
 

 

 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 اجتماعات علمية    السبت

 نظام التعليم 

 اساسي رياضيات 4

 (402ق)

 مقرر تخصصي

 ادارة وتخطيط

 ساعة 1.5دكتوراه 

 بالقسم

  

   قاعة بحث   األحد

 تعليم كبار 

 كيمياء 3

 (301ق)

 

االحصاء 

 التربوي

خاص تربية 

 طفل

 ساعة بالقسم

  

 أعمال ومهام الجودة مكتبيةساعات    االثنين

 مقرر تخصصي 

 ادارة وتخطيط

 ساعة 1.5ماجستير 

 بالقسم

     

 قاعة بحث      الثالثاء

 قاعة بحث

خاص تربية 

 طفل

 ساعة بالقسم

  اجتماعات علمية

    اجتماعات علمية   توعية قومية وثقافية    األربعاء

             الخميس

 
 
 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 الجداول واالنتدابات        رئيس القسم           عدد الساعات     

  

 (عبد المنعم مصطفى أسماء)أ.د /                     (     زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 

 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
 المدرسة والمجتمع

 دراسات 4

 (401ق)

 مقرر متقدم ماجستير

 ساعة بالقسم 1.5

المعلم ومهنة 

 التعليم)اختياري(

مهني اخصائي نفسي 

 بالقسم

 

  التدريب الميداني األحد

قاعة بحث 

ول خاص أص

تربية ساعة 

 بالقسم

مقرر تخصصي اجتماعيات 

ساعة  1.5تربية ماجستير 

 بالقسم

 مقرر اختياري ماجستير

 ساعة بالقسم 1.5
 

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
 المدرسة والمجتمع

 بيولوجي مميز2

 (302ق)

 

األصول 

االجتماعية 

 والفلسفية

 مهني تفوق عقلي

 بالقسم

 اتيجيالتخطيط االستر

مهنى ادارة مدرسية 

 ساعة بالقسم
 

   اجتماعات علمية  قاعة بحث    الثالثاء

      األربعاء
 مقرر متقدم دكتوراه

 ساعة بالقسم 1.5

ادارة األزمات التعليمية اختياري 

 خاص مناهج

 ساعة بالقسم 1.5

 

 الجودة الشاملة

خاص تربية طفل 

 ساعة بالقسم

 

       فيةتوعية قومية وثقا     الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

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 

  سيمـــــــنار     السبت

 ادارة األزمات

 مهني ادارة مدرسية

 ساعة بالقسم1.5

التخطيط وادارة مؤسسات التربية 

 الخاصة

 خاصة خاص تربية 

 ساعة بالقسم 1.5

 

   األحد
 تعليم كبار

 رياضيات مميز 3

 (205ق)

 نظام تعليم

 رياضيات 4

 (402ق)

 مقرر متقدم ماجستير 

 ساعة 1.5

 بالقسم

 

 تخطيط التعليم واقتصادياته

 خاص اصول تربية

 ساعة بالقسم1.5

 

  توعية قومية وثقافية أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

مؤسسات  ادارة

 تعليمية

 (42مهني ق)

  

    اجتماعات علمية توعية قومية وثقافية    الثالثاء

    قاعة بحث  اجتماعات علمية     األربعاء

             الخميس

 
 

 عميد الكلية                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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

 يمـــــــنارس توعية قومية وثقافية  السبت
 الفكر التربوي

 تربية خاصة 4

 (404ق)

( ماجستير 1مقرر تكميلي)

 ساعة 1.5
  

 قاعة بحث   األحد
 الفكر التربوي

 عام فيزياء مميز بالقسم 3

 الفكر التربوي

 (12م)E عام 3

 مقرر متقدم دكتوراه

 ساعة بالقسم 1.5
  

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
 ايا العصر تفرغالتربية وقض

( F) حاسب+ مواد تجارية+

 (23م)

 

اخالقيات البحث العلمي 

اختياري خاص تكنولوجيا 

 التعليم

 ساعة بالقسم 1.5

 

