
 

 

E

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

 سيمـــــــنار     السبت

 قاعة بحث

 E طرق دبلوم مهني

 227ق 

    

 توعية ثقافية     األحد

 -قاعة بحث دبلوم خاص

 Eمناهج 

 335ق 

    

    قاعة بحث ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة     االثنين

   توعية ثقافية      الثالثاء

   قافيةتوعية ث      األربعاء

     ساعات مكتبية قاعة بحث     الخميس



 

 

 

E

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

   السبت

 تدريس مصغر

 3مج  E( عام 2)

 5ق 

     توعية ثقافية سيمـــــــنار

       ساعات مكتبية     األحد

 أعمال ومهام الجودة توعية ثقافية  االثنين
طرق تدريس الفئات 

 مهني بالقسم -الخاصة

عية تو

 ثقافية
   

 ساعات مكتبية قاعة بحث  الثالثاء

 مناهج تطوير 

 E دبلوم خاص مناهج

 بالقسم

    قاعة بحث

             األربعاء

     توعية ثقافية قاعة بحث   الخميس



 

 

 

E

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

   السبت

 تدريس مصغر

(2 )E  4مج 

 1ق 

 سيمـــــــنار
توعية 

 ثقافية

 تخصصال تدريسطرق 

 من Eمناهج  دبلوم خاص

 437ق   3-4:30 

   

       األحد

االتجاهات الحديثة في 

 التخصص تدريس

 دبلوم مهني بالقسم

  قاعة بحث

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة توعية ثقافية   االثنين

      ساعات مكتبية قاعة بحث   الثالثاء

             األربعاء

     قاعة بحث ثقافية توعية    الخميس

 



 

 

 

E

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

   السبت

 تدريس مصغر

(2 )E  5مج 

 4ق 

   سيمـــــــنار
 التخصص تدريسطرق 

 Eمناهج  دبلوم خاص

 437ق  6الى  4:30من  
  

         األحد

االتجاهات الحديثة في 

 Eمهني التخصص  تدريس

 بالقسم

  

     ات مكتبيةساع أعمال ومهام الجودة     االثنين

       ساعات مكتبية     الثالثاء

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

E

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

 السبت

 تدريس مصغر

 3مج  Eتفرغ 

 3ق 

  سيمـــــــنار  

 بحثقاعة 

 Eمهني 

 227ق 

   

             األحد

       أعمال ومهام الجودة     االثنين

       ثاءالثال
قراءات باللغة االنجليزية 

 305تربية خاصة ق 4

طرق تدريس فئات 

 خاصة

 بالقسم E مهني دبلوم

  

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

E

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

   السبت

 تدريس مصغر

  3مج  E( أساسي 2)

  437ق 

     ساعات مكتبية سيمـــــــنار

   األحد

 تدريس مصغر

 12مج  E( عام 2)

 3 ق

       ساعات مكتبية

       أعمال ومهام الجودة     االثنين

   الثالثاء

 تدريس مصغر

 9مج  E( عام 2)

 2 ق

        

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

E

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

     ساعات مكتبية رسيمـــــــنا 402ق  Eتفرغ  مناهج   السبت

 األحد
 تدريس مصغر 

 6مج  E( عام 2)
 1ق 

 تدريس مصغر 
 8مج  E( عام 2)

 1ق 

 تدريس مصغر 
 7مج  E( عام 2)

 1ق 
      

 االثنين
 تدريس مصغر 

 9مج  E( عام 2)
 1ق 

       أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية

             الثالثاء

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

E

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

   السبت

 تدريس مصغر

 4مج  E( أساسي 2)

 4ق 

       سيمـــــــنار

   األحد

 تدريس مصغر 

 11مج  E( عام 2)

 4ق 

       ساعات مكتبية

    االثنين
طرق تدريس 

الفئات الخاصة 

 م خير هللا Eا4
 أعمال ومهام الجودة

 تدريس مصغر

 6مج  E( أساسي 2)

 1ق 

    

 ساعات مكتبية   الثالثاء

 تدريس مصغر

 5مج  E( أساسي 2)

 1ق 

 تدريس مصغر 

 10مج  E( عام 2)

 1ق 

    

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

E

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

 السبت

 تدريس مصغر

 1مج  E( أساسي 2)

 1ق 

 تدريس مصغر 

 1مج  E( عام 2)

 5ق 

  ةساعات مكتبي سيمـــــــنار
ستخدام الكمبيوتر ا

 -في التدريس

 227ق  Eمهني 
  

             األحد

   االثنين
طرق تدريس 

الفئات الخاصة 

 م خير هللا Eا4
     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة 

             الثالثاء

             األربعاء

     الخميس

 تدريس مصغر

 7مج  E( أساسي 2)

 1ق 

      

 



 

 

 

E

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

  السبت
فئات  طرق ت.

