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 إنجلٌزٌة(كفاءة لغوٌة )لغة  االحد
 مكتبة الجامعة 

 أ. هبة محمد

 كفاءة لغوٌة )لغة إنجلٌزٌة(
 مكتبة الجامعة 

 أ. ندى محروس

 فنون وآداب المسرح 
 د.محمد الشافعً

 (2206) مسرح

 

 اتجاهات معاصرة فً علم النفس االثنٌن
4027 

 ا.م.د. فاطمة بركات

مبادئ تعلٌم وتعلم   
 فائقٌن )نظري (
 د. أمٌن أبو بكر

4027 

 مبادئ تعلٌم وتعلم فائقٌن )عملً (
 أ.فاطمة الرٌس  -د. أمٌن أبو بكر 

4027 

 تفــــــــــــــــــــرغ الثالثاء

 االربعاء

 تارٌخ السٌرة النبوٌة
 4027 

 د. ممدوح رمضان

 أدب صدر اإلسالم 
4027 

 د. منال مدكور

 اللغة األجنبٌة
 د.أسماء شرف + أ.امٌرة عزالدٌن

4027 

 النقد االدبًمدخل إلى 
4028 

 د. منال مدكور 

كفاءة لغوٌة )لغة 
 –(0)عربٌة( 

4028 
 أ. هاجر ماهر

كفاءة لغوٌة )لغة 
 4227  -(4)عربٌة(
د. محمد عبد أ.م.

 القادر

 الخمٌس

 تكنولوجٌا المعلومات
4027 

 د. سحر عثمان

 الجملة اإلسمٌة 
4029 

 د. سلٌمان إبراهٌم 

 0تطبٌقات نحو وصرف 
4028 

 د. سلٌمان إبراهٌم 

كفاءة لغوٌة )لغة 
 4028  -(0)عربٌة(

 أ. هاجر ماهر

كفاءة لغوٌة )لغة 
 4227  -(4)عربٌة(
د. محمد عبد أ.م.

 القادر
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 االحد

إنجلٌزي  كفاءة لغوٌة
 محمد جابرأ 

 324

إنجلٌزي  كفاءة لغوٌة
 مصطفى محمدأ. 

 4227

 االثنٌن

 (0كفاءة لغوٌة )لغة عربٌة( )
 324 

 أ. هاجر ماهر

 إنجلٌزي كفاءة لغوٌة
 أ. محمد جابر

324

 (4كفاءة لغوٌة )لغة عربٌة( )
 326 

 د. سلٌمان إبراهٌم

 إنجلٌزي كفاءة لغوٌة
 أ. مصطفى محمد

4220

 الثالثاء
 هاجر ماهرأ.   

 االربعاء

 اجتماعٌات التربٌة 
 4227 -د. لٌلى توفٌق 

 

 اقتصادٌات التربٌة 
 4028 -د. دعاء دسوقً 

 الخمٌس
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 االحد

 االثنٌن

 الثالثاء

 االربعاء

 الخمٌس

 4228 - تطوٌر مناهج
 د. مً السعٌد 

    4027 -تخطٌط مناهج  
 د. أمٌن أبو بكر

 -االمتحانات ونظم تقوٌم ال
324  

  أحمد الشٌند.  

 
 (مناهج ( ، )تطوٌرمناهج ( ، )تقوٌممناهج ٌختار الطالب مادة واحدة من مواد : )تخطٌط 
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 االحد

 االثنٌن

 الثالثاء

 االربعاء

 التربٌة العلمٌة الخمٌس
 4028 –ا.د. اشرف بخٌت 

 التربٌة البٌئٌة
   4029 - مً السعٌدد.   

 التربٌة اإلبداعٌة
   4027 -د. أحمد الشٌن  

 التربٌة اإلسالمٌة
  4227 –د. أمٌن أبوبكر 
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 اإلعاقة السمعٌةسٌكولوجٌة  االحد
 مرٌم خالدد. 

4029 

 سٌكولودجٌة اإلعاقة البصرٌة
 محمد فؤادد. 

4029 

 سٌكولوجٌة اللعب لذوي االحتٌاجات
 محمد فؤادد. 

4029 

 إنجلٌزيكفاءة لغوٌة 
 4228 -محمد جابر 

 
 إنجلٌزيكفاءة لغوٌة 

 مكتبة الجامعة -مصطفى محمد 

 تفــــــــــــــــــــرغ االثنٌن

 تكنولوجٌا المعلومات  الثالثاء
 د. أحمد مصطفى

4029 

 (عملً)2مج –لغة التخاطب 
 ا. نهال فارس
4227 

 (عملً) 0مج – لغة التخاطب 
 نهال فارسا. 