  الثالثاء
اجتماعات 

 علمية

مقرر تخصصي ماجستير 

ساعة  1.5فلسفة التربية 

 بالقسم

    توعية قومية وثقافية   

     قاعة بحث       األربعاء

             الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 ساعات مكتبية   السبت
مقرر تخصصي دكتوراه فلسفة 

 ساعة بالقسم 1.5التربية 

نظم عالمية في التربية الخاصة خاص صحة 

 نفسية بالقسم

 وثقافيةتوعية قومية    األحد

 نظام التعليم

 بيولوجي+ فيزياء 4

 (442ق)

 

 قاعة بحث

خاص اصول 

تربية ساعة 

 بالقسم

مقرر تخصصي فلسفة 

ساعة  1.5التربية ماجستير

 بالقسم

  

   االثنين
 المعلم ومهنة التعليم

 كيمياء مميز 1

 (408ق)
 أعمال ومهام الجودة

 قيم واخالقيات الطفل

 مهني تربية طفل

 ساعة بالقسم1.5

خالقيات البحث العلمي ا

اختياري خاص تكنولوجيا 

 التعليم

 ساعة بالقسم 1.5

 

  قاعة بحث    الثالثاء

 قاعة بحث

خاص تربية 

 طفل

 ساعة بالقسم

 1.5مقرر تكميلي ماجستير 

 ساعة بالقسم
  

      توعية قومية وثقافية اجتماعات علمية    األربعاء

             الخميس

 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 الجداول واالنتدابات        رئيس القسم           عدد الساعات     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(                    (     زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 قاعة بحث   السبت
 مقرر متقدم ماجستير

 ساعة بالقسم 1.5 
    

   األحد
 الفكر التربوي

 رياضيات مميز 3

 (205ق)

    

 تاريخ ونظريات االدارة

 مهني ادارة مدرسية

 ساعة بالقسم1.5

ة في ضمان النظم العالمي

 الجودة

 مهنى ضمان جودة

 ساعة بالقسم1.5

   اجتماعات علمية   أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

     الثالثاء

 تعليم كبار

 علم نفس 3

 (42ق)

 تعليم كبار 

 لغة عربية 3

 (23م)

   قاعة بحث

 توعية قومية وثقافية    األربعاء
 مقرر اختياري دكتوراه

 قسمساعة بال1.5

 1.5مقرر تكميلي ماجستير 

 ساعة بالقسم

الجودة 

 الشاملة

خاص تربية 

خاصة ساعة 

 بالقسم

  

             الخميس

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يد الكليةعم     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 

 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

ادارة األزمات في المؤسسات 

 ةالتعليمي

 مهني ادارة مدرسية

 ساعة بالقسم 1.5

 التعلم والتنمية المستدامة

 خاص أصول تربية

 ساعة بالقسم 1.5

  

     توعية قومية وثقافية اجتماعيات التربية قاعة بحث   األحد

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
 مقرر متقدم دكتوراه

 ساعة بالقسم 1.5
    

 قاعة بحث ومية وثقافيةتوعية ق   الثالثاء

 الفكر التربوي

 بيولوجي مميز 3

 (301ق)

 نظم التعليم

 تربية خاصة 4

 (401ق)

  

   اجتماعيات التربية   األربعاء

ادارة األزمات التعليمية 

 اختياري

 خاص مناهج وطرق تدريس

 ساعة بالقسم 1.5

 ( ماجستير1مقرر تكميلي )

 ساعة بالقسم 1.5
  

             الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              ة محمد قرنيزبيد)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 ساعات مكتبية   السبت
مقرر تخصصي ماجستير 

 1.5اجتماعيات التربية 

 ساعة بالقسم

    

   توعية قومية وثقافية   اجتماعات علمية   األحد

   االثنين

 ريالمدرسة والمجتمع اختيا

 كيمياء مميز 2

 (302ق)
 قاعة بحث أعمال ومهام الجودة

تصميم األنشطة واأللعاب 

خاص تربية  التربوية

 ساعة بالقسم 1.5طفل

 

