
 

 عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب              لجنة الجدول   منسق عام              

 ا.د/ غادة غتوري                                                        أ.د/ فتحي عشيبىة          + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم
 

 

 

 

 

 جداول شعبة الفلسفة واالجتماع                                          

 الفصل الدراسي الثاني

 م1028/1029
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب              لجنة الجدول   منسق عام              

 ا.د/ غادة غتوري                                                        أ.د/ فتحي عشيبىة          + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم
 

 م1028/1029 الثاني : الدراسي الفصل((      فلسفة واجتماع عام     ))   األولى/  الفرقة محاضرات دولج

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

   علم نفس نمو  اللغة االنجليزية   مدخل الى علم نفس الشخصية  المقرر اسم

   ا.د/ سعيد عبد الغني  د . حامد ابو شرق  + أ إيمان نوح  د الحسيني علوان  المحاضر

    211م  715م   507ق  المكان

 األحد

     أصول التربية  المقرر اسم

      د. مصطفى امين  المحاضر

     211مدرج   المكان

 االثنين

     مدخل الى الفلسفة االسالمية  الفكر الشرقي القديم المقرر اسم

     د/ احمد شاكر  د/ أماني الطراوي   المحاضر

     211ق   507ق  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 

 األربعاء

 احصاء اجتماعي   المقرر اسم
مقرر اختياري:  ) التراث 

 الشعبي  للمجتمع المصري(  
   

    د/ ايناس سعده   د/ ...انتداب ..............  المحاضر

    529ق  كلية اآلداب  المكان

 الخميس

    حقوق انسان    المقرر اسم

    د  . محمد فوزي    المحاضر

    715مدرج    المكان

 

 



 

 عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب              لجنة الجدول   منسق عام              

 ا.د/ غادة غتوري                                                        أ.د/ فتحي عشيبىة          + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم
 

 م 1029/ 1028محاضرات الفرقة الثانية عام ) فلسفة واجتماع ( الفصل الدراسي : الثاني جدول 

  اما التربية القومية او مادة علم الفلكلور واحدحوظة على الطالب ان يختار مقررمل
 
 

  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

  السبت  

    سكشن تكنولوجيا التعليم   1تدريس مصغر  التربية القومية  المقرر اسم

    قسم المناهج  كشن قسم المناهج س د/ احمد االلفي   المحاضر

    قسم المناهج  قسم المناهج   111ق  المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  علم االجتماع الصناعي   المقرر اسم

    د مها بدر  انتداب د/   المحاضر

    211م  كلية اآلداب  المكان

 االثنين

    فلسفة اسالمية    المقرر اسم

    د/ احمد شاكر    المحاضر

    211قاعة    المكان

 الثالثاء

 

    علم االجتماع الريفي  االشراف التربوي   المقرر اسم

    د/ إيناس سعدة د. عادل اللمسي   المحاضر

     828ق  715م   المكان

 األربعاء

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    علم الفولكلور لسفة العصور الوسطى ف  المقرر اسم

    د.  إيناس سعده  د. أماني الطراوي   المحاضر

    529ق  818ق   المكان
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 ا.د/ غادة غتوري                                                        أ.د/ فتحي عشيبىة          + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم
 

 م  1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل     ((  فلسفةعام     ))   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  المقرر اسم

     د هناء عبد هللا د. محمد ابو حالوة  المحاضر

      715م   715م  المكان

 االثنين

   المقرر اسم

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي    المقرر اسم

   د. مبروك عطية  د . عادل اللمسي    المحاضر

    715م   715م    المكان

 األربعاء

 

     الجمال علم   المقرر اسم

     د/ محمد داوود   المحاضر

     808ق   المكان

 الخميس

   م.خ ) فلسفة حضارة(  مناهج بحث علمي   28،  25فلسفة حديثة ق  سياسية وحقوق انسان  فلسفة المقرر اسم

   د/ احمد شاكر  د. محمد داوود  د/ محمد داوود  د/ أماني الطراوي  المحاضر

   115ق   115ق  115ق  818ق  المكان

                                                                                
  

 

 

 



 

 عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب              لجنة الجدول   منسق عام              

 ا.د/ غادة غتوري                                                        أ.د/ فتحي عشيبىة          + د/ سعيد عشيبة  د. أحمد سالم
 

              م 1029/ 1028الثاني ا: الدراسي لفصلا     (( فلسفةعام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

      نظام التعليم في مصر  المقرر اسم

      د. محمد هالل  المحاضر

      715مدرج  المكان

 األحد

 المقرر اسم
     لتدريب الميدانــي ا 

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    جغرافية مصر  تاريخ مصر الحديث والمعاصر  الفروق الفردية المقرر اسم

    د. مدحت االنصاري د/ صفوت حسين  د. عادل البنا  ضرالمحا

    211مدرج  718قاعة   211مدرج   المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   فلسفة اللغة فلسفة التأويل    المقرر اسم

   د. محمد داوود  د. محمد داوود    المحاضر

    808ق   808ق    المكان

 الخميس

    فلسفة القيم  تصوف اسالمي ونصوصه مشكالت فكر عربي  المقرر اسم

    د/ اماني الطراوي  د/ احمد شاكر  د/ احمد شاكر  المحاضر

    818ق  507ق  507ق  المكان
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 م  1029/ 1028ني الثا: الدراسي الفصل     ((اجتماععام     ))   الثالثة /  الفرقة محاضرات جدول

  8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

    علم االجتماع الحضري علم االجتماع الجنائي السكان وتنظيم األسرة المقرر اسم

    د/ انتداب  د/ انتداب  د/ انتداب  المحاضر

    كلية اآلداب كلية اآلداب كلية اآلداب المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  رالمقر اسم

     د هناء عبد هللا د. محمد ابو حالوة  المحاضر

      715م   715م  المكان

 االثنين

   المقرر اسم

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 

   كبار تعليم  تطور الفكر التربوي    المقرر اسم

   د. مبروك عطية  د . عادل اللمسي    المحاضر

    715م   715م    المكان

 األربعاء

 

 المقرر اسم
 مقرر اختياري 

 )الديمقراطية وحقوق اإلنسان(
 علم اجتماع المعرفة

 
 

 
 

     د إيناس سعدة د إيناس سعدة المحاضر

     221قاعة  221قاعة  المكان

 الخميس

       رالمقر اسم

       المحاضر

       المكان
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 م              1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل     ((اجتماععام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-6 6-4 4-2 2-02 02-01 01-8 البيانات اليوم

  السبت  

      نظام التعليم في مصر  المقرر اسم

      د. محمد هالل  المحاضر

      715مدرج  المكان

 األحد

  المقرر اسم

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    ر جغرافية مص تاريخ مصر الحديث والمعاصر  الفروق الفردية  المقرر اسم

    د. مدحت  االنصاري  د/ صفوت حسين  د. عادل البنا   المحاضر

    211مدرج  111قاعة   211 درج م المكان

 الثالثاء

     بحوث ميدانية علم اجتماع التنمية  المقرر اسم

     د/ انتداب  د إيناس سعدة المحاضر

     كلية اآلداب 718قاعة  المكان

 األربعاء

   علم اجتماع المستقبل    قررالم اسم

   د إيناس سعدة    المحاضر

   818قاعة     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 

 