 422معمل علم النفس 
 

مبادئ تعلٌم وتعلم  االربعاء
 )نظري( الفائقٌن

مً السعٌد د. 
4029 

 )عملً( مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن
 ا. اسماء شعبانالسعٌد +د مً 

4029 

لغة التخاطب 
 )نظري(

 مرٌم خالدد. 
4029 

 فنون وآداب المسرح
 محمد الشافعًد. 

 (2206) مسرح

 اللغة األجنبٌة
+ ا. محمد اسماء شرف الدٌن د. 

 جابر
4227 

 0 كفاءة لغوٌة عربً

 أ. هاجر ماهر
4028 

 4 كفاءة لغوٌة عربً

أ.م.د محمد عبد 
 القادر

4227 

 اتجاهات معاصرة فً علم النفس  الخمٌس
 أ.م.د / فاطمة بركات

4029 
 

 الخاصة االحتٌاجاتعلم نفس النمو لذوي 
 د. رانٌا الصاوي

4028 

 0كفاءة لغوٌة عربً  

 أ. هاجر ماهر
4028 

 4 كفاءة لغوٌة عربً

أ.م.د محمد عبد 
 القادر

4227 
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 األسالٌب الحدٌثة فً الدمج االحد
 + أ.فاطمة خالد د. محمد فؤاد

4227 

ا )عملً(  ًٌ لغة التواصل للمعاقٌن بصر
   0مج -

  أ. فاطمة خالد –ا. شٌماء فرٌد 
 ( 422معمل علم النفس )

 نظم الجودة 
  4027 –د. إٌمان سعٌد 

ا )عملً( ًٌ  لغة التواصل للمعاقٌن بصر
   2مج -ا. فاطمة خالد -د. محمد فؤاد  

4227  

كفاءة لغوٌة 
 324 - إنجلٌزي

 محمد جابر

 الرقمًالتحول 
  4028 –د. دعاء دسوقً 

كفاءة لغوٌة 
 4227-إنجلٌزي

 مصطفى محمد

ا االثنٌن ًٌ  لغة اإلشارة للمعاقٌن سمع
 )نظري(

  4028 –د. مرٌم خالد 
 

ا ًٌ   لغة اإلشارة للمعاقٌن سمع
 2مج –)عملً( 
ا. نهال فارس    –ا. شٌماء فرٌد 

 (422معمل علم النفس )

ًٌا   لغة اإلشارة للمعاقٌن سمع
 0مج –)عملً( 
ا. نهال فارس    –ا. شٌماء فرٌد 

 (422معمل علم النفس )

 (0) عربًكفاءة لغوٌة 
  أ. هاجر ماهر

324 

كفاءة لغوٌة 
 324 -إنجلٌزي 

 محمد جابر

 (4) عربًكفاءة لغوٌة 
  د. سلٌمان إبراهٌم

326 

كفاءة لغوٌة 
 4220 إنجلٌزي

 مصطفى محمد

 المتعددة )نظري(أجهزة اإلعاقات  الثالثاء
 4227 -د. محمد فؤاد 

أجهزة اإلعاقات المتعددة 
 4227  -)عملً(2،0مج

 د. محمد فؤاد 

ا )نظري( ًٌ  لغة التواصل للمعاقٌن بصر
 د. محمد فؤاد + أ.نهال فارس

 4227  

  

 االضطرابات السوكٌة االربعاء
  4227 –د. مرٌم خالد 
 

 اجتماعٌات التربٌة  
 4227 -د. لٌلى توفٌق 

 

 تدرٌس مصغر )عملً(  
 ا. إٌمان صدٌق –د. مً السعٌد 
 4027  

 
 اقتصادٌات التربٌة 

 4028 - دعاء دسوقًد. 

 الخمٌس

 رغــــــــــــــــــــتف
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 2مج –ورش إنتاج ووسائل )عملً(  االحد
 + ا. رفٌدة رفعت د. سحر عثمان  – 428

 0مج –ورش إنتاج ووسائل )عملً( 
 + ا. رفٌدة رفعت د. سحر عثمان   – 428

 

المهارات الموسٌقٌة األساسٌة لمعلم  
 0مج - )عملً( -التربٌة الخاصة 

328 
 + أ.شٌماء + أ.هاجر د. سارة عصام

المهارات الموسٌقٌة األساسٌة لمعلم 
 2مج – )عملً( -التربٌة الخاصة 

328 
  د. سارة عصام + أ.هاجر

  

 رغــــــــــــــــــــتف االثنٌن

 للطفلنمو مفاهٌم   الثالثاء
4028 

 د./ رانٌا الصاوي

  4027 -أنشطة فنٌة للطفل )عملً(  
 + أ. نهى  نجالء هاشمد./ 

أنشطة فنٌة للطفل 
 4027 )نظري(

   نجالء هاشمد./ 

   تربٌة عملٌة االربعاء
 

 4228 - تطوٌر مناهج الخمٌس
 د. مً السعٌد 

 ورش إنتاج ووسائل )نظري(
4228 

 د./ سحر عثمان

المهارات الموسٌقٌة األساسٌة لمعلم التربٌة الخاصة     
 4029 -( نظري)

    4027 -تخطٌط مناهج    د. سارة عصام
 د. أمٌن أبو بكر

  324 -ونظم االمتحانات تقوٌم ال
  أحمد الشٌند.  