 3Eخاصة 

 عام م.النجيحي
     سيمـــــــنار  

ستخدام ا

الكمبيوتر في 

مهني  -التدريس

E  227ق 

 

   األحد

 تدريس مصغر

 2مج  E( أساسي 2)

 4ق 

 تدريس مصغر

 2مج  Eعام  ( 2)

 333ق 

     ساعات مكتبية

       أعمال ومهام الجودة توعية ثقافية   االثنين

   الثالثاء

 تدريس مصغر

 8مج  E( أساسي 2)

 7ق 

       ساعات مكتبية

             األربعاء

             الخميس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         

 المناهج وطرق التدريس : القسم          الثانى جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي                                               

 أ.م.د/عاصم السيد محمد اسماعيل .االسـم:                      2016/2017للعام الجامعي                                                       

 متفرغ بالقسم استاذ مساعد: الوظيفة                                                                                                       قسم الجداول واالنتدابات

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

 الفرقة السبت
 المكان

قاعة بحث دبلوم   ساعات مكتبية  

 مهنى بالقسم 

   

 الفرقة األحد
 المكان

قاعة بحث دبلوم   ساعات مكتبية  

 خاص بالقسم 

    

 الفرقة االثنين
 المكان

اعمال ومهام   

 الجودة

 2تدريس مصغر 

 5ق1 علم نفس مج

   

 الفرقة الثالثاء
 المكان

        

 األربعاء
 الفرقة
 المكان

 2تدريس مصغر   

 2علم نفس مج 

 225ق

مناهج دبلوم التفرغ 

علم نفس +فلسفة 

 42ق

   

 الخميس
 الفرقة
 المكان

         

 

                          



 

                             

 المناهج وطرق التدريس : القسم          الثانى .جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي                                               

 د./محمد السيد عبد الرازق.االسـم:                            2016/2017للعام الجامعي                                                      
 :   مدرس بالقسم الوظيفة                                                                                                       قسم الجداول واالنتدابات

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

 السبت
 الفرقة
 المكان

طرق فئات خاصة 

 43تاريخ ق3

تطوير المنهج في   ساعات مكتبية

التخصص دبلوم 

 خاص بالقسم 

  

 الفرقة األحد
 المكان

تدريس مصغر  

 305ق 4تاريخ م2

تدريس مصغر  

 4ق1تاريخ مج2

تدريس مصغر 

 4ق 2تاريخ مج2

  

 االثنين
 الفرقة
 المكان

تربية بيئية تفرغ 

 207ريخ قتا

مناهج تفرغ تاريخ 

 442ق

تدريس مصغر   اعمال الجودة 

 1ق3تاريخ مج2

  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

طرق التدريس للفئات الخاصة   ساعات مكتبية    

 مهنى بالقسم –
 

 الفرقة األربعاء
 المكان

      

 الفرقة الخميس
 المكان

        

                                                  



 

                                             

 المناهج وطرق التدريس...القسم:    الثاني          جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي                                              

 . تهاني عطية محمود البنا م:االسـ                           2016/2017  للعام الجامعي                                                              

 مدرس  الوظيفة:                                                                                                      قسم الجداول واالنتدابات

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

 السبت
 الفرقة
 المكان

تدريس مصغر 
 5ق 4أدراسات مج2

مناهج تفرغ جغرافيا 
 505ق 

      

 األحد
 الفرقة
 المكان

أ 2تدريس مصغر 
 5ق 1دراسات مج 

أ 2تدريس مصغر 
 8ق 2دراسات مج 

أ 2تدريس مصغر 
 8ق 3دراسات مج 

أ 2تدريس مصغر 
 5ق 5دراسات مج 

    

 الفرقة االثنين
 المكان

      اعمال جودة ساعات مكتبية  

 الفرقة ثالثاءال
 المكان

        

 األربعاء
 الفرقة
 المكان

تربية بيئية اختياري 
 43دراسات ق3

طرق فئات خاصة  ساعات مكتبية 
 227دراسات ق 4

     

 الفرقة الخميس
 المكان

         



 

           

   

 

                                                                                                                      

