
 

 

 

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

 الربامج واملناهج الدراسيه جودة 

 السيد+ د/ شريين  خمتار د/ إيهاب

 بالقسم 

   

     تدريب ميدانى  األحد

 النظم العامليه فى ضمان اجلودة 

   د/ أمل حرات+  معوض / صالح ا.د

 بالقسم

 

       االثنني

 التغيري واإلصالح الرتبوى  لمداخ

 د/ على عبد ربه + د/ عادل منصور 

 لقسم  با

   

             الثالثاء

         األربعاء

ثقافة املعايري واجلودة فى 

 )اختياري (التعليم 

 / حسن حسان + د/ اإلخناوى  ا.د

 بالقسم

  

             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

 إدارة األزمات فى املؤسسات 

 العجمى حممد /  دا. / تودرى +  دا.

 بالقسم 

نظم إدارة املقررات 

  اإللكرتونية

  شوقي د/ ميسون + د/ منال

 بالقسم

 

       األحد

 تاريخ ونظريات اإلدارة الرتبويه 

 معوض/ صالح  دا. د/ العويلى + 

 بالقسم 

   

       االثنني

 سيكولوجية اإلدارة الرتبويه 

 د/ رباب صالح 

 302ق 

التخطيط اإلسرتاتيجى  

 )إختيارى ( 

  / عطوةا.د  د/ أشرف السعيد + 

 بالقسم

 

         تدريب ميدانى 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

وذوى  الوقائيةالرتبية 

 (  اختياري) اخلاصة االحتياجات

 السيد د/ شريين 

 بالقسم 

 اللعب و التواصل  سيكولوجية

 صالح د/ رباب 

 بالقسم

  

       األحد

 علم لألطفال إسرتاتيجات التعليم والت

 قرني/ زبيدة  دا.

 بالقسم 

 األطفال املوهوبني واملتفوقني 

 الكناني / ممدوح  دا.

 بالقسم 

 

   تدريب ميدانى  االثنني

 األسرة  قيم وأخالقيات الطفل و

 / عبد الرمحن النقيب  دا. + / جمدى صالح  دا.

 بالقسم 

  

       الثالثاء

 سيكولوجية اللعب والتواصل 

 عبد العظيم د/ ليلى

 بالقسم 

    

             األربعاء



 

 

 

أيام 

 عاألسبو

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

 التخصص  يفالكمبيوتر  استخدام

 + د/ ميسون طلبة/ عبد العزيز  دا.

 بالقسم 

   

   تدريب ميدانى  األحد

  التعليميةإنتاج املواد  تصميم و

  حممد+ د/ إمساعيل   محدي د/ رشا

 بالقسم 

 إختيارى( نظم تأليف برجميات )

  عبد الوهاب  + د/ شيماءتاجد/ وليد 

 بالقسم

 

    االثنني

 تكنولوجيا التعليم فى التخصص 

 + د/ أمني  شوقيد/ منال 

 بالقسم

   

       الثالثاء

  اإللكرتونيالتعليم 

 ( اختياري)

رشا + د/ شوقيد/ منال 

 إبراهيم 

 بالقسم

    



 

 

 

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 ميدانى  السبت

 تدريس املتفوقني  طرق

 موسي/ فؤاد  دا.

 بالقسم 

   

       األحد

 سيكولوجية اإلبداع 

 / ممدوح الكنانى  دا.

 بالقسم 

 إرشاد وتوجيه املتفوقني 

 (  اختياري)

 السعيد د/ ناديه 

 بالقسم 

  

         االثنني

  والفلسفية االجتماعيةاألصول 

 (اختياري)

 د/ أمل اهلجرسي +د/ حممد عطوه 

 القسم ب

  

       الثالثاء

  املوهبةبرامج تنمية 

 صالحد/ رباب 

 بالقسم 

    

         األربعاء

 الدمج  سيكولوجية التدخل و

 د/ كريم منصور 

 بالقسم

  



 

 

 

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

 تعلم الإعاقات 

 د/ ماجدة إبراهيم 

 بالقسم

 املعلم ومهنة التعليم )إختيارى(

 عطوه  د/ اإلخناوى + د/ حممد

 بالقسم

       األحد

 املناهج املوجهه لألخصائى النفسي  

 )إختيارى( 

 د/ زهدى مبارك

 بالقسم

 

مهارات التشخيص 

 والتوجيه )إختيارى( 

 معوضد/ دينا 

 بالقسم

 

        االثنني

  والفلسفية االجتماعيةاألصول 

 العويلى ابراهيم د/ أمل حرات + د/ 

 بالقسم

 

   انى تدريب ميد الثالثاء

 الرتبويةسيكولوجية إدارة األزمات 

 د/ رضا جرب

 بالقسم

   



 

 

 

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

   تدريب ميدانى  االثنني

 املوهبه والتوجيه 

 د/ ممدوح الكنانى 

 13م 

 تكنولوجيا إنتاج املواد 

د/ ريهام الغول + د/ رشا 

 محدى 

 م خري اهلل

إسرتاتيجية 

 التدخل 

د عطا د/ حمم

 اهلل 

 م خري اهلل

 

   تدريب ميدانى الثالثاء

  اخلاصة االحتياجاتإرشاد ذوى 

 / عصام زيدان  دا.

 م خرياهلل 

 الرتبية اخلاصةإدارة مؤسسات 

 العجمى حممد/ ا.د  د/ أمل اهلجرسي +

 42ق 

  
إسرتاتيجية 

 التدخل 

 عمارةد/ لطفى 

 401ق 

  

   تدريب ميدانى األربعاء

دريس ذوى طرق ت

 اإلحتياجات اخلاصه 

 الزهريى د/ لطفى + د/ عادل 

 23م 

    

         تدريب ميدانى 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

أساليب تدريس مناهج العلوم مبدارس 

 ( 2اللغات )

 / محدى أبو الفتوح  دا.

