
 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 مهنيه خريف برامج ومناهج
                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 حداأل

  مشروع  ( 1حلقة بحث )    المقرر اسم

  د غادة عبد السالم د فايزة فاروق    الفرقة

  705ق مكتب     المكان

 االثنين

 تطوير المنهج نظريات المنهج     المقرر اسم

 د محمد خميس د رباب ابو الوفا     الفرقة

 705ق المكتب     المكان

 الثالثاء

      المقرر اسم

      لفرقةا

      المكان

 

 

 األربعاء

  تخطيط المنهج تقويم مناهج     المقرر اسم

  أ.د هناء عبدهللا أ.د هناء عبدهللا      الفرقة

  المكتب 323ق    المكان

 الخميس

        المقرر اسم

       الفرقة

       المكان



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 مهنيه ربيع برامج ومناهج
                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 األحد

     المقرر اسم
استخدام الكمبيوتر في بناء 

 المنهج التكنولوجي  لمنهجا

 د صفوت هنداوي د صفوت هنداوي     الفرقة

 المكتب  المكتب     المكان

 االثنين

  (2مشروع ) تصميم مواد تعليمية     المقرر اسم

  د محمد خميس  د رجب سرور      الفرقة

  705اق  المكتب     المكان

 الثالثاء

  2حلقة بحث     المقرر اسم

    د غادة عبدالسالم    رقةالف

  مكتب     المكان

 

 

 األربعاء

   أساليب التدريس    المقرر اسم

   أ.د هناء عبدهللا    الفرقة

   المكتب    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان
 



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 تكنولوجيا مهنيه ربيع 

                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 األحد

  (2مشروع )     المقرر اسم

  د طاهر علوان       الفرقة

  223ق     المكان

 االثنين

 المنهج التكنولوجي  تكنولوجيا الفئات الخاصة    المقرر اسم

 د صفوت هنداوي د محمد خميس    الفرقة

 المكتب  705ق    المكان

 الثالثاء

 تفريد التعليم  (2قاعة بحث )    المقرر اسم

 د صفوت هنداوي أ.د عالء زايد     الفرقة

 705ق 217ق     المكان

 

 

 األربعاء

  انتاج مواد تعليمية     المقرر اسم

  د مها بدر     الفرقة

  705ق     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 برامج  خاصه  خريف 
                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   تصميم المناهج  استراتيجيات تدريس   المقرر اسم

   أ.د علي سالم أ.د علي سالم   الفرقة

   227 ق  227ق   المكان

 األحد

   مناهج بحث    المقرر اسم

   .د هاله طليمات أ    الفرقة

   227ق     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الثالثاء

      المقرر اسم

      الفرقة

      المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الخميس
       المقرر اسم

       الفرقة
 



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 برامج  يع خاصه رب

                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 طرق تدريس متقدمة حلقة بحث حلقة بحث     المقرر اسم

 أ.د علي سالم  د رجب سرور    أحمد سالم  د    الفرقة

 المكتب المكتب المكتب    المكان

 األحد

  تطوير المنهج طرق تدريس متقدمة    المقرر اسم

  أ.د ابراهيم غازي د وفاء مخيون     الفرقة

  226ق  المكتب    المكان

 االثنين

   طرق تدريس متقدمه     المقرر اسم

   مد الكرشأ.د مح    الفرقة

   المكتب    المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 مهنيه مهنيه خريف برنامج انجليزي 
                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 استر تيجيات تدريس     المقرر اسم
درسات متقدمة في 

 المناهج 
  1مشروع تدريبي 

 د وفاء مخيون    د احمد سالم   ه طليمات أ.د هال    الفرقة

 704ق 324ق 324ق    المكان

 األحد

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 االثنين

  قاعة بحث      المقرر اسم

  د رباب ابو الوفا      الفرقة

  123ق     المكان

 الثالثاء

    المقرر اسم
 مل تدريس إلكتروني  مع نماذج وأساليب التدريس 

 
 د مها بدر 

  705ق  أ.د ابراهيم غازي     الفرقة

   318ق     المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

 مهنيه خريف تكنولوجيا

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   االجهزة التعليمية     المقرر اسم

   د. محمد فوزي     الفرقة

   705ق    المكان

 األحد

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم    المقرر اسم
حلقة بحث 

(1 ) 
كمبيوتر 

 تعليمي
 البرمجة  التعليمية 

 د محمد فوزي    الفرقة
د فايزة 

 فاروق 
دوفاء 

 مخيون 
  د محمد فوزي

 719ق 719ق 714ق  719ق       المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الثالثاء

  مشروع      المقرر اسم

  د غادة عبد السالم     الفرقة

  705ق     المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 جمعةال

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 
 

 



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

                                                                                                         ماجستير خريف

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   المقرر اسم
 ا  1حلقة بحث 

 )انجليزي(
 

تصميم وانتاج مواد 

 تعليمية) تكنولوجيا (
 

  د محمد فوزي   د ايمان عبد الحق    الفرقة

  المكتب  مكتب    المكان

 األحد

 (1حلقة بحث ) ()مناهج(1حلقة بحث ) )مناهج(في مجال التخصص بحث  (1حلقة بحث )   المقرر اسم

 أد ابراهيم غازي أد علي سالم  أ.د علي سالم  أد عالء ذايد   الفرقة

 المكتب المكتب المكتب المكتب   المكان

 االثنين

    المقرر اسم
اإلتجاهات الحديثة للبحث في 

 مجال التدريس 
قراءات في تكنولوجيا 

 التعليم )تكنولوجيا(
حلقة بحث ) 

 تكنولوجيا تعليم (

 أ.دمحمد خميس أ.د هاله طليمات    علي سالم أد     الفرقة

 المكتب مكتب  714ق    المكان

 الثالثاء

 بحث في مجال التخصص  حلقة بحث ) رياضيات (    المقرر اسم
 بحث في التخصص

E 

 أد عالء ذايد  أ.د هاله طليمات      الفرقة
د ايمان عبد 

 الحق

 المكتب المكتب  المكتب     المكان

 

 

 بعاءاألر

   )علوم (بحث في مجال التخصص    المقرر اسم

   أد هاله طليمات     الفرقة

   المكتب    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان
 



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

                                                                                                         
 

 تكنولوجيا تعليم  خاصه 
 

                                                                                                         

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  التصميم التعليمي     المقرر اسم

  أد محمد خميس     الفرقة

  مكتب     المكان

 األحد

 مناهج بحث    المقرر اسم
تكنولوجيا التعليم 

 والمعلومات 
 

   د محمد فوزي أ.د هاله طليمات    الفرقة

  705ق 227ق     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الثالثاء

  مصادر التعلم      المقرر اسم

  أد ابراهيم غازي     الفرقة

  227ق     المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان
 

 



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

دكتوراه خريف

 

 
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات

 السبت  

   ا    المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 األحد

 معلم المعلم حلقة بحث  االتجاهات الحديثة للبحث في التخصص    المقرر اسم

 أ.د علي سالم  أد عالء ذايد  دكتوراه     الفرقة

 المكتب مكتب تاريخ     المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الثالثاء

      المقرر اسم

      الفرقة

      المكان

 

 

 األربعاء

       المقرر اسم

       الفرقة

       المكان

 الخميس
       المقرر اسم

       الفرقة



 )جدول محاضرات السادة/ أعضاء هيئة التدريس(                  يسقسم المناهج وطرق التر                                           

 م2019/2020 األول: الدراسي الفصل

 عميد الكلية                                                                     لجنة الجدول                                                               

            أمل مهرانأ.د/                                                                  مود الشالمحد/  .أ

  


