
                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                           
 الشعبــــة  : جغرافيــــا                          ) جدول الشعبة (                                                                         جدول توزيع المحاضرات والدروس                
 األولـــــي الفرقــــة :                                                       م 0299/0202 الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :              كلية : التربية جامعة أسيوط                      

 7 - 6 6 – 5 5 - 4 4 - 3 3 – 2 2 - 1  1 - 0 0 – 01 01- 00 00- 01 01 - 8 8 - 7 الساعة أيام األسبوع

 محاضرة حقوق اإلنسان  جغرافيا اقتصاديو   جغرافيا العالم االسالمي   المادة األحـد

  د/ حسن قطب  االستاذوالمكان 

 00ف 
  0ف  د/ خالد بدره  

 أ.د/ عثمان محمد عبد القادر   
 بكلية العلوم( 5)م 

      علبم نفس نمو  المادة االثنيـن
       0م  د/ عفاف عجالن  االستاذوالمكان 

    تاريخ اسالمي  جغرافيا البيئات  اصول التربية  النيل جغرافيا افريقيا وحوض  المادة الثالثـاء

  6م  د/ ىناء فرغلي   6ف أ.د/ حسام جاد الرب  ذوالمكاناالستا 
  7ف  د/ سيد قاسم 

  3م  د/ احمد عز العرب 
  

 

          المادة األربعاء
          االستاذوالمكان 

     مبادئ الخرائط  لغة انجليزية  عملي مبادئ الخرائط  المادة الخميس
      6م  د/ عصام عادل   6م  ن د/ شرين عبد المحس  9ف  االستاذوالمكان 

      يعتمد ،،،،                                 

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 
 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    



                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                                                                                                                             

 ــا الشعبــــة  : جغرافيــ جدول توزيع المحاضرات والدروس         ) جدول الشعبة (                                                                                    
 الفرقـــــة : الثانيـــــة                                           م 0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :كلية : التربية جامعة أسيوط                              

 7 - 6 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 – 1  1 - 0 0 – 01 01- 00 00– 01 01 - 8 8 – 7 الساعة أيام األسبوع

 المادة األحـد
   جغرافيا التعدين والصناعو  دراسة ميدانيو بشرية   جغرافيا السكان  دراسة ميدانيو الطبيعية  

 االستاذوالمكان 
 د/ وائل زىران  

  4ف 
 د/ احمد علي 

  6ف 
 د/ والء نجيب 

  9ف 
 د/ خالد بدره 

 0ف 
  

 المادة االثنيـن
  عملى تكنولوجيا التعليم  ى تكنولوجيا التعليم عمل الجغرافيا الحيوية   

 االستاذوالمكان 
 د/ محمد ىاني   

 6ف 
    0معمل حاسب  0س    0معمل حاسب  9س 

 المادة الثالثـاء
عملي 

الدراسة 
المدانية 
 الطبيعية 

عملي 
الدراسة 
المدانية 
 بشرية 

عملي    
جغرافيا 
التعدين 
 والصناعو 

     

 االستاذوالمكان 
       9ف      9ف   9 ف

 المادة األربعاء
تاريخ اوربا الحديث  تدريس مصغر   

 والمعاصر 
   

 االستاذوالمكان 
 أ.د/ مجدي خير الدين    

  0،  9س 
 قاعة التدريس المصغر 

 د/ محمد سعد الدين 
  6ف 

   

 المادة الخميس
     سيكولوجية الموىبة والتفوق   تكنولوجيا التعليم  

 تاذوالمكاناالس 
 د/ مها كمال  

 8ف
 د/ ايمان صالح الشريف  

  0م 
    

      يعتمد ،،،،     

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 
 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    



                                                                                                                       كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                                                                                                                               

 ــة  : جغرافيــــا الشعبـ                                      ) جدول الشعبة (                                                           جدول توزيع المحاضرات والدروس            
 الفرقــــة : الثالثـــــة                                                         م 0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :كلية : التربية جامعة أسيوط                               

