
 
                                                                    

(املناهججمهس قسى  قاعة)                                                                                      
  (ثانىفصل دراسي 1010/ 1029 (نظــاو انعـاو انواحد) اندبهوو انعاية يف انرتبيةجدول اندراسة                                       

أيام 
 األسبهع

9 -  01 01- 00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-4 4 -  7 

 مناهج  األحد
 د/ محم سعد طه

 )ط+ ك+ح+ فنهن +صناعى(

 الفكر التربهى وتطبيقاته
 أ.د/ عمر مرسى

 (عربي 0)مج

 الفكر التربهى وتطبيقاته
 أ.د/ عمر مرسى

 عربي( 0)مج

  

 مناهج االثنين

 د/ امنيه ابراهيم 
 علم النفس( 1)مج 

 الرحة النفدية واالرشاد النفدى
 أ.د/ صمهيل تامر بذري 

 العلمية( 3)مج

 مناهج 
 د/ مؤنس دمحم
 )حاسب آلى(

  

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة    الثالثاء
 صالح   د/ اسماء

 وحاسب + العلمية( دراسات)

 

      األربعاء

 سيكهلهجية التعلم ) نظرى( الخميس
 أ.د/ على احمد مرطفى

 دراسات وحاسب( 2)مج 

 سيكهلهجية التعلم )عملى(
 أ.د/ على احمد مرطفى

 دراسات وحاسب( 2)مج 

 تربية بيئية
 د/ ايمان فتحى

 )دراسات وحاسب(

  

  هيةعًيـد انك                                             يعتًد،،،،                              ا وانبحوثنهدراسات انعهيانكهية وكيم 
 

 عادل رمسى محاد (أ.د/ )(                                                                                                                  امحد حسني عبد املعطي) أ.د/       
 



 
                                                                    

(عهى اننفسجمهس قسى  قاعة)                                                                                      
  (ثانىفصل دراسي 1010/ 1029 (نظــاو انعـاو انواحد) اندبهوو انعاية يف انرتبيةجدول اندراسة                                       

أيام 
 األسبهع

9 -  00 00  -   0 0-2 2-4 4 -  7 

 الرحة النفدية واالرشاد النفدى األحد
 د/ مديحة الجنادى

 دراسات وحاسب( 2)مج 

 ي وتطبيقاتهالفكر التربه 
 د/ بهاء عربى

 )دراسات وحاسب + العلمية(

 الفكر التربهي وتطبيقاته
 د/ بهاء عربي

 )دراسات وحاسب + العلمية(

  

 مناهج االثنين
 أ.د/ حدن عمران

 عربى( 0)مج

 مناهج 
 أ.د/ محمهد حدن
 )دراسات اجتماعية(

 سيكهلهجية التعلم
 د/ نهلة عبد الرازق 

 علم النفس( 1)مج

 التعلم سيكهلهجية
 د/ نهلة عبد الرازق 

 علم النفس( 1)مج

 

الرحة النفدية واالرشاد     الثالثاء
 النفدى

 د/ دمحم عبد العظيم
 علم النفس( 1)مج

 

      األربعاء

 تربية بيئية الخميس
 د/ سماح احمد حدين

 العلمية( 3)مج

 تربية بيئية
 د/ سماح دمحم احمد

 علم النفس( 1مج

 تربية بيئية
 ن نريرد/احمد حد

 عربى( 0)مج

  

  هيةعًيـد انك                                           يعتًد،،،،                              نهدراسات انعهيا وانبحوثانكهية وكيم 
 

 عادل رمسى محاد (أ.د/ )                                            (                                                                     امحد حسني عبد املعطي) أ.د/       



 
                                                                    

(أصول انرتبيةجمهس قسى  قاعة)                                                                                    
  (ثانىفصل دراسي 1010/ 1029 (نظــاو انعـاو انواحد) اندبهوو انعاية يف انرتبيةجدول اندراسة                                 

أيام 
 األسبهع

9 -  00 00  -   0 0-2 2-4 4 -  7 

 هالفكر التربهى وتطبيقات األحد
 أ.د/ احمد حدين

 علم النفس( 1)مج

 الفكر التربهى وتطبيقاته
 أ.د/ احمد حدين

 علم النفس( 1)مج

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
 أ.د/ هناء فرغلى

 علم النفس( 1)مج

  

 الرحة النفدية واالرشاد  االثنين
 د/ فاطمة دمحم

 عربى( 0)مج

 مناهج 
 د/ شعبان عبد العظيم

( ,E,F)رياضيات 

  

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة    الثالثاء
 د/ امل علي 

 عربى( 0)مج

 

      األربعاء

 سيكهلهجية التعلم الخميس
 أ.د/ عماد احمد

 عربى( 0)مج

 سيكهلهجية التعلم
 أ.د/ عماد احمد

 عربى( 0)مج

 سيكهلهجية التعلم)عملى(
 د/ سميرة دمحم 

 العلمية( 3)مج

 سيكهلهجية التعلم )نظرى(
 د/ سميرة دمحم

 العلمية( 3)مج

 

  هيةعًيـد انك                                             يعتًد،،،،                              نهدراسات انعهيا وانبحوثانكهية وكيم 
 

 عادل رمسى محاد أ.د/ )                                                      (                                                           امحد حسني عبد املعطي) أ.د/       


