد سيد

تفريد التعليم

أ.د /وديع مكسيموس

ف ()1

إنتاج مواد تعليمية
د/زينب العطيفى

ف ()2

8 -7

ف()5

تدريب ميداني
أ.د /علي سيد عبد اجلليل

األربعاء

( ف)2
نصوص ومصطلحات باللغة اإلجنليزية
أ.د /حممد رياض عمر

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

م()1

الدبلوم اخلاصة يف الرتبية
(أصول الرتبية)
(فصل دراسي أول)
جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية للعام اجلامعي  2020/2019م
أيام األسبوع

3–2

4–3

6–5

5–4

األحد

7–6

مناهج البحث الرتبوي
ف ( )9
د /حممد محد

االثنني

نصوص باللغة اإلجنليزية فى التخصص
م ( )7
د /صالح عبد اهلل

الثالثاء

دراسات يف اجتماعيات الرتبية
م( )3
د /صالح عبد اهلل
فلسفه الرتبية

األربعاء
اخلميس

8–7

د /ثابت محدى

مناهج البحث الرتبوى
م()3
د/حممد محد

م ( )5

يعتمد،،،،

عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

الدبلوم اخلاصة يف الرتبية
(مناهج وطرق تدريس)
(فصل دراسي أول)
جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية للعام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع
األحد

3–2

4–3

5–4

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة ( تاريخ  +جغ ) أ.د /فايزة السيد

(مكتب )

(فنـــــــون)

( مكتب)

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة د /عبري سروه

االثنني

5

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة أ.د /مجال فكرى

(رياضيات)

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة د /على سيد

( صناعى)

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة د /رشا حسين

( فــرنسي)

( مكتب)
(مكتب)

(مكتب)

–

الثالثاء

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة أ 0د /السيد شحاتة

( علـــــــــــــوم)

اسرتاتيجيات التدريس املتقدم د /صابر جالل

(اجنليزي)

(مكتب)

(علم نفس)

(مكتب)

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة أ.د/على سيد

األربعاء

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة د /شعبان عبد العظيم

(حاسب )

(مكتب)

6

مناهج البحث الرتبوي
أ.د /محدى مرسي

التقنيات الرتبوية املعاصرة
أ0د /حسن حويل

اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة أ .د /عبد الرازق
( مكتب)

7–6

(عربي)

8–7
م() 7

ف()1

ف ( )8

تصميم املناهج
أ0د /امحد زارع

يعتمد،،،،

عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

م()4

الدبلوم الخاصة في التربية

(علم النفس الرتبوي)

(فصل دراسي أول )

جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية يف العام اجلامعي  2020/2019م
اجتاهات معاصرة يف القياس النفسي

(مكتب)

أ0د /امحد عثمان

صعوبات التعلم ( مقرر اختياري )

د /منتصر صالح

اجتاهات حديثة يف جمال التخصص (مقرر اختياري)

أ.د /حممد شعبان

( مكتب )

( مكتب )

اإلحصاء الوصفي وتطبيقاته يف علم النفس

أ0د /خضر خميمر

( مكتب )
مناهج البحث علم النفس ()1

أ.د /منتصر صالح

يعتمد ،،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

( ف) 9

الدبلوم الخاصة في التربية
(صحــــــــــة نفســــــية)

(فصل دراسي أول)

جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية يف العام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

4- 3

3–2

5 - 4

6–5

األحد

8 - 7

7-6
سيكولوجية الطفولة واملراهقة

( مقرر اختياري )

د /رجب امحد

االثنني

سيكولوجية الشخصية
د /مصطفى عبد احملسن

(مكتب)

االضطرابات النفسية والسلوكية

أ.د /صمويل تامر

( معمل علم النفس التجريبى )

(معمل علم النفس التجريبى )

الثالثاء
األربعاء

مناهج البحث علم النفس ()1

سيكولوجية الفئات اخلاصة ( مقرر اختياري )
د /مصطفى عبد احملسن

أ.د /منتصر صالح

( مكتب )

اخلميس

يعتمد ،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمى حماد)

( ف) 9

الدبلوم الخاصة في التربية
(ت ربية مقارنة وإدارة تعليمية )
فصل دراسي أول)

جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية يف العام اجلامعي 202/2019م
أيام األسبوع

4-3

3–2

5-4

7 -6

6–5

األحد

8-7

نصوص باللغة اإلجنليزية فى التخصص

االثنني

م ()3

د /حنان احللوانى

الثالثاء
األربعاء

مناهج البحث الرتبوي
د  /نعمات عبد الناصر

اخلميس

اإلدارة التعليمية املقارنة
د /نعمات عبد الناصر

( ف )2
الرتبية الدولية ونظم التعليم املعاصر ()1
د /حنان احللوانى

( ف) 1

( ف) 1

يعتمد ،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمي حماد)

الدبلوم الخاصة في التربية
(تكنولوجيا التعليم )
فصل دراسي أول)

جدول الدراسة للدبلوم اخلاصة يف الرتبية يف العام اجلامعي 2020/2019م
أيام األسبوع

4–2

5-4

7 -6

6–5

األحد

8- 7

مناهج البحث الرتبوي
ف()5

أ.د  /عمر سيد خليل

االثنني
الثالثاء

االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم
أ.د /محدي البيطار

األربعاء

املناهج الدراسية وأساليب التعليم والتعلم عرب الشبكات
أ.د /حممود حسن

ف()6

تصميم املناهج واملقررات االلكرتونية
أ.د /على كمال

( معمل علم النفس التجريبى )

( معمل علم النفس التجريبى )

اخلميس

يعتمد ،،،
عميـد الكليـة
( أ.د /عادل رسمى حماد)

