
 

 

 

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

 علم نفس النمو

 د./ ليلى عبد العظيم

 11م 

          

   األحد

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ أمل حرات

 م خري اهلل

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./إسعاد البنا ا .

 م خري اهلل

 املناهج

 د./ إبراهيم بهلولا.

 م خري اهلل

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 عد./ حممد عبد السميا .

 23م 

  

       االثنني

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ حامد شحاتة

 م النجيحي

 مقرر ثقايف اختياري

 املدرسة واجملتمع

 د./ حممد اإلخناوي

 م النجيحي

  

         تدريب ميداني الثالثاء

         تدريب ميداني األربعاء

         تدريب ميداني اخلميس



 

 

 

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
         

 

 األحد
الفروق الفردية والتقويم    يب ميدانيتدر

 الرتبوي

 د./ عالء شعراوي ا.

 بالقسم

  
 

 االثنني
 املناهج  

 د./ حممد عبد الرازق

 442ق 

 علم نفس النمو   

 د./ نادية السعيد

 404ق 

 

 الثالثاء
 الرتبية وقضايا العصر    

 عال عاصم  د./ 

 بالقسم 

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ أمل اهلجرسي

 402ق 

الصحة النفسية واإلرشاد 

 النفسي

 د./ عصام زيدانا.

 402ق 

 

 األربعاء
 مقرر ثقايف اختياري     

 الصحة النفسية االجيابية

 442ق درغام د./ مين 

   
 



 

 

 

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

            األحد

 االثنني

 مقرر ثقايف اختياري

 الرتبية البيئية

 د./ حممد عبد الرازق

 207ق 

 املناهج

 عبد الرازقد./ حممد 

 442ق 

  

الفوق الفردية 

 والتقويم الرتبوي

 د./ حممود أبو مسلما.

 335ق 

 علم نفس النمو

 د./ نادية السعيد

 404ق 

 

   تدريب ميداني الثالثاء

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ أمل اهلجرسي

 402ق 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ عصام زيدانا.

 402ق 

 

     األربعاء

 ية وقضايا العصرالرتب

 د./ عال عاصم

 42ق 

     

           اخلميس



 

 

 

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

         األحد

 مقرر ثقايف اختياري

 العلمي  التفكري           

 12د/ابراهيم السيد مدرج 

 

       االثنني

الفوق الفردية والتقويم 

 الرتبوي

 د./ حممود أبو مسلم

 335ق 

 علم نفس النمو

 دد./ نادية السعي

 404ق 

 

       الثالثاء

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ أمل اهلجرسي

 402ق 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ عصام زيدان

 402ق 

 

 تدريب ميداني األربعاء

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عال عاصم

 42ق 

 املناهج

 د./ عاصم امساعيل

 42ق 

   



 

           اخلميس



 

 

 

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

 النمو علم نفس

 د./ دينا معوض

 213ق 

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عال عاصم

 40ق 

 

   تدريب ميداني األحد

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 د./ رباب صالح

 402ق 

 مقرر ثقايف اختياري

 العلمي  التفكري           

 12د/ابراهيم السيد مدرج 

 

       االثنني

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ نادية السعيد

 333ق 

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ حامد شحاتة

 333ق 

 

            الثالثاء

       األربعاء

 املناهج

 د./ عاصم امساعيل

 42ق 

   



 

 

 

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

 املناهج

 د./ تهاني البنا

 505ق 

  

 علم نفس النمو

 د./ دينا معوض

 213ق 

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عال عاصم

 40ق 

 

       األحد

وق الفردية والتقويم رالف

 الرتبوي

 د./ رباب صالح

 402ق 

   

       االثنني

الصحة النفسية واإلرشاد 

 النفسي

 د./ نادية السعيد

 333ق 

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ حامد شحاتة

 333ق 

 

            الثالثاء

      األربعاء

 مقرر ثقايف اختياري

 الصحة النفسية االجيابية 

 442 درغام ق د./ مين

    

       تدريب ميداني اخلميس



 

 

 

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 

   تدريب ميداني السبت

 علم نفس النمو

 د./ دينا معوض

 213ق 

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عال عاصم

 40ق 

 

 األحد

 املناهج

 د./ فؤاد موسىا.

 305ق 

    

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 د./ رباب صالح

 402ق 

   

       االثنني

فسية الصحة الن

 واإلرشاد النفسي

 د./ نادية السعيد

 333ق 

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ حامد شحاتة

 333ق 

 مقرر ثقايف اختياري

 املدرسة واجملتمع

حممد االخناوي  ./د

 بالقسم

            الثالثاء

            األربعاء

           اخلميس



 

 

 

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

 علم نفس النمو

 / دينا معوضد.