 بالقسم 

 

تقويم مناهج العلوم 

وتطويرها مبدارس 

 ارى( اللغات )إختي

 الصادق/ ممدوح  دا.

 بالقسم

 

       األحد

 تدريس مناهج العلوم مبدارس اللغات 

 الصادق/ ممدوح  دا.

 بالقسم

اإلجتاهات احلديثه فى 

تكنولوجيا التعليم 

 )إختيارى( 

 شوقي منال+ د/  العباسيد/

 بالقسم

 

     تدريب ميدانى االثنني

 قاعة حبث 

 سرورد/ عايده 

 بالقسم

  

          ءالثالثا

برامج إعداد معلم العلوم 

 وتدريبه 

 )إختيارى( 

 خمتارد/ إيهاب 

 بالقسم

 



 

 

 
 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 مناهج الرياضيات 

 الور امحد د/ 

 بالقسم

 الدراسيةتقويم املناهج 

 مبدارس اللغات 

 مبارك زهديد/ 

 بالقسم

 

       األحد

 قاعة حبث 

 عبد اهللجابر /  دا.

 بالقسم

تكنولوجيا  يف احلديثة االجتاهات

 ( اختياريالتعليم )

عبد + د/ شيماء الغول د/ ريهام 

 الوهاب

 بالقسم

 

       االثنني

برامج إعداد معلم 

 ( اختياري) تالرياضيا

 موسي/ فؤاد  دا.

 بالقسم

 أساليب تدريس الرياضيات 

 الور  امحد د/

 بالقسم

 

             الثالثاء

         تدريب ميدانى األربعاء



 

 

 

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

 قاعة حبث 

 البدريد/ املهدى 

 بالقسم 

    

       األحد

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 ابو زيدد/ صفاء 

 بالقسم

تدريس  يفالكمبيوتر  استخدام

 ( اختياريالتخصص )

   عبد اهلل  / جابر دا.

 بالقسم

 

   ميدانى  تدريب االثنني

 قاعة حبث 

 د/ ابراهيم حممد 

 بالقسم

 

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

   تدريب ميدانى الثالثاء

  اخلاصةلفئات اطرق تدريس 

  حممد الزيين د/ 

 بالقسم

   



 

 

 

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

 قاعة حبث 

 لشيخا/ عادل  دا. + مصطفي/ أمساء  دا.

 227ق 

تدريس  يفالكمبيوتر  استخدام

 ( اختياريالتخصص )

 رزق +د/ مساحمحدتود/ رحاب 

 227ق 

 

       األحد

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 / على قورة دا./ بدران +  دا.

 بالقسم

   

       االثنني

 لفئات اخلاصة طرق تدريس ا

 / إميان البشبيشى دا.

 بالقسم

 

 لتعليم )إختيارى( تكنولوجيا ا

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

     تدريب ميدانى  الثالثاء

 طرق تدريس للفئات اخلاصه 

 الشيخ / عادل  دا.

 بالقسم

  

         تدريب ميدانى األربعاء



 

 

 

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

  اخلاصةلفئات اطرق تدريس 

 االحولد/واضحه 

 بالقسم

 يفالكمبيوتر  استخدام

تدريس التخصص 

 ( اختياري)

 سليمان د/ رفقى

 بالقسم

 

       األحد

 قاعة حبث 

 سليمان د/ رفقى

 بالقسم

   

       االثنني

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 د/ هبه سامل

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

             الثالثاء

             ربعاءاأل

         تدريب ميدانى اخلميس



 

 

 

أيام 

 عاألسبو

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 ميدانى  السبت

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 سويلم حممد د/ ا.

 بالقسم

   

       األحد

 قاعة حبث 

 / جابر عبد اهلل دا.

 بالقسم

استخدام الكمبيوتر يف تدريس 

 التخصص )اختياري (

   / جابر عبد اهلل  دا.

 بالقسم

 

       االثنني

 طرق تدريس الفئات اخلاصة 

 د/عادل الزهريي  

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

             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

 قاعة حبث 

 مصطفيم / عبد السال دا.

 بالقسم

   

          األحد

استخدام الكمبيوتر يف تدريس 

 التخصص )اختياري (

 / جابر عبد اهلل    دا.

 بالقسم

 

       االثنني

 لفئات اخلاصة طرق تدريس ا

 بوشامه حممد اد/

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

       الثالثاء

 الجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص ا

 قرني  / زبيده دا.

 بالقسم

   

             األربعاء

         تدريب ميدانى  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

 اعة حبث ق

 سرور / عايدة  دا.

 بالقسم

   

          األحد

استخدام الكمبيوتر يف تدريس 

 التخصص )اختياري (

 / جابر عبد اهلل    دا.

 بالقسم

 

       االثنني

  اخلاصةلفئات طرق تدريس ا

  بوشامهحممد اد/

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 د/ ريهام الغول+ د/ أمني صالح

 505ق 

 

       الثالثاء

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 قرني  / زبيده دا.

 بالقسم

   

         تدريب ميدانى  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

 قاعة حبث 

 امساعيلد/عاصم 

 بالقسم

   

             األحد

       االثنني

 االجتاهات احلديثة يف تدريس التخصص 

 رجب أمانيد/ 

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم )إختيارى( 

 صالح+ د/ أمني الغولد/ ريهام 

 505ق 

 

         الثالثاء

  اخلاصةلفئات اطرق تدريس 

 د/حممد عبد الرازق  

 بالقسم

 

       األربعاء

استخدام الكمبيوتر يف تدريس 

 التخصص )اختياري (

 د/تهانى البنا

 بالقسم

    

         تدريب ميدانى  اخلميس


