كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
( جدول الشعبة )
جدول توزيع المحاضرات والدروس
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م
كلية  :التربية جامعة أسيوط
3 – 2 2 – 1 1 - 0 0 – 01 01- 00 00- 01 01 - 8 8 - 7
الساعة
أيام األسبوع
عملي مبادئ الخرائط
المادة
األحـد
ف8

االستاذوالمكان

االثنيـن

المادة
االستاذوالمكان

الثالثـاء

المادة
األستاذ والمكان

األربعاء

المادة

علم نفس نمو
د /عفاف عجالن
م1
تاريخ مصر الحديث

اصول التربية

د /نادية قضب
ف1

د /هناء فرغلي
م6

الخميس

المادة
االستاذوالمكان

محاضرة حقوق اإلنسان

أ.د /عثمان محمد عبد
القادر

الدولة العربية االسالمية
د /احمد عز العرب
م4

اللغة االنجليزية

حضارة اليونان والرومان

د /شرين عبد المحسن
م6

د /عصام عادل
م6

د /كمال صالح
ف1

يعتمد

7-6

(م 5بكلية العلوم)

منهج البحث التاريخي
د /محمود كامل
ف 20
مبادئ الخرائط

االستاذوالمكان

عملي منهج البحث
التاريخي
أ /مرثا سمير
ف4

تاريخ اوربا في العصور
الوسطي 2
د /محمد ابراهيم
م4

الشعب ـة  :التاري ـخ
الفرقــة  :األولـ ـى
6-5 5–4 4-3

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
( جدول الشعبة )
جدول توزيع المحاضرات والدروس
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م
كلية  :التربية جامعة أسيوط
2 - 1 1 – 0 0 - 01 01- 00 00- 01 01 - 8 8-7
الساعة
أيام األسبوع
جغرافيا تاريخية
المادة
األحـد
االستاذوالمكان

االثنيـن

المادة
االستاذوالمكان

الثالثـاء
األربعاء

الخميس

المادة

تاريخ الشرق االدني في
العصر الهللينستي
د /كمال صالح
ف1
جغرافيا اقتصادية

االستاذوالمكان

أ.د /حسام جاد الرب
ف2
عملي تكنولوجيا التعليم

االستاذوالمكان

معمل حاسب 1

المادة

تكنولوجيا تعليم ()2

االستاذوالمكان

د /مها كمال
ف8

المادة

د /والء نجيب
ف9

تاريخ اوربا في العصور
الوسطي 1
د /محمد ابراهيم
ف8

سيكولوجية الموهبه
والتفوق

الشعبـ ــة  :التاريخ
الفرق ـ ــة  :الثانية
5-4
4–3
3-2

جغرافيا مصر

6-5

7–6

تاريخ الدولة البزنطية
وحضارتها
د /محمود كامل
ف6

د /هناء رفعت
ف1

تدريس مصغر
أ.د /مجدي خير الدين
قاعة التدريس المصغر

د /ايمان صالح الشريف

م9

يعتمد

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
جدول توزيع المحاضرات والدروس
كلية  :التربية جامعة أسيوط
أيام األسبوع

األحـد

الساعة

المادة

8-7

01- 00 00- 01 01 - 8

االستاذوالمكان

االثنيـن

المادة
االستاذوالمكان

الثالثـاء

المادة

اصول
تعليم
الكبار
د /ايمان
عبد
الوهاب
م5

االستاذوالمكان

األربعاء

المادة
االستاذوالمكان

الخميس

المادة

( جدول الشعبة )
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م

عملي تاريخ األيوبيين
والمماليك
أ /مرثا سمير
ف8

طرق تدريس ذوي
االحتياجات الخاصة
د /مها كمال
ف 20
تحقيقي المخطوط
التاريخي

د /محمود عبد المقصود
ف5

0 - 01

1–0

عملي تاريخ مصر االسالمية

جغرافيا الوطن العربي

ف2

د /هناء رفعت
م4
تاريخ األيوبيين
والمماليك

تاريخ مصر اإلسالمية
د /محمد الكردوسي
م7

تطور الفكر التربوي
د /راندا رفعت
م8
طرق تدريس
تعليم الكبار
د /جمال
السيد
ف9

2-1

3-2

الشعب ــة  :التاريخ
الفرقـ ــة  :الثالثة
4–3

5-4

عملي تحقيق المخطوط
التاريخي

د /محمود كامل
ف 20
العالقات بين الشرق
والغرب فى العصور
الوسطى
د /محمود كامل
ف8
سيكولوجية ذوي
االحتياجات الخاصة
د /عفاف جعيص
م3

6-5

7–6

ف2

عملي العالقات بين الشرق
والغرب
أ /مرثا سمير
ف2

تربي ـ ـ ـ ــة عمليـ ـ ـ ـ ــة

االستاذوالمكان

يعتمد

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
( جدول الشعبة )
جدول توزيع المحاضرات والدروس
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م
كلية  :التربية جامعة أسيوط
2–1
أيام األسبوع الساعة 1 - 0 0 – 01 01- 00 00- 01 01 – 8 8 - 7
عملي تاريخ اوربا
تاريخ األمريكتين
عملي تاريخ العرب
المادة
المعاصر
المعاصر
األحـد

االثنيـن
الثالثـاء
األربعاء
الخميس

االستاذوالمكا
ن

ف 22

د /نادية قضب
ف5

المادة

عملي قضايا تاريخية
معاصرة
ف 20

نظام التعليم في مصر
واالتجاهات المعاصرة
د /اسماء صالح
م6
تاريخ اوربا المعاصر

االستاذوالمكا
ن

المادة

االستاذوالمكا
ن

المادة

االستاذوالمكا
ن

المادة

االستاذوالمكا
ن

تاريخ العرب المعاصر
د /دعاء صالح
ف5
الفروق الفردية والقياس
النفسي
د /علي صالح
م1

3–2

ف7

د /نادية قضب
ف 22
عملي تاريخ مصر المعاصر

عملي تاريخ األمريكيتين

ف2

ف9

الشعب ـ ـة  :التاريــخ
الفرقـ ــة  :الرابعــة
5-4
4–3

عملي
الفروق
الفردية
س1،2
معمل علم
النفس
التجريبي
عملي نصوص تاريخية
باللغة األجنبية (حديث)
ف5

نصوص تاريخية باللغة
األجنبية (حديث)
د /محمد سعد الدين
ف6

قضايا تاريخية معاصرة
د /محمد سعد الدين

ف9

تاريخ مصر المعاصر
د /دعاء صالح
ف 22

تربية عمليـ ـ ـ ـ ــة
يعتمد

6-5

7-6

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