 
 

 (مناهج ( ، )تطوٌرامتحانات ( ، )تقوٌممناهج ٌختار الطالب مادة واحدة من مواد : )تخطٌط 
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 االحد
  عملٌةتربٌة 

 أمراض االطفال وتمرٌضهم
Online 

 د./ منى عادل

 االثنٌن
 تفــــــــــــــــــــرغ

 الثالثاء
 المواطنة

 د./ إٌمان سعٌد - 328
 

 سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات
4028 

 د./ دالٌا ٌسري

 فنون تشكٌلٌة للطفل )نظري(
4028 

 د./ غدٌر المٌاح
 

 فنون تشكٌلٌة للطفل )عملً( االربعاء
4028 

 + أ. ندى أشرف + أ. آٌة عالء الدٌن د./ غدٌر المٌاح
 

 مشكالت االطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة
 328 –د. مرٌم خالد 

 الخمٌس

 

 التربٌة العلمٌة
 4028 -ا.د. اشرف بخٌت 

 نظري -علم النفس الفنً 
4027 

 د./ غدٌر المٌاح

 عملً -علم النفس الفنً 
4027 

 + أ. شٌماء فرٌد د./ غدٌر المٌاح
 + أ.فاطمة خالد 

 

 التربٌة البٌئٌة
   4029 - مً السعٌدد.   

 التربٌة اإلبداعٌة
   4027 -د. أحمد الشٌن  

 التربٌة اإلسالمٌة
  4227 –د. أمٌن أبوبكر 

   

  أو )التربٌة اإلسالمٌة()التربٌة اإلبداعٌة( ، ، أو أو )التربٌة البٌئٌة(  : )التربٌة العلمٌة( ،مادة واحد من مواد ٌختار الطالب 
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 تكنولوجٌا معلومات االحد
 طفىد. أحمد مص
4227 

 
 مقدمة فً النقد

 ا.م.د غادة االخضر
4227 

 (0) كفاءة لغوٌة عربً
 مكتبة الجامعة -( 2قاعة )

 أ. شٌماء علً

مبادئ تعلٌم وتعلم 
 نظري -الفائقٌن 

 د. أحمد الشٌن
4029 

 عملً -مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن 
 د. أحمد الشٌن

4029 

 (4) كفاءة لغوٌة عربً
 لجامعةمكتبة ا -( 0قاعة )

 أ. آٌة حمادة
 مقدمة فً الشعر االثنٌن

 د. أسماء شرف الدٌن
4227 

 اتجاهات معاصرة فً علم النفس
 ا.م.د. فاطمة بركات 

4029 

 (0قواعد )
 د. فٌصل حسٌن

4220 

 لغة ألمانٌة
 4028 

 م.م. عمرو مصطفى

 

 مقدمة فً الدراما  الثالثاء
 د. محمد الشافعً 

4320 

 لغة فرنسٌة  
 امد. ابتس

 4227 

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 324 -مجدي محمد 

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 4028 - محمد خالد

 فنون وآداب المسرح مكتبة الجامعة -+ م.م. امٌرة عز الدٌن  - 2مج –استماع  االربعاء
 د. محمد الشافعً

 (2206) مسرح

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي 
 مركز اإلرشاد –هناء صادق + ا.  - 0مج –استماع  324 - محمد خالد

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي 328 -ا. نهاد فضل   - 3مج –استماع 
 4227 -مجدي محمد 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة الخمٌس

 دة األخضرا.م.د. غا: مادة )استماع( يتم تدريسها حتت إشراف
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 (0) عربًكفاءة لغوٌة    االحد
 مكتبة الجامعة -( 2قاعة )

 أ. شٌماء علً

 (2كتابة ) 
 عملً

  أ.امل جمٌل
Online ً(4) كفاءة لغوٌة عرب 

 مكتبة الجامعة -( 0قاعة )
 أ. آٌة حمادة

 2مج –تدرٌس مصغر )عملً(  االثنٌن
 ا. نورهان حسٌن –د. أحمد الشٌن 

4027 

 اجتماعٌات التربٌة 
 4027 -د. لٌلى توفٌق 

 0مج –تدرٌس مصغر )عملً( 
 ا. نورهان حسٌن –د. أحمد الشٌن 

4027 

 (3قواعد )
 د. فٌصل حسٌن

4220 

 