    اجتماعات علمية    قاعة بحث   الثالثاء

      األربعاء
توعية قومية 

 وثقافية

مقرر تخصصي دكتوراه 

 1.5اجتماعيات التربية 

 ساعة بالقسم

ير في ثقافة المعاي

 الجودة

مهني ضمان جودة 

 ساعة بالقسم

   

      الخميس
اجتماعات 

 علمية
     قاعة بحث

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 قاعة بحث   السبت

مقرر تخصصي دكتوراه 

ساعة  1.5فلسفة التربية 

 بالقسم

دكتوراه  (3تكميلي)ر مقر

 ساعة بالقسم 1.5
  

   األحد
 

 توعية قومية وثقافية
    اجتماعات علمية   

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

 ماجستيرمقرر تخصصي 

ساعة  1.5فلسفة التربية 

 بالقسم

 قيم وأخالقيات الطفل واألسرة

 مهني تربية طفل

 ساعة بالقسم 1.5

  

    توعية قومية وثقافية قاعة بحث تماعات علميةاج   الثالثاء

      توعية قومية وثقافية     األربعاء

             الخميس

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 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

 الفكر التربوي

+ أساسي اساسي علوم 3

 رياضيات

 (20م)

 سيمـــــــنار

 ربية وقضايا العصرالت

 عربياساسي  1

 (42ق)

احصاء 

 تربوي

خاص اصول 

 تربية

 (505ق)

   

 ساعات مكتبية   األحد

 نظم التعليم

 اساسي عربي 4

 (501ق)

 

 تعليم الكبار

 اساسي علوم مميز 3

 السمينار

دكتوراه   (4)مقرر تكميلي

 ساعة بالقسم 1.5

احصاء 

 تربوي

 خاص تربية

 طفل بالقسم

 

 

   االثنين
 لفكر التربويا

 رياضيات 3

 (201ق)
 أعمال ومهام الجودة

مداخل التغيير واالصالح 

 التربوي

 مهنى ضمان جودة

 ساعة بالقسم 1.5

مقرر تخصصي ادارة 

 وتخطيط

 ساعة 1.5ماجستير 

  

 اجتماعات علمية     الثالثاء
 

 قاعة بحث        
   توعية قومية وثقافية 

   قاعة بحث فيةتوعية قومية وثقا       األربعاء

      قاعة بحث      الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 ساعات مكتبية   السبت

احصاء 

 تربوي

خاص اصول 

 تربية

 (442ق)

 

 الفكر التربوي

  Eاساسي عربي+ 3

 (21م)

  

 قاعة بحث وثقافية توعية قومية   األحد
اجتماعات 

 علمية 
 

 مقرر تخصصي دكتوراه 

ساعة  1.5وتخطيطإدارة 

 بالقسم

  

   االثنين

 الفكر التربوي

 دراسات  3

 (40ق)
 أعمال ومهام الجودة

 تعليم كبار

 رياضيات 3

 (201ق)

   قاعة بحث

 تدريب ميداني الثالثاء

 تعليم كبار

 بيولوجي مميز 3

 (301ق)

التخطيط 

 يجياالسترات

مهني ادارة 

 مدرسية

 ساعة بالقسم

  

 التخطيط وادارة المؤسسات

 خاص تربية خاصة

 ساعة بالقسم 1.5

 

 اجتماعات علمية    األربعاء

 تعليم كبار

 أساسي عربي 3

 (404ق)

 مقرر اختياري 

 ماجستير 

 ساعة بالقسم 1.5

   اجتماعات علمية 

             الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 اول واالنتدابات        رئيس القسم     عدد الساعات           الجد

  

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

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

 سيمـــــــنار     السبت

نظام التعليم واالتجاهات 

 المعاصرة

4E (12م) 

 