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

      سيمنار     السبت

            األحد

   االثنين
 طرق فئات خاصة

 403جغرافيا ق  3
 أعمال ومهام الجودة

االتجاهات الحديثة في تدريس مادة 

 بالقسم -دبلوم مهني  –خصص الت
 

           الثالثاء

   األربعاء
 طرق فئات خاصة

 42علم نفس ق  3
     ساعات مكتبية

 الخميس
 تدريس مصغر 

 227جغرافيا ق  2

 تدريس مصغر 

 227جغرافيا ق  2

اجتماعات 

 علمية
 

 طرق تدريس مادة التخصص 

 دبلوم خاص بالقسم
 



 

 

 
 قسم الجداول واالنتدابات       

 الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي 
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 حمدي أبو الفتوح عطيفةأ.د/  االســــــم:

 بالقسممتفرغ غير أستاذ  الوظيفة:
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

أيام 

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

 السبت

 تدريس مصغر

)كيمياء + فيزياء(  2

 408ق  باإلنجليزية

 تدريس مصغر

 تعليم علوم باإلنجليزية 2

 408ق 

 سيمنار

أساليب تدريس مناهج العلوم بمدارس 

( دبلوم مهني مناهج وطرق 2اللغات )

 تدريس العلوم باإلنجليزية بالقسم

   

 اعات مكتبيةس األحد

طرق تدريس ذوي االحتياجات 

 الخاصة

)كيمياء + فيزياء +  3

 408ق  بيولوجي( باإلنجليزية

       ساعات مكتبية

     توعية ثقافية أعمال ومهام الجودة     االثنين

 توعية ثقافية الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير ط، ك

 بالقسمساعة ونصف 

تدريس المناهج وطرق 

 (2التخصص )

 دكتوراة ط، ك

 بالقسمساعة ونصف 

     قاعة بحث

             األربعاء

             الخميس



 

 
 قسم الجداول واالنتدابات       

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 
 القســـم:

 
 (العلومدريس )المناهج وطرق الت

 عايدة عبد الحميد سرورأ.د/  االســــــم:
 أستاذ متفرغ بالقسم الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

أيام 

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

   السبت
 1تدريس مصغر مج 

 404كيمياء ق  2
 سيمنار

دبلوم مهني طرق تدريس  قاعة بحث

 بالقسم بيولوجي التخصص
   

 األحد
 2تدريس مصغر مج 

 227كيمياء ق  2

 3تدريس مصغر مج 

 227كيمياء ق  2

 4تدريس مصغر مج 

 227كيمياء ق  2

 قاعة بحث

دبلوم خاص المناهج 

وطرق تدريس العلوم 

 بالقسم

    

 ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

تطوير المنهج في 

التخصص دبلوم خاص 

وطرق تدريس المناهج 

 العلوم بالقسم

  

 الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1المتقدم )

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2المتقدم )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 ط، ك دكتوراة

 ساعة ونصف بالقسم

    

       األربعاء
ناهج وطرق مدبلوم مهني  قاعة بحث

 بالقسم تدريس العلوم باإلنجليزية
   

             الخميس



 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 ادية ديمتري يوسفأ.د/ ف االســــــم:

 أستاذ متفرغ بالقسم الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 السبت
 1تدريس مصغر مج 

 333بيولوجي ق  2

 مناهج

 دبلوم تفرغ علوم

 213ق 

 سيمنار

رق تدريس مادة ط

التخصص دبلوم خاص 

المناهج وطرق تدريس 

العلوم  ساعة ونصف 

 بالقسم

    

       قاعة بحث ساعات مكتبية توعية ثقافية األحد

       أعمال ومهام الجودة قاعة بحث ساعات مكتبية االثنين

 الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1المتقدم )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2المتقدم )

 دكتوراة بيولوجي 

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

    

             األربعاء

             الخميس



 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 عبد السالم مصطفى عبد السالمأ.د/  االســــــم:

 أستاذ متفرغ بالقسم الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

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

 سيمنار قاعة بحث  السبت

 قاعة بحث

دبلوم مهني طرق تدريس التخصص 

 ك( بالقسم )ط،

   

 األحد

المناهج وطرق تدريس 

 (1المتقدم )

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2المتقدم )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

وطرق تدريس المناهج 

 (1التخصص )

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

    

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

 توعية ثقافية   الثالثاء

 تدريس مصغر

 فيزياء 2

 2ق 

طرق تدريس مادة التخصص 

المناهج وطرق  دبلوم خاص

تدريس العلوم  ساعة ونصف 

 بالقسم

    

