
  ـورــــجــامــعة دمنھـــــ
  كلیة ریاض األطفـال       

  شئون الطالب      
========================================================================== 

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                               عمید الكلیةشئون الطالب                                                                    
  زینب عالم/ د .ا                              جمال كامل                                        /د .م.ا                                                                                            

  
 

  ٢٠١٢/٢٠١٣محاضرات الفرقة االولي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي جدول 
  

              
الساعة                                    

  الیوم     

٨.٣٠ – ٦.٣٠  ٦.٣٠ – ٤.٣٠  ٤.٣٠ – ٢.٣٠  ٢.٣٠ – ١٢.٣٠  ١٢.٣٠ – ١٠.٣٠  ١٠.٣٠  -  ٨.٣٠  

  السبت

) تطبیقي(مھارات التربیة الموسیقیة 
  )١مج(

  سعاد أبو دغیدي/ د.م.أ
  محمد موسي.م

  )٣مج ) (تطبیقي(مھارات التربیة الموسیقیة 
  سعاد أبو دغیدي/ د.م.أ

  محمد موسي.م

) تطبیقي(مھارات التربیة الموسیقیة 
  )٤مج (

  سعاد أبو دغیدي/ د.م.أ
  محمد موسي.م

    

  االحد

  علم نفس اللعب
  زینب عالم/د .أ

  سمیحة عطیھ/ د.م.أ
  منى طھ/ أ+ إیمان حشاد /م.م

  منھج األنشطة
  حسام سمیر/ د

  ھند حسان/م. امانى سعفان /م.م

  اللغة العربیة
  اسالم السباعي/ د
  شیرین/م+ شادیة /م

  منھج األنشطة
  حسام سمیر/ د

  ھند حسان/م. امانى سعفان /م.م

  اللغة العربیة
 اسالم السباعي/ د
  شیرین/م+ شادیة /م

  

      االثنین

  ) تطبیقي(التدریب المیداني
  جمال كامل/د.م.أ

  )١مج ( 
  انھند حس. م

  )تطبیقى(التدریب المیدانى     
  جمال كامل/د .م.أ          

  ) ٢مج (                 
  ھند حسان. م             

  

مھارات التربیة الفنیة 
  )تطبیقي(

  ) ٤مج+  ٢مج (
  إبراھیم فوزى/ د
  مصطفى حمزة/ د
/ م.م+ أحمد رحال .م

  شریف

  

  الثالثاء

  التدریب المیداني
  جمال كامل/د.م.أ

  راندا حلمي/ د
  الھام شلتوت/م

  ھند حسان/م

  مھارات التربیة الموسیقیة
  سعاد أبو دغیدي/ د.م.أ

  محمد موسى/ م

  
  مھارات التربیة الفنیة

  مصطفي حمزة/ د
  ابراھیم فوزي/ د

  شریف  / م .م
  احمد رحال.م

  مھارات التربیة الفنیة 
  ) ٣مج+  ١مج ) (تطبیقي(

  مصطفي حمزة/ د
  ابراھیم فوزي/ د

  شریف/ م.م+ أحمد رحال .م

  علم نفس اللعب 
  زینب عالم/ د.أ
+ ایمان حشاد. م.م

  منى طھ.م
   

  )تطبیقي(منھج األنشطة 
  حسام سمیر/ د

ھند .م  –أماني سعفان .م.م
  )٢مج) (تطبیقي(مھارات التربیة الموسیقیة   حسان

  سعاد أبو دغیدي/ د.م.أ
  محمد موسي .م

  الخمیس

  مھارات التربیة البدنیة
  زینب عالم/ د.أ
  ایمان حشاد/ م.م

  منى طھ/م
  )نادى العاب دمنھور ( 

  )تطبیقي(مھارات التربیة البدنیة 
  زینب عالم/ د.أ
  ایمان حشاد . م.م

  مني طھ. م
  )نادى العاب دمنھور ( 

  )تطبیقي(علم نفس اللعب 
  زینب عالم/ د.أ

  سمیحة عطیة/ د .م.ا
  منى طھ.م+ ایمان حشاد. م.م

   
  )نادى العاب دمنھور ( 

  التدریب المیدانى
  )تطبیقى(

  جمال كامل/د .م.أ
  )٣مج ( 

  الھام شلتوت./م

  التدریب المیدانى
  )تطبیقى(

  جمال كامل/د .م.أ
  )٤مج ( 

  الھام شلتوت./م

  