 7 - 6 6 - 5 5 – 4 4 – 3 3 - 2 2 – 1  1 - 0 0 – 01 01– 00 00- 01 01 - 8 8 - 7 الساعة أيام األسبوع

    والنقل عملي جغرافيا التجارة  جغرافيا النقل والتجارة  االحتياجات الخاصة طرق تدريس ذوي  والمحيطات جغرافيا البحار  المادة األحـد
     9ف   8ف  د/ ىناء رفعت   92ف  د/ مها كمال  0ف  د/ وائل زىران  االستاذوالمكان 

  البحار والمحيطات عملي جغرافيا  عملي جغرافيا العمران   تطور الفكر التربوي   تعليم كبار اصول  المادة الثنيـنا

  5م  الوىاب عبد د/ ايمان  االستاذوالمكان 

  3م  د/ راندا رفعت   
  9ف    9ف  

 عن بعداالستشعار عملي  جغرافيا العمران   المادة الثالثـاء
   االحتياجات الخاصة سيكولوجية ذوي  الجغرافية   علومات عملي نظم الم 

 د/ عفاف جعيص  9ف   9ف   6ف  د/ سيد قاسم   االستاذوالمكان 
 0م 

  

 تعليم كبار تدريس طرق    المادة األربعاء
    االستشعار عن بعد  الجغرافية نظم المعلومات 

 9ف  السيد د/ جمال    االستاذوالمكان 

 99ف  ي د/ وليد شكر 
     7ف  د/ وليد شكري 

     تربيــــــــــة عملـــــــــــــــية  المادة الخميس
          االستاذوالمكان 

      يعتمد                                                                                                                                     

 عميـد الكليـة                                وكيل الكلية                                                                                                                                                   

 
 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                                                                                                                      

 الشعبـــة  : جغرافيــــا                                       ) جدول الشعبة (                                                           جدول توزيع المحاضرات والدروس            
  الرابعة الفرقــــة :                                                         م 0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :ة أسيوط                 كلية : التربية جامع              

 7 - 6 6 - 5 5 – 4 4 – 3 3 - 2 2 – 1  1 - 0 0 – 01 01– 00 00- 01 01 - 8 8 - 7 الساعة أيام األسبوع

    جغرافيا مصر البشرية  خرائط طبوغرافيو  باللغة االجنبية نصوص جغرافيا بشرية  تاريخ مصر المعاصر  المادة األحـد
 99ف  د/ ىناء رفعت   0ف  د/ عصام عادل   8ف  د/ احمد علي   9ف  د/ نادية قضب  االستاذوالمكان 

   
  التخطيط االقليمي  االسالمي عملي جغرافيا العالم   جاىات المعاصرة واالتنظام التعليم في مصر  طبوغرافية عملي خرائط  المادة االثنيـن

  0ف  د/ عماد سامي   6ف    6م  د/ اسماء صالح  9ف  االستاذوالمكان 
 

 الفردية الفروق عملي  االسالمي جغرافيا العالم  المادة الثالثـاء
   البشرية عملي جغرافيا مصر  تاريخ مصر الحديث   

 التجريبي النفس معمل علم    9ف  د/ حسن قطب  لمكاناالستاذوا 
    9ف   5ف  د/ دعاء صالح   

 االقليمي التخطيط عملي   المعاصر عملي تاريخ مصر  النفسي الفروق الفردية والقياس  المادة األربعاء
 االجنبية باللغة بشرية جغرافيا عملي 

   الحديث عملي تاريخ مصر 

  0م  ي صالح د/ عل االستاذوالمكان 
    7ف   92ف   92ف   9ف 

     تربيــــــــــة عملـــــــــــــــية  المادة الخميس
          االستاذوالمكان 

      تمديع                                                                                                                                     

 عميـد الكليـة                                وكيل الكلية                                                                                                                                                   

 
 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                                                                                                                                                                                         
 