 التعليم والتنمية المستدامة

 خاص أصول تربية

 السمينار ساعة  1.5

 

   اجتماعات علمية  قاعة بحث توعية قومية وثقافية   األحد

 أعمال ومهام الجودة عات مكتبيةسا   االثنين
 الفكر التربوي

 كيمياء مميز 3

 (301ق)

مداخل التغيير واالصالح 

 التربوي

 مهني ضمان جودة

 ساعة بالقسم 1.5

 ( ماجستير 1مقرر تكميلي )

 ساعة بالقسم 1.5

 اجتماعات علمية توعية قومية وثقافية قاعة بحث   الثالثاء
(دكتوراه 2مقرر تكميلي )

 بالقسمساعة  1.5
  

     األربعاء

 الفكر التربوي

 Fجفرافيا+ تاريخ+3

 (12م)

 حقوق اإلنسان

 أدبي الفرقة األولى

 م. خير هللا

   اجتماعات علمية

             الخميس

 

 عميد الكلية                          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 مكتبيةساعات    السبت
مقرر اختياري دكتوراه 

 ساعة بالقسم1.5

 تخطيط التعليم واقتصادياته

 خاص اصول تربية

 ساعة بالقسم 1.5

  

 قاعة بحث   األحد

 الفكر التربوي

 بيولوجي  3

 (20م)

تاريخ ونظريات االدارة 

 التربوية

 مهني ادارة مدرسية

 ساعة بالقسم 1.5

   قاعة بحث

   االثنين

 ر التربويالفك

 كيمياء+ فيزياء3

 (41ق)
 قاعة بحث أعمال ومهام الجودة

 (2مقرر تكميلي)

 بالقسم ساعة 1.5ماجستير

 األصول االجتماعية والفلسفية

 مهني أخصائي نفسي

 ساعة بالقسم 1.5

 

   قاعة بحث  توعية قومية وثقافية اجتماعات علمية   الثالثاء

    قاعة بحث عات علميةاجتما توعية قومية وثقافية   األربعاء

             الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

)أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 اجتماعات علمية   السبت

 المدرسة والمجتمع اختياري

 علمي 2

 51ق 

   قاعة بحث

  األحد

 المعلم ومهنة التعليم

 رياضيات 1

 (11م)

 قاعة بحث

نظام التعليم واالتجاهات 

 المعاصرة

 أساسي  علوم 4

 (442ق)

   اجتماعات علمية

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
 المعلم ومهنة التعليم

 بيولوجي 1

 (541ق)

   قاعة بحث

 تدريب ميداني الثالثاء

 المدرسة والمجتمع اختياري

2E+F  

 م خير هللا

     توعية قومية وثقافية

   توعية قومية وثقافية اجتماعات علمية قاعة بحث   ربعاءاأل

      توعية قومية وثقافية قاعة بحث  الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

)أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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
 تعليم كبار

3F (41ق) 
 قاعة بحث ساعات مكتبية سيمـــــــنار

المعلم ومهنة 

 ليم اختياريالتع

مهني اخصائي 

 نفسي

 ساعة بالقسم

  

      اجتماعات علمية تدريب ميداني األحد

   االثنين

 المدرسة والمجتمع اختياري

 مميز فيزياء 3

 (301ق)
  أعمال ومهام الجودة

 المدرسة والمجتمع اختياري

 تفرغ عربي

 م النجيحي

المدرسة والمجتمع 

 اختياري

 عربيرياضيات تفرغ 

 بالقسم

   توعية قومية وثقافية  قاعة بحث اجتماعات علمية قاعة بحث   الثالثاء

   األربعاء
 تعليم كبار

 (404جغرافيا ق) 3

 تعليم كبار

 اساسي عربي 3

 (404ق) 

 تعليم كبار

 اساسي دراسات3

 (404ق)

 

ثقافة المعايير 

 والجودة في التعليم

 مهني ضمان جودة

 ساعة بالقسم

  

   قاعة بحث اجتماعات علمية وثقافية توعية قومية   الخميس

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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

