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 2023/ 2022جدول الفرقة االولي )اللغة االنجليزية( للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 الساعة 

 اليوم 
 إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من

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

           السبت 

           األحد 

 اإلثنين 

    

     

 الثالثاء 
Developmental 

Psychology 

رشا مدبولي  -د  

 501قاعة 

Introductions to educational 

sciences 

 محاضرة 

501قاعة   

 محمد أبو خليل  -د

Musical skills 

 أد/ سعاد دغيدي

 محاضرة + سكشن 

 (1قاعة الموسيقى )

The principles of sciences 

راندا حلمي  /دأ.م.   

 د/ شادية طايل  

 3مدرج 

 حقوق انسان  

 3مدرج 

 

 األربعاء 

Introduction to 

psychological sciences 

501 قاعة  

 د/ مني عمارة 

The psychological needs of 
children  

 اختياري
 د/ مني عمارة 

 501 قاعة

Field 

training (1) 

view and 

discuss 

 محاضرة 

501 قاعة   

 احمد سالم -د

Field training (1) view and 

discuss 

 سكشن 

501 قاعة  

 احمد سالم -د

  

 

 Physic- motor skills الخميس 

 أد/ زينب عالم
 صالة الجمنازيوم

Entrance to kindergarten 

 د/ أحمد سالم  

 1مدرج  
  

   

           الجمعة 
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 2023/ 2022جدول الفرقة الثانية )برنامج اللغة االنجليزية( للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  
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 اليوم 
 إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من

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

           السبت 

           األحد 

 محاضرة اللغة اإلنجليزية  اإلثنين 

 د/حامد أبو شرق 
 3مدرج  

  

   

   

 الثالثاء 
Psychological growth 

and problems 

إيمان ضحا د/  

 محاضرة + سكشن 

 ( 601قاعة ) 

Scientific concepts 

environment kindergarten 

child development 

( 601قاعة )   

 عبد الحميد دراز / د

Mental and cognitive 

development  

 محاضرة +سكشن  

رشا مدبولي -د  

 ( 601م/ قاعة )

Development of social 

and moral concepts for 

kindergarten children 

 محاضرة + سكشن 

( 601قاعة )   

 د/ محمد أبو خليل  

  

 األربعاء 

 

Field training (3) view 

and discuss 

 محاضرة + سكشن 
( 601) قاعة   

احمد سالم -د  

The foundation of 

artistic development 

 د/أحمد رحال 

1ون قاعة الفن   

 

  

  

 The psychology of  الخميس 
children’s drawing  

 محاضرة المادة االختياري  
 د/ مني عمارة  

 ( 601قاعة ) 

Kinetic expression for a 

child 

 أد/ زينب عالم 

 محاضرة + سكشن    

   صالة الجمنازيوم

 

     

           الجمعة 
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 2023/ 2022جدول الفرقة الثالثة )تخصص اللغة االنجليزية( للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  
 الساعة 

 اليوم 
 إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من إلي  من

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

           السبت 

           األحد 

       تربية عملي   اإلثنين 

 Developmental Learning  الثالثاء 

Disabilities 

 نظري( -عملي)

 د/ ايمان ضحي 

( 250قاعة )  

Curriculum activities in 

kindergartens 

نظري( -)عملي  

د/ عبد الحميد دراز     

 ( 502قاعة )

   

 Philosophical and social األربعاء 

roots for education children 

  )نظري(

 د/ أحمد سالم 

 502 قاعة 

Musical and rhythm for 
children  

 أ.د/ سعاد دغيدي
 محاضرة + سيكشن )مادة اختياري( 

 2قاعة الموسيقي 

Scientific and Philosophical 
Thinking Skills)نظري( 

 أ.م. د/ محمود عسران  

3مدرج   

   

 Language skills for الخميس 

kindergarten teacher 

عملي( -)نظري   

 د/ محمود معوض سكر 

 ( 502قاعة )

Children's stories and fairy 

tales 

عملي( -)نظري   

 د/ محمود معوض سكر 

 ( 502قاعة )

The psychology of creativity in childhood 

 نظري( -)عملي

 د/ مني عمارة 

 ( 502قاعة )

   

           الجمعة 
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 2023/ 2022جدول الفرقة الرابعة )برنامج اللغة اإلنجليزية( للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

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

           السبت 

           األحد 

  Principals of educational evaluation in K.G اإلثنين 
 د/ ايمان صالح ضحي 

 ( 502قاعة )

   Child rights& woman 
 أ.د/ زينب عالم   

 د/ شرين فتيحه

 3مدرج  

  

  Kindergarten teacher الثالثاء 
 د/ عبد الحميد دراز 

 201قاعة 

Psychology of child with 
special needs 
 د/ رشا مدبولي  

 201قاعة 

Comparison education  
 د/ محمد أبو خليل 

 201قاعة 

   

       التربية العملي  األربعاء 

 Measurement and  الخميس 
evaluation  

 مادة اختياري
 د/ مني عمارة  

 501قاعة 

Manual and technical skills  
 ايمان حسن سالم   /أ.م/ مصطفي حمزه  أ

 501قاعة 

 

Child theater and drama  
 د/ محمود سكر 

 501قاعة 

  

 