             األربعاء

             الخميس



 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 ممدوح عبد العظيم الصادقأ.د/  االســــــم:

 أستاذ متفرغ بالقسم الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 توعية ثقافية سيمنار     السبت

تقويم مناهج العلوم 

وتطويرها بمدارس اللغات في 

ضوء معايير الجودة  دبلوم 

وطرق تدريس  مهني مناهج

 العلوم باإلنجليزية بالقسم

 

 ساعات مكتبية األحد

 تدريس مصغر

 بيولوجي باإلنجليزية  2

 302ق 

  
تدريس مناهج العلوم بمدارس اللغات بالمرحلة 

الثانوية دبلوم مهني مناهج وطرق تدريس 

 العلوم باإلنجليزية بالقسم

   

     بحث قاعة أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

 توعية ثقافية   الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

    

             األربعاء

             الخميس



 

 

 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 ول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثانيجد
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 إبراهيم محمد محمد شعيرأ.د/  االســــــم:

 أستاذ متفرغ بالقسم الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

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

 سيمنار توعية ثقافية قاعة بحث السبت

طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 22بيولوجي م  3 

    

 ساعات مكتبية ساعات مكتبية قاعة بحث األحد
طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة 

 403دبلوم خاص تربية خاصة ق 
   

 االثنين

المناهج وطرق تدريس 

 (1المتقدم )

 ماجستير بيولوجي

 ونصف بالقسم ساعة

المناهج وطرق تدريس 

 (2المتقدم )

 دكتوراة بيولوجي 

 ساعة ونصف بالقسم

       أعمال ومهام الجودة

 الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

مدخل إلى اإلعاقة 

 السمعية

 22تربية خاصة م  1 

      

             األربعاء

             الخميس



 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 زبيدة محمد قرني محمدأ.د/  ــــم:االســ

 الوظيفة:
  أستاذ بالقسم

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
 
 

 

 

 

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

   سيمنار     السبت
استراتيجيات التعليم والتعلم لألطفال 

 دبلوم خاص تربية الطفل بالقسم
 

 ساعات مكتبية     األحد
 استراتيجيات وطرق تعليم الطفل 

 دبلوم مهني تربية الطفل بالقسم
   

 ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة     االثنين

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

  

       الثالثاء

االتجاهات الحديثة في تدريس مادة 

التخصص دبلوم مهني طرق تدريس 

 التخصص )ط، ك + بيولوجي( بالقسم

أساسيات التدريس ونماذجه )اختياري( 

 دبلوم خاص علم النفس التربوي بالقسم

       األربعاء

 برامج إعداد المعلم وتدريبه 

دبلوم خاص )أصول التربية + تربية 

 402تعليم( ق الطفل + تكنولوجيا ال

 استراتيجيات التعليم والتعلم 

 404دبلوم خاص تربية خاصة ق 

     الخميس

المناهج وطرق تدريس 

 (1المتقدم )

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2المتقدم )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير ط، ك

 بالقسمساعة ونصف 

  



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 زينب محمود المتولي جادد/  االســــــم:

 متفرغ بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 السبت
 4تدريس مصغر مج 

 335بيولوجي ق  2
     ساعات مكتبية سيمنار قاعة بحث

 توعية ثقافية األحد
 2تدريس مصغر مج 

 335بيولوجي ق  2

 3تدريس مصغر مج 

 335بيولوجي ق  2
     ساعات مكتبية

     قاعة بحث أعمال ومهام الجودة قاعة بحث توعية ثقافية االثنين

 قاعة بحث  الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

   توعية ثقافية قاعة بحث

 توعية ثقافية قاعة بحث   األربعاء

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

    

             الخميس



 

 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 محمد رشدي أبو شامةد/  االســــــم:

 بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

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

 السبت

طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 41تربية خاصة ق  3 

كيمياء  2تدريس مصغر 

 8ق  7مج 
 سيمنار

التربية البيئية )اختياري( 

 تعليم أساسي علوم  3

 21م 

    

 األحد
 تدريس مصغر

 6ق  5كيمياء مج  2 

 تدريس مصغر

 403ق  6كيمياء مج  2 
 ساعات مكتبية

 تدريس مصغر

 6ق  8كيمياء مج  2 
    

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

طرق التدريس للفئات الخاصة دبلوم 

 مهني طرق تدريس التخصص

 )ط، ك + بيولوجي( بالقسم 

   

 توعية ثقافية قاعة بحث الثالثاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير ط، ك