 التربية وقضايا العصر

 اساسي دراسات 1

 (43ق)
    اجتماعات علمية سيمـــــــنار

   األحد

 التربية وقضايا العصر

 تفرغ عربي

 م خير هللا
 ساعات مكتبية

 م ومهنة التعليمالمعل

 تاريخ+ جغرافيا 1

 (55ق)

 نظم عالمية

 مهني ضمان جودة

 ساعة بالقسم 1.5

  

 أعمال ومهام الجودة     االثنين
 التربية وقضايا العصر

 Eتفرغ علوم+ مالبس+

 (22م)

االصول االجتماعية والفلسفية 

 اختياري

 مهني أخصائي نفسي

 ساعة بالقسم 1.5

  

  الثالثاء
توعية قومية 

 ثقافيةو

 التربية وقضايا العصر

 Eاساسي1

 (21م)

 المعلم ومهنة التعليم

 فيزياء مميز 1

 (301ق)

   توعية قومية وثقافية 

    اجتماعات علمية    قاعة بحث  األربعاء

   اجتماعات علمية قاعة بحث توعية قومية وثقافية    الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 رئيس القسم     عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        

   

 عبد المنعم مصطفى( )أ.د / أسماء           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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

نظام التعليم واالتجاهات 

 المعاصرة

 عربي+ علم نفس 4

 (51ق)

 سيمـــــــنار

 المعلم ومهنة التعليم

  Eتفرغ علوم+ مالبس+

 (20م)

   توعية قومية وثقافية

     األحد

نظام التعليم واالتجاهات 

 المعاصرة

 (403كيمياء ق) 4

 

 التربية وقضايا العصر

 ي علوم مميزاساس 1

 (404ق)

   قاعة بحث

   اجتماعات علمية أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

 اجتماعات علمية   الثالثاء

 المدرسة والمجتمع اختياري

علم نفس+ عربي+ جغرافيا+ 

 تاريخ

 مدرج خير هللا

   قاعة بحث

      األربعاء

 

 توعية قومية وثقافية

 

   اجتماعات علمية

  اجتماعات علمية قاعة بحث  يسالخم
 توعية قومية وثقافية

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 
 



 

 

 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

المفهوم 

التربوي للفئات 

 الخاصة

 تربية خاصة 1

 (21م)

 سيمـــــــنار
اجتماعات 

 علمية

 نظم تعليم

 Eيا+ تاريخ+ جغراف 4

 (11م)

  قاعة بحث

 اجتماعات علمية   األحد
 توعية قومية وثقافية

 
  

   االثنين

 المعلم ومهنة التعليم

 رياضيات مميز1

 (401ق)
 قاعة بحث أعمال ومهام الجودة

األصول االجتماعية 

 والفلسفية

 مهني تفوق عقلى

 بالقسم

تصميم األنشطة وااللعاب 

 التربوية

 خاص تربية طفل

 القسمساعة ب 1.5

 

 ساعات مكتبية قاعة بحث   الثالثاء

 المعلم ومهنة التعليم

تفرغ اشراف+ تاريخ+ علم 

 نفس

 (402ق)

 ادارة مؤسسات 

تربية  مهني

 خاصة

 (42ق)

اجتماعات 

 علمية
  

 اجتماعات علمية   األربعاء
 توعية قومية وثقافية

 
  

           الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 واالنتدابات        رئيس القسم      عدد الساعات           الجداول

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 

 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 اجتماعات علمية   السبت
 تعليم الكبار

3E م النجيحي 
   اجتماعات علمية

   األحد
 المعلم ومهنة التعليم

 (12م) بيولوجي 1
 ساعات مكتبية

 تعليم الكبار

 + اساسي علوم 3

 اساسي رياضيات

  (13م)

 تعليم الكبار

 فيزياء مميز 3

 بالقسم

 

  