 اقتصادٌات التربٌة 
 4028 -د. إٌمان سعٌد 

 مقدمة فً اللغوٌات الثالثاء
 ا.م.د. غادة األخضر

4228 

 3مج –تدرٌس مصغر )عملً( 
 ا. ندى السٌد –د. مً السعٌد 

4027 

 (2شعر )
 سماء شرف الدٌند. أ

324 

 (2نقد )
 د. محمد الشافعً

4228 

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 324 - مجدي محمد

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 4028 - محمد خالد

 نظم الجودة  االربعاء
 د. إٌمان سعٌد 

4027  

 التحول الرقمً
 د. دعاء دسوقً 

4027  

 (2كتابة )
 ا.م.د. غادة األخضر + ا. أمل جمٌل

324 

 (2ا )درام
 د. محمد الشافعً

324 

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 324 - مجدي محمد

 كفاءة لغوٌة انجلٌزي
 4227 -مجدي محمد 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة الخمٌس
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 تارٌخ أدب إنجلٌزي االحد
 مكتبة الجامعة

 هانًا.د. 

 0لغوٌات تطبٌقٌة 
324 

 محمد السٌد د.

 (0كتابة ) 
326 

 ا.د. هانً

 

 علم اللغة التقابلً االثنٌن
324 

 د. فٌصل حسٌن

 (3ترجمة )
326 

 د. أسماء شرف الدٌن

 عملً -( 0كتابة ) 
  Onlineأ.ندى محروس 

  

 

 ـــــازةاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثاء

 ـــةالتربـــــــــــــــــــــــــٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العملٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االربعاء
 

 4228 -تطوٌر مناهج  الخمٌس
 د. مً السعٌد 

 (0نقد )
326 

 ا.د. سالً حنا 

 (3ترجمة )
Online ًعمل 

 لدٌند. أسماء شرف ا

  

    4027 -تخطٌط مناهج   
 د. أمٌن أبو بكر

 

  324 -التقوٌم ونظم االمتحانات  
 د. أحمد الشٌن  

 

 

 (مناهج ( ، )تطوٌرمناهج ( ، )تقوٌممناهج ٌختار الطالب مادة واحدة من مواد : )تخطٌط 
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 0لغوٌات تطبٌقٌة  االحد
324 

 د. محمد السٌد

 تارٌخ أدب إنجلٌزي
 مكتبة الجامعة

 انًا.د. ه

 (0كتابة )
326 

 ا.د. هانً

   

 (0نقد ) االثنٌن
326 

 ا.د. سالً حنا 

 علم اللغة التقابلً
324 

 د. فٌصل حسٌن

 عملً -( 0كتابة ) 
Online أ.ندى محروس 

  

 

 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة الثالثاء

 ـــةالتربـــــــــــــــــــــــــٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العملٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعاءاالر
 

 4228 -تطوٌر مناهج  الخمٌس
 د. مً السعٌد 

 (3ترجمة )
324 

 د. أسماء شرف الدٌن

 (3ترجمة )
Online ًعمل 

 د. أسماء شرف الدٌن

  

    4027 -تخطٌط مناهج   
 د. أمٌن أبو بكر

  324 -التقوٌم ونظم االمتحانات  
 د. أحمد الشٌن  

 

 

 )ٌختار الطالب مادة واحدة من مواد : )تخطٌط مناهج( ، )تقوٌم مناهج( ، )تطوٌر مناهج 
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 االحد
 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

 االثنٌن
 التربـــــــــــــٌــــــــــــــــــــــــــة العملٌـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 تارٌخ اللغة اإلنجلٌزٌة الثالثاء
326 

 د. هالة

 سٌكلوجٌة ذوي االحتٌاجات
324 

 د. دالٌا ٌسري

 علم األسالٌب
4228 
 د. هالة

 (4قراءة ومحادثة )
324 

 ا.م.د. غادة األخضر

 

 بعاءاالر
 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

 الخمٌس

 (3نقد )
326 

 أ.د. سالً حنا

 التربٌة العلمٌة
 4028 -ا.د. اشرف بخٌت 

 (4ترجمة )
0209 

 د. نسمة سالم

 ًعلم اللغة النفس
324 

 ا.م.د. غادة األخضر
 

 لبٌئٌةالتربٌة ا
   4029 -د. مً السعٌد   

 التربٌة اإلبداعٌة
   4027 -د. أحمد الشٌن  

 التربٌة اإلسالمٌة
  4227 –د. أمٌن أبوبكر 

 