 213ق 

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عال عاصم

 40ق 

 

   تدريب ميداني األحد

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 عالء شعراوي د./ ا .

 بالقسم

   

       االثنني

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ نادية السعيد

 333ق 

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ حامد شحاتة

 333ق 

 

     ثالثاءال

 املناهج

 د./رمضان صاحل 

 433ق 

     

            األربعاء



 

 

 

يام أ

 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

       األحد

الفوق الفردية 

 والتقويم الرتبوي

 د./ إبراهيم السيد

 201ق 

   

   تدريب ميداني االثنني

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عبد الودود مكروما.

 23م 

 املعلم ومهنة التعليم

 اء اهلاديأمسد./ 

 23م 

 

     الثالثاء

 املناهج

 د./ مجال الشحات

 333ق 

 علم نفس النمو

 د./ ماجدة إبراهيم

 22م 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ حممود مندوه

 22م 

 

            األربعاء

 مقرر ثقايف اختياري          اخلميس



 

 

 

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

 األحد

 املناهج

 د./ فؤاد موسى

 305ق 

    

الفوق الفردية والتقويم 

 الرتبوي

 د./ إبراهيم السيد

 201ق 

اخالقيات البحث 

 والتعليم االلكرتوني

 11د ./ علي عويس م 

 

       االثنني

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عبد الودود مكروما.

 23م 

 املعلم ومهنة التعليم

 أمساء اهلاديد./ 

 23م 

 

   تدريب ميداني الثالثاء

 النموعلم نفس 

 د./ ماجدة إبراهيم

 22م 

الصحة النفسية واإلرشاد 

 النفسي

 د./ حممود مندوه

 22م 

 

            األربعاء

           اخلميس



 

 

 

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

   تدريب ميداني األحد

الفوق الفردية والتقويم 

 الرتبوي

 د./ إبراهيم السيد

 201ق 

 مقرر ثقايف اختياري

م اخالقيات البحث والتعلي

 االلكرتوني

 11د ./ علي عويس م 

 

   تدريب ميداني االثنني

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ عبد الودود مكروما.

 23م 

 املعلم ومهنة التعليم

 أمساء اهلاديد./ 

 23م 

 

     الثالثاء

 املناهج

 د./ رمضان صاحلا.

 433ق 

 علم نفس النمو

 د./ ماجدة إبراهيم

 22م 

الصحة النفسية واإلرشاد 

 لنفسيا

 د./ حممود مندوه

 22م 

 

            األربعاء

           اخلميس



 

 

 

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

 املناهج

 د./ حييى سرحان 

 402ق 

  

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ دينا حامد

 20م

 علم نفس النمو

 د./حممود مندوه

 20م 

 

 تدريب ميداني األحد

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 د./ رضا جرب

 201ق 

  

 مقرر ثقايف اختياري

اخالقيات البحث والتعليم 

 االلكرتوني

 11د ./ علي عويس م 

 

   تدريب ميداني االثنني

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ أمل حرات 

 22م 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ فؤاد املوايف ا .

 22م 

 

            الثالثاء

            األربعاء

           اخلميس



 

 

 

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

 املناهج

 د./ فادية دميرتي ا .

 213ق 

  

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ دينا حامد

 20م

 علم نفس النمو

 د./حممود مندوه

 20م 

 

 األحد

 مقرر ثقايف اختياري

 الرتبية البيئية 

 د./ اميان جاد

 502ق  

  

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 د./ رضا جرب

 201ق 

     

       االثنني

 قضايا العصرالرتبية و

 د./ أمل حرات 

 22م 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ فؤاد املوايف ا. 

 22م 

 

            الثالثاء

            األربعاء

       تدريب ميداني اخلميس



 

 

 

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

 املناهج

 د./ فادية دميرتي ا .

 213ق 

  

 املعلم ومهنة التعليم

 د./ دينا حامد

 20م

 موعلم نفس الن

 د./حممود مندوه

 20م 

 

 تدريب ميداني األحد

وق الفردية رالف

 والتقويم الرتبوي

 د./ رضا جرب

 201ق 

     

       االثنني

 الرتبية وقضايا العصر

 د./ أمل حرات 

 22م 

الصحة النفسية 

 واإلرشاد النفسي

 د./ فؤاد املوايف ا .

 22م 

 

            الثالثاء

            األربعاء

           ميساخل



 

 