   االثنين

 المعلم ومهنة التعليم

 فرنسي 1

 (43ق)
 اجتماعات علمية أعمال ومهام الجودة

 المعلم ومهنة التعليم

تفرغ حاسب+ مواد 

 Fتجارية+

 (23م)

  

   الثالثاء
 توعية قومية وثقافية

 
   اجتماعات علمية قاعة بحث

 اجتماعات علمية   األربعاء
 قافيةتوعية قومية وث

 

 توعية قومية وثقافية

 
  

           الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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
 المدرسة والمجتمع اختياري

 تربية خاصة 2

 (55ق)
 سيمـــــــنار ساعات مكتبية

 توعية قومية وثقافية

 
    

 األحد
 المعلم ومهنة التعليم

1E (10م) 
 اجتماعات علمية

 المعلم ومهنة التعليم

 (11كيمياء + فيزياء م) 1
     قاعة بحث

 أعمال ومهام الجودة   االثنين

 المعلم ومهنة التعليم

 تفرغ لغة عربية

 م النجيحي

 المعلم ومهنة التعليم

فلسفة+ ادارة مدرسية+ 

 (333جغرافيا ق)

  

     اجتماعات علمية قاعة بحث  الثالثاء

    اجتماعات علمية قاعة بحث   ربعاءاأل

    توعية قومية وثقافية قاعة بحث اجتماعات علمية   الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 قاعة بحث   السبت
 الفكر التربوي

 (50عربي ق) 3

 التربية وقضايا العصر

فرغ)فلسفة+ جغرافيا+ ت

 رياضيات+ ادارة+ اشراف(

 (40ق)

  

 قاعة بحث   األحد

 الفكر التربوي

 علوماساسي  3

 ب(60ق)

 التربية وقضايا العصر

 اساسي علوم+ رياضيات 1

 م النجيحي

   قاعة بحث

 قاعة بحث أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
 

 اجتماعات علمية
  

   اجتماعات علمية ثقاعة بح   الثالثاء

 اجتماعات علمية   األربعاء

 التربية وقضايا العصر

 تفرغ تاريخ+ علم نفس

 (42ق)

 الفكر التربوي

 علم نفس 3

 (43ق)

 توعية قومية وثقافية

 
  

             الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 

 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

   سبتال

 تعليم كبار

 فيزياء +بيولوجي 3 

 (22م)
   قاعة بحث ساعات مكتبية سيمـــــــنار

 األحد
 المعلم ومهنة التعليم

 علم نفس 1

 (40ق)

 المدرسة والمجتمع اختياري

 رياضيات مميز 2

 (301ق)

 كيمياء 3تعليم كبار 

 (401ق)
   اجتماعات علمية  

 االثنين
 المعلم ومهنة التعليم

 اصةتربية خ 1

 (10م)

 المعلم ومهنة التعليم

 عربي 1

 (57ق)
     قاعة بحث أعمال ومهام الجودة

   قاعة بحث     اجتماعات علمية  الثالثاء

   اجتماعات علمية   األربعاء
 توعية قومية وثقافية

 
 

   توعية قومية وثقافية  اجتماعات علمية     الخميس

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 دابات        رئيس القسم     عدد الساعات           الجداول واالنت

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 

 
 



 

 

 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

معمل مادة 

التربية 

 وقضايا العصر

تفرغ  1مج 

 فرنسي

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ  2مج 

 فرنسي

   قاعة بحث سيمـــــــنار

 قاعة بحث   األحد
 توعية قومية وثقافية

 
  

  االثنين

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

ضة ريا 1مج 

 تاريخ 1، مج 

 توعية قومية وثقافية

 
   اجتماعات علمية أعمال ومهام الجودة

 اجتماعات علمية  الثالثاء

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

 تاريخ  2مج 

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

 تاريخ 3مج

   قاعة بحث

 اجتماعات علمية قاعة بحث   األربعاء
 توعية قومية وثقافية

 
  

     قاعة بحث اجتماعات علمية    خميسال

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 



 

 

 

 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 توعية قومية وثقافية   السبت