 )ٌختار الطالب مادة واحد من مواد : )التربٌة العلمٌة( ، أو )التربٌة البٌئٌة( ، أو )التربٌة اإلبداعٌة( ، أو )التربٌة اإلسالمٌة 
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 االحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازةاجــــــــــــــــــــــ

 االثنٌن
 التربـــــــــــــٌــــــــــــــــــــــــــة العملٌـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 سٌكلوجٌة ذوي االحتٌاجات الثالثاء
324 

 د. دالٌا ٌسري

 علم األسالٌب
4228 
 د. هالة

 (4محادثة )قراءة و
326 

 ا.م.د. غادة األخضر

 تارٌخ اللغة اإلنجلٌزٌة
4220 
 د. هالة

 ًعلم اللغة النفس
326 

 ا.م.د. غادة األخضر

 االربعاء
 اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة

 الخمٌس

 (4ترجمة )
4028 

 د. نسمة سالم

 تربٌة العلمٌةال
 4028 -ا.د. اشرف بخٌت 

 (3نقد )
326 

 أ.د. سالً حنا
 

 ًعلم اللغة النفس
326 

 ا.م.د. غادة األخضر

 التربٌة البٌئٌة
   4029 -د. مً السعٌد   

 التربٌة اإلبداعٌة
   4027 -د. أحمد الشٌن  

 التربٌة اإلسالمٌة
  4227 –د. أمٌن أبوبكر 

 

 ب مادة واحد من مواد : )التربٌة العلمٌة( ، أو )التربٌة البٌئٌة( ، أو )التربٌة اإلبداعٌة( ، أو )التربٌة اإلسالمٌة(ٌختار الطال 
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 كفاءة لغوٌة )لغة إنجلٌزٌة( االحد
  ا. ندى محروس
 مكتبة الجامعة

 كفاءة لغوٌة )لغة إنجلٌزٌة(
  ا. هبة محمد
 مكتبة الجامعة

 إعالمٌة موادإنتاج 
 د/محمد الشافعً

 (2206) مسرح

مبادئ تعلٌم وتعلم 
 الفائقٌن )نظري(
 د. ثرٌا محجوب 

4027 

 مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن )عملً(
 د. ثرٌا محجوب 

4027 

 رغــــــــــــــــــــتف االثنٌن

 الثالثاء
 تكنولوجٌا المعلومات   

 د. مجدي شعبان
4027 

اتجاهات معاصرة فً علم النفس 
 التربوي

 ا.م.د. فاطمة بركات
326 

 اللغة األجنبٌة    
 + ا. سلمى أحمدأسماء شرف د. 

326 

 

 أدب الطفل  االربعاء
 د. نجالء عبدالقوي

326 

 )نظري( علم نفس اللعب 
 ا.م.د.أحالم قطب 

4027 

 علم نفس اللعب )عملً(
 ا.م.د.أحالم قطب + أ.اسراء + أ.نهى

4227 

 0كفاءة لغوٌة عربً 

 أ. هاجر ماهر
4028 

 4كفاءة لغوٌة عربً 
أ.م.د. محمد عبد 

 القادر

4227 

 التربٌة الموسٌقٌة لطفل الروضة  الخمٌس
 )نظري(

 د./ سارة عصام 
4227 

 التربٌة الموسٌقٌة لطفل الروضة 
 ( )عملً(2مج )

 د./ سارة عصام + أ.دالٌا + أ.إسراء
 328  

 التربٌة الموسٌقٌة لطفل الروضة 
 ( )عملً(0مج )

 د./ سارة عصام + أ.دالٌا + أ.سلمى
328  

 مدخل إلى رٌاض االطفال  
 د. نجالء عبدالقوي

326 

 0كفاءة لغوٌة عربً 

 أ. هاجر ماهر
4028 

 4كفاءة لغوٌة عربً 
أ.م.د. محمد عبد 

 القادر

4227 
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 االحد

 2تدرٌس مصغر مج
  د. ثرٌا محجوب

 + أ.هالة 
4027 

المهارات واألنشطة الرٌاضٌة 
 واالقتصادٌة )نظري(
  ا.د. سعٌد عبد المعز

326 

المهارات واألنشطة الرٌاضٌة 
 واالقتصادٌة )عملً(
  ا.د. سعٌد عبد المعز
 + أ.دالٌا + أ.هالة

