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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي  االولى طفولة  / جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   مليمنهج األنشطة ع  علم نفس النمو   اسم المقرر

   2مج    أماني فرحاتد   المحاضر

   211قاعة   313 درج م  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    أدب األطفال مقرر ثقافي اختياري  منهج االنشطة   اسم المقرر

    محمد خليفة + د. سامح داوود د.  الطراويد. اماني  فاروق  د عبير  د عبير فاروق  المحاضر

    215مدرج   215مدرج   215مدرج   المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية )معايشة الروضة(

   

    المحاضر

    المكان

 األربعاء

  اللغة االنجليزية تربية الرياضية المهارات االساسية في ال التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي  منهج األنشطة عملي  اسم المقرر

  د/ حامد + ا/ بسمة جمال د. عفاف عثمان  محمود الشالد  1مج  المحاضر

   211م  313م   313م  211قاعة   المكان

 الخميس

     حقوق انسان   اسم المقرر

     د. محمد فوزي   المحاضر

     215مدرج   المكان
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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي   طفولةثانية  ال/ جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   مفاهيم اجتماعية واخالقية  2تكنولوجيا تعليم   تدريس مصغر  اسم المقرر

   د شعبان هلل  د صفوت توفيق   قسم المناهج  ضرالمحا

   215مدرج  215مدرج   معمل التدريس المكان

 االثنين

    اللغة العربية  التربية الدينية  سيكولوجية التعلم في الطفولة  اسم المقرر

    د/محمد رشاد د/ رحاب سمير د رشا المدبولي  المحاضر

    323م  313مدرج    313م  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

      رسوم الطفل اسم المقرر

      د عبد الرازق المحاضر

      211م  المكان

 الخميس

  حسبان   أساسيات الرياضيات حسبان  موسيقي واناشيد للطفل اسم المقرر

   د. حامد كمال   د. رجب عمر  ال د. حامد كم د سعاد دغيدي المحاضر

   211م   211م  211م  211م  المكان
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 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي   طفولة   الثالثة جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   أنشطة فنية للطفل    اسم المقرر

   د عبد الرازق    المحاضر

   313مدرج     المكان

 األحد

    علوم متكاملة  ثقافة علمية  اسم المقرر

    أبو الوفا  د رباب أبو الوفا  د رباب  المحاضر

    313مدرج  313مدرج   المكان

 االثنين

    جغرافية مصر   اسم المقرر

    د مدحت االنصاري    المحاضر

    211م    المكان

 الثالثاء

    تاريخ مصر الحديث  المعسكرات والعاب الخالء  الدين والحياة اسم المقرر

    أ.د / عاصم محروس  د. محمد هالل + د هميمة  حشيش + د. اسماء  رزقد/ المحاضر

     211مدرج  211م  211م  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     رالمحاض

      المكان

 الخميس

    اللغة العربية  انشطة طبية للطفل + امراض اظفال  اسم المقرر

    د. محمد توفيق + د. يسرا   د ريم+ د. عبير  المحاضر

    215مدرج   313مدرج  المكان
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 م 2019/ 2018 الثاني  اسيالفصل الدر             طفولة     لرابعة ا : جدول محاضرات الفرقة           
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    الفروق الفردية والقياس  لوجية ذوي االحتياجات وسيك تعليم اللغة االجنبية اسم المقرر

     سعيد عبد الغنيد   محمد أبو حالوةد   وفاء مخيوند  المحاضر

    211مدرج  211مدرج  211مدرج  انالمك

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     أصول التربية   اسم المقرر

     د. شعبان هلل   المحاضر

     211مدرج   المكان

 الثالثاء

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  تربية إبداعية اسم المقرر

     د غادة عبد السالم سامي عمارة  د. المحاضر

     313مدرج  313مدرج  المكان

 األربعاء

   اشراف تربوي صعوبات التعلم في رياض االطفال  برامج ومناهج طفل الروضة  تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

   د شعبان هلل   د عبد العزيز سليم  د طاهر علوان  د عادل اللمسي  المحاضر

   215مدرج  215مدرج  215مدرج  215مدرج  كانالم

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية 

   

    المحاضر

    المكان

 