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ  3مج 

 عربي

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ   4مج 

 عربي

    

 قاعة بحث   األحد
 توعية قومية وثقافية

 
  

 تدريب ميداني االثنين
 

    قاعة بحث أعمال ومهام الجودة

  الثالثاء

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ   5مج 

 عربي

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

  6مج العصر 

 تفرغ عربي

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

  7مج العصر 

 تفرغ عربي

   اجتماعات علمية ثقاعة بح 

 قاعة بحث اجتماعات علمية   األربعاء
 توعية قومية وثقافية

 
  

    الخميس
 توعية قومية وثقافية

 
    اجتماعات علمية

 

 عميد الكلية         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                             عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 

 



 

 

 

 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

   قاعة بحث سيمـــــــنار    السبت

   األحد

ة معمل ماد

التربية 

وقضايا العصر 

 تفرغ علوم

 1مج

 (442ق)

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ حاسب 

 الي

 1مج

 (201ق)

 قاعة بحث

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ مواد 

 تجارية

 1مج

 (213ق)

 توعية قومية وثقافية

 
  

  االثنين

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

حاسب تفرغ  

  الى

 2مج

 (6ق)

معمل مادة 

التربية 

وقضايا العصر 

تفرغ مواد 

 تجارية

 2مج

 (442ق)

 أعمال ومهام الجودة 
 توعية قومية وثقافية

 
    

 اجتماعات علمية قاعة بحث   الثالثاء
 توعية قومية وثقافية

 
  

 قاعة بحث   األربعاء
 توعية قومية وثقافية 

 
  

 اجتماعات علمية   الخميس
 توعية قومية وثقافية

 
  

 

 عميد الكلية     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              بيدة محمد قرنيز)ا.د/                                                                                                 

 



 

 

 

 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

   قاعة بحث سيمـــــــنار اجتماعات علمية   السبت

 تدريب ميداني األحد

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

العصر تفرغ 

 علم نفس 

 1مج

 (442ق)

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

العصر تفرغ 

 لغة فرنسية

 2مج

 (442ق)

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

العصر تفرغ 

 لغة فرنسية

 1مج

(442ق)  

توعية قومية 

 وثقافية
   

 أعمال ومهام الجودة  قاعة بحث  االثنين
 توعية قومية وثقافية

 
   اجتماعات علمية

   قاعة بحث اجتماعات علمية  الثالثاء

   األربعاء

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

العصر تفرغ  

 فلسفة

 2مج

 (442ق)

معمل مادة 

التربية 

وقضايا 

العصر تفرغ 

 فلسفة

 1مج

 (442ق)

 قاعة بحث اجتماعات علمية
 توعية قومية وثقافية

 
  

   قاعة بحث اجتماعات علمية   الخميس

 

 عميد الكلية                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 
 



 

 

 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

بية رمعمل الت

وقضايا العصر 

تفرغ عربي 

 (442ق)1مج

بية رمعمل الت

وقضايا العصر 

تفرغ عربي 

 (404ق)2مج

   قاعة بحث سيمـــــــنار

  األحد

بية رمعمل الت

وقضايا العصر 

 Eتفرغ 

 (8ق)1مج

بية رمعمل الت

وقضايا العصر 

 Eتفرغ 

 (8ق)2مج

 قاعة بحث 
 توعية قومية وثقافية

 
  

    االثنين

بية رمعمل الت

وقضايا العصر 

 Eتفرغ 

 (5ق)3جم

   توعية قومية وثقافية  أعمال ومهام الجودة

   قاعة بحث اجتماعات علمية  الثالثاء

 اجتماعات علمية قاعة بحث   األربعاء
 توعية قومية وثقافية

 
  

   قاعة بحث اجتماعات علمية      الخميس

 

 عميد الكلية        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                 عدد الساعات           الجداول واالنتدابات        رئيس القسم     

   

 )أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى(           (              زبيدة محمد قرني)ا.د/                                                                                                 

 
 
 