4027 

كفاءة لغوٌة 
 324 -إنجلٌزي 

 محمد جابر

كفاءة لغوٌة 
 4227-إنجلٌزي

 مصطفى محمد

 االثنٌن

التربٌة الفنٌة لطفل الروضة 
 )نظري(

 د. نجالء هاشم
4029 

 0تدرٌس مصغر مج
 + أ.سلمى ٌحٌى د. ثرٌا محجوب

4027 

 اجتماعٌات التربٌة
 4227 -د. لٌلى توفٌق 

 (0) كفاءة لغوٌة عربً
 أ. هاجر ماهر

324 

كفاءة لغوٌة 
 324 -إنجلٌزي 

 محمد جابر

 اقتصادٌات التربٌة

- 4028 

 (4) كفاءة لغوٌة عربً
 د. سلٌمان إبراهٌم

326 

كفاءة لغوٌة 
 4220إنجلٌزي 

 مصطفى محمد

 تفــــــــــــــــــــرغ الثالثاء

 2نظم التألٌف الرقمً )عملً( مج االربعاء
 د. سحر عثمان

 + أ.هاجر نهى+ أ. 
 428معمل تكنولوجٌا 

 0الرقمً )عملً( مج نظم التألٌف
 د. سحر عثمان

 + أ.هاجر نهى+ أ. 
 428معمل تكنولوجٌا 

التربٌة الفنٌة لطفل الروضة )عملً( 
 328 - 2مج

 + أ.سلمً +أ.هالة  د. نجالء هاشم
 

التربٌة الفنٌة لطفل الروضة )عملً( 
 4027 - 0مج
 + أ.آٌة عالء +أ.هالة د. نجالء هاشم

 الخمٌس

 
 قصص وحكاٌات األطفال )نظري(

  ا.د. سعٌد عبد المعز
4027 

  قصص وحكاٌات األطفال )عملً( 
 ا.د. سعٌد عبد المعز

 + أ.آٌة عالء الدٌن +أ.هالة
4228 

نظم التألٌف 
 ( نظريالرقمً )
 عثمان د. سحر

4228 

 قراءات باللغة اإلنجلٌزٌة
 ا.م.د أحالم قطب

4228 
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 تربٌة عملٌة  األحد

 )عملً(( 2انشطة فنٌة للطفل مج ) االثنٌن
 + ا. هاجر + ا. رفٌدةد/ نجالء هاشم 

4227 

 )عملً(( 0انشطة فنٌة للطفل مج )
 + ا. سلمى + ا. رفٌدةد/ نجالء هاشم 

4227 

 

 )عملً(( 0مج)تعلٌمٌة ورش انتاج وسائل 
  د/احمد مصطفً

 428معمل تكنولوجٌا 

 )عملً(( 2مج)تعلٌمٌة ورش انتاج وسائل 
  د/احمد مصطفً

 428معمل تكنولوجٌا 

 

 الثالثاء
 تفــــــــــــــــــــرغ

انشطة فنٌة للطفل   االربعاء
 )نظري(( 0مج )

 د/ نجالء هاشم 
324 

 (نظريتعلٌمٌة )ورش انتاج وسائل 
 د/احمد مصطفً 

326 
 

 والدٌةالتربٌة ال
 د/نجالء عبد القوي

326 

 للطفل  نمو المفاهٌم 
 د/رانٌا الصاوي

326 

 4228 - تطوٌر مناهج الخمٌس
  مً السعٌدد. 

 
 االنشطة الخارجٌة للطفل

   د/احالم قطبأ.م.
4220 

  

    4027 -تخطٌط مناهج  
 د. أمٌن أبو بكر

  324 -ونظم االمتحانات تقوٌم ال
  أحمد الشٌند.  

 

 (مناهج ( ، )تطوٌرمناهج ( ، )تقوٌممناهج ٌختار الطالب مادة واحدة من مواد : )تخطٌط 
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 االحد

 تفــــــــــــــــــــرغ

 )عملً( الفنون التشكٌلٌة للطفل االثنٌن
 + أ. دالٌا السٌد . إسراء محمودأ. آٌة عالء + أ + د. غدٌر المٌاح

4220 

 )نظري( الفنون التشكٌلٌة للطفل
  د. غدٌر المٌاح

324 

  
 

 الثالثاء

 تربٌة عملٌة
 أمراض االطفال وتمرٌضهم    

 د. منى عادل
Online 

   مناهج بحث فً علم النفس االربعاء
 مجدي شعباند./ 

4228 

   سٌكولوجٌة ذوي االحتٌاجات 
 د. دالٌا ٌسري

4228 

   بناء السلوك وتعدٌله
 د.دالٌا ٌسري 

4228 

 الخمٌس

 

 التربٌة العلمٌة
 4028 -ا.د. اشرف بخٌت 

   

 التربٌة البٌئٌة
   4029 - مً السعٌدد.   