 ة ونصف بالقسمساع

    توعية ثقافية

     األربعاء

 تربية بيئية )اختياري( 

تعليم أساسي علوم  3

 302باإلنجليزية ق 

     توعية ثقافية

     الخميس

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

    قاعة بحث



 

 

 

 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني جدول توزيع الدروس
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 إيمان محمد جاد المولىد/  االســــــم:

 بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

 السبت

دريس المناهج وطرق ت

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

 سيمنار

 طرق فئات خاصة

 تعليم أساسي علوم 4

 403ق 

    قاعة بحث

 األحد

 تربية بيئية

 دبلوم تفرغ علوم

 502ق 

 طرق فئات خاصة

 )كيمياء + فيزياء( 3

 401ق 

     قاعة بحث مكتبية ساعات

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة     االثنين

 توعية ثقافية الثالثاء

 1تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم  2

 3ق 

 3تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم  2

 207ق 

     قاعة بحث

     توعية ثقافية قاعة بحث توعية ثقافية قاعة بحث األربعاء

             الخميس



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 شرين السيد إبراهيمد/  االســــــم:

 بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

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

 السبت

 علوم متكاملة

 تعليم أساسي  4 

  اجتماعية تدراسا

 225ق 

 سيمنار  

التربية الوقائية لألطفال 

العاديين وذوي االحتياجات 

الخاصة )اختياري( دبلوم 

 مهني تربية الطفل بالقسم

جودة البرامج والمناهج 

دبلوم مهني ضمان  الدراسية

 الجودة ساعة ونصف بالقسم
  

 األحد

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة بيولوجي

 ساعة ونصف بالقسم

    توعية ثقافية قاعة بحث

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة     االثنين

 قاعة بحث ثاءالثال

  4تدريس مصغر مج 

تعليم أساسي علوم  2 

 1ق 

  5تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم 2

 6ق  

     ساعات مكتبية

 األربعاء

تعليم  4علوم متكاملة 

 أساسي لغة عربية 

 501ق 

     توعية ثقافية قاعة بحث

             الخميس



 

 

 
 
 
 
 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثانيجدول 
 2017/  2016للعام الجامعي 

 ( العلومالمناهج وطرق التدريس )  القســـم:
 إيهاب أحمد محمد مختارد/  االســــــم:

 بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

   السبت
 8تدريس مصغر مج 

 207كيمياء ق  2
 سيمنار

جودة البرامج والمناهج 

 الدراسية 

دبلوم مهني ضمان الجودة 

 ساعة ونصف بالقسم

  توعية ثقافية

 األحد

 9تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم 2

 403ق 

 8تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم 2

 507ق 

     قاعة بحث ساعات مكتبية

 االثنين

 املةعلوم متك

تعليم أساسي إنجليزي  4

 مدرج خير هللا

     توعية ثقافية أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية

 توعية ثقافية الثالثاء

 7تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي علوم 2

 5ق 

 علوم متكاملة

 تعليم أساسي علوم  4

 5ق 

     قاعة بحث

 توعية ثقافية قاعة بحث األربعاء

المناهج وطرق تدريس 

 (1خصص )الت

 ماجستير ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

المناهج وطرق تدريس 

 (2التخصص )

 دكتوراة ط، ك

 ساعة ونصف بالقسم

    

             الخميس



 

 
 
 
 
 

 
 قسم الجداول واالنتدابات

 جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني
 2017/  2016للعام الجامعي 

 (اللغة العربيةاهج وطرق التدريس )المن القســـم:
 منى مصطفى السعيد جبريلد/  االســــــم:

 بالقسم مدرس الوظيفة:

 
 
 

 

 

 

 

 
 

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

 السبت

المناهج وطرق تدريس 

 (1التخصص )

 ماجستير لغة عربية

 ساعة ونصف بالقسم

 نارسيم ساعات مكتبية

 3تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي لغة عربية 2

 1ق 

    

     توعية ثقافية قاعة بحث توعية ثقافية قاعة بحث األحد

 قاعة بحث االثنين

 1تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي لغة عربية 2

 1ق 

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة

 توعية ثقافية الثالثاء

 تربية بيئية )اختياري(

يم أساسي لغة عربية تعل 3 

 333ق 

     توعية ثقافية قاعة بحث

   األربعاء

 4تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي لغة عربية 2

 3ق 

 2تدريس مصغر مج 

 تعليم أساسي لغة عربية 2

 3ق 

     قاعة بحث

             الخميس