 التربٌة اإلبداعٌة
   4027 -د. أحمد الشٌن  

 التربٌة اإلسالمٌة
  4227 –د. أمٌن أبوبكر 

 

  اإلسالمٌة(أو )التربٌة )التربٌة اإلبداعٌة( ، ، أو أو )التربٌة البٌئٌة(  مادة واحد من مواد : )التربٌة العلمٌة( ،ٌختار الطالب 
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 اللغة االنجلٌزٌة االحد
 + ا. نهاد فضل . أسماء شرفد

 4228 
 علم نفس الطفولة

 4228 – مرٌم خالدد. 
 سٌكولوجٌة الشخصٌة

 4228 – مرٌم خالدد. 

 إنجلٌزيكفاءة لغوٌة 
 4228 -محمد جابر 

 

 إنجلٌزيكفاءة لغوٌة 
 مكتبة الجامعة -مصطفى محمد 

 عملً –بناء السلوك وتعدٌله  االثنٌن
 د. رانٌا الصاوي + ا. شٌماء فرٌد

 نظري –بناء السلوك وتعدٌله  4228
 د. رانٌا الصاوي 

4228 

 نظريعلم النفس التجرٌبً 
 4228 -د. رانٌا الصاوي 

 اتجاهات معاصرة علم النفس
 ا.م.د. فاطمة بركات 

4228 

 0كفاءة لغوٌة عربً 
 أ.م.د. عالء النجار

 4228 

 عملً –بناء السلوك وتعدٌله 
 412 -ا. فاطمة خالد + ا. نهال فارس 

 4كفاءة لغوٌة عربً 
 د. منال مدكور

 4127 

 الثالثاء

 
 (1مج) – تكنولوجٌا المعلومات

 4029 – مجدي شعباند. 

 فنون وآداب المسرح
 د. محمد الشافعً

4210 

 (0مج ) – تكنولوجٌا المعلومات
 4029 – مجدي شعباند. 

مبادئ تعلٌم وتعلم 
 ( نظري) الفائقٌن

 مً السعٌدد. 
 4228 

  رغــــــــــــــــــــتف االربعاء
 ( عملً) مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن الخمٌس

  -د. ثرٌا محجوب + ا. نورهان حسٌن 
 4127  – 4مج

 ( عملً) مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن

 4127  – 1مج  -د. ثرٌا محجوب 
 ( عملً) مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن

 4127  – 0مج  -د. ثرٌا محجوب 
 ( عملً) مبادئ تعلٌم وتعلم الفائقٌن

 4127  – 3مج  - مً السعٌدد. 

 0 كفاءة لغوٌة عربً
 أ. شٌماء علً

324 

 1مج –علم النفس التجرٌبً عملً
 412 - اسمهان + أ.نهال أ.

 4مج –علم النفس التجرٌبً عملً
 412 - اسمهان + أ.شٌماء فرٌد أ.

 3مج –علم النفس التجرٌبً عملً
 412 - اسمهان + أ.فاطمة خالد أ.

 0مج –علم النفس التجرٌبً عملً
 412 - اسمهان + أ.نهال أ.

 4 كفاءة لغوٌة عربً
 د. منال مدكور

4027 
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 االحد

 التحول الرقمً 
 4028 -د. دعاء دسوقً 

 اجتماعٌات التربٌة 
 4028 -د. لٌلى توفٌق 

 علم النفس المدرسً
 4210 -ا.د. صفاء عفٌفً 

 (0) كفاءة لغوٌة ) عربً (
 أ.م.د. أحمد زاٌد

4210  
 

 نظم الجودة
 4027 -د. إٌمان سعٌد 

 اقتصادٌات التربٌة 
 4027 -د. إٌمان سعٌد 

 (4) كفاءة لغوٌة ) عربً (
 أ. آٌة حمادة

 مكتبة الجامعة 

 رغــــــــــــــــــــتف االثنٌن

 الثالثاء
 سٌكولوجٌة اإلبداع )نظري(

 4210 -د. غدٌر المٌاح 
 )عملً( 1مج –سٌكولوجٌة اإلبداع 

 4210 -د. غدٌر المٌاح 
 )عملً( 0مج –سٌكولوجٌة اإلبداع 

 412معمل علم النفس  –د. غدٌر المٌاح 
 

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4210 -امٌرة عزالدٌن

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4127-اسراء احمد 

  االربعاء
 اإلحصاء التربوي )نظري(

 4210 -د. مجدي شعبان + ا. اسمهان 

 )عملً( 1مج –اإلحصاء التربوي 
 4210 -د. مجدي شعبان + ا. اسمهان 

 )عملً( 0مج -اإلحصاء التربوي 
 412 -د. مجدي شعبان + ا. اسمهان 

 )عملً( 0مج –علم النفس اإلكلٌنٌكً 
 412 -ا. ندى أشرف  

 )عملً( 1مج –علم النفس اإلكلٌنٌكً 
 4210 -ا. ندى أشرف  

 الخمٌس
 اإلكلٌنٌكً )نظري(علم النفس 

 4210 -د. صابر فاروق 
 علم النفس اإلٌجابً

 4210 -د. صابر فاروق 

 (1عملً مج ) –تدرٌس مصغر 
 + ا. فاطمة رٌس   مً السعٌدد. 

4017 

 (0عملً مج ) –تدرٌس مصغر 
 د. أمٌن ابو بكر + ا. اسماء شعبان  

4017 

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4210 -امٌرة عزالدٌن

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4127-اسراء احمد 

 



 عميذ الكلية                                       وكيل الكلية             رئيس القسم   

 

 أشرف السيذ بخيت أ.د/                            صفاء عفيفي أ.د/  أ.د رنذه النشار  

 
 

 

 0202/0200للعام   الثانًجدول فصل دراسى 

   المستوى األول –  اللغة األلمانٌةشعبة 

 488. –409. 409. - 0408 0408 – 04.9 04.8 – 00489 00489 – 00498 00489 – 00498 00498 – 09409 09408 – 04.9 04.9 - 54.8 الٌوم

 2 0 3 4 5 6 7 8 9 

 كفاءة لغوٌة )لغة إنجلٌزٌة( االحد
 ا. ندى محروس 
 مكتبة الجامعة

 كفاءة لغوٌة )لغة إنجلٌزٌة(
 ا. هبة محمد 
 مكتبة الجامعة

 (0)كفاءة لغوٌة عربً
 أ. شٌماء علً

 2قاعة  –مكتبة الجامعة  

 فنون وآداب المسرح
 د. محمد الشافعً

 (2206) مسرح

 

 (4) كفاءة لغوٌة عربً
 أ. آٌة حمادة

 0قاعة  –مكتبة الجامعة  

 اللغة اإلنجلٌزٌة  ٌناالثن
 ا. ندى زوٌل –د. أسماء شرف 

328 

 اتجاهات معاصرة
 ا.م.د. فاطمة بركات

328 

مبادئ تعلٌم 
 ()نظريالفائقٌن 

  ثرٌا محجوبد.
4227  

 مبادئ تعلٌم الفائقٌن )عملً(
4227 

  ثرٌا محجوبد.
 

 (2التدرٌب على التعبٌر الكتابً ) الثالثاء
 ا.د. رنده النشار

 عةمكتبة الجام

 (0تدرٌبات لغوٌة وسمعٌة )
 ا.د. رنده النشار
 مكتبة الجامعة

  تكنولوجٌا المعلومات
 د. مجدي شعبان

4029 

 (2مدخل علم اللغة )
 د. شكري عبد الباقً

4227 

 

  مدخل إلى الحضارة األلمانٌة االربعاء
 د. سوزان روبً

4227 

 (2التدرٌب على التعبٌر الكتابً )
 د. سوزان روبً

4227 

 لمانًأدب أ
 د. سوزان روبً

4227 

  

 تفرغ الخمٌس
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 التحول الرقمً االحد
 4028 -د. دعاء دسوقً 

 اجتماعٌات التربٌة 
 4028 –د. لٌلى توفٌق 

 (0) كفاءة لغوٌة عربً 
 أ.م.د. أحمد زاٌد

4220 

 

 نظم الجودة 
 4027 -د. إٌمان سعٌد 

 اقتصادٌات التربٌة 
 4027 –د. إٌمان سعٌد 

 (4) كفاءة لغوٌة عربً
 أ. آٌة حمادة
 ةمكتبة الجامع

 التطبٌقً علم اللغة  االثنٌن
 4029 -ا.د. رنده النشار 

 

 مدخل فً النحو المركب  الثالثاء
 د. شكري عبد الباقً

4027 

  علم اللغةمدخل فً 
 د. شكري عبد الباقً

4027 

  منهجً فً القواعدمدخل 
 د. شكري عبد الباقً

4227 

 تدرٌس مصغر
 4027 -ا. عمرو مصطفى 

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4220 -رة عزالدٌنامٌ

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4227-اسراء احمد 

  تفرغ االربعاء

 التدرٌب على االتصال اللغوي الخمٌس
 د. سوزان روبً

3225 

 (0التدرٌب على التعبٌر الكتابً )
 د. سوزان روبً

4227 

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4220 -امٌرة عزالدٌن

 ( Eكفاءة لغوٌة ) 
  4227-اسراء احمد 

 


