
 

 

 

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 

      تالسب

 االحصاء الرتبوي

 + د أشرف السعيد

 د علي عبد ربه

 505ق 

 التعليم و التنمية املستدامة

1.5  

 مرقص تودري /  دا .

 بالقسم

  

       األحد

 قاعة حبث

 /د+ا . عطوة / حممدد ا .

 صالح جمدي

 بالقسم

 ختطيط التعليم و اقتصادياته

 العويلي/ ابراهيم د  +العجمي  / حممد د ا.

 مبالقس

 

       االثنني

 ارشاد و توجيه املتفوقني و املوهوبني

 )اختياري (

 عبد العظيم  ليلي/ د 

 بالقسم

  التعليمية)اختياري (تكنولوجيا إنتاج املواد 

 د/ رشا أمحد + د/ شيماء 

 بالقسم

             الثالثاء

       األربعاء

 )اختياري ( برامج اعداد املعلم

 د زبيده

 402ق 

 م و التنمية املستدامةالتعلي

 د عادل

 بالقسم

 



 

 

 اصول الرتبية

تربية  الطفل

 

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

 اسرتاتيجيات التعليم و التعلم

 قرنيزبيدة  ا.د / 

 بالقسم

 

       األحد

 سيكولوجية تعلم الطفل

 أبو مسلم/ حممود د ا.

 بالقسم

 احصاء تربوي

 علي عبد ربه /د  غنايم  + مهين ا.د / 

 بالقسم

 

       االثنني

 اصل)اختياري(سيكولوجية اللعب و التو

 ابراهيمماجدة / د 

 بالقسم

 تصميم األنشطة و األلعاب الرتبوية

 أمل اهلجرسي /د+حسن حسان  ا.د / 

 بالقسم1.5

 

       الثالثاء

 قاعة حبث

 أشرف السعيد /د+ جمدي صالح  ا.د / 

 بالقسم

  

       األربعاء

 )اختياري (برامج اعداد املعلم

 قرني  زبيده ا.د / 

 402ق 

 )اختياري (دة الشاملةاجلو

 ا.د/حممد عطوة+ ا.د/صالح معوض

 بالقسم

 

       اخلميس

تصميم االنشطة و االلعاب 

 التعليمية

 فؤاد موسيا.د / 

 بالقسم 1.5

    



 

 

 

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

 اسرتاتيجيات التعليم عرب الشبكات

 أمني صالح/ د زاهر+الغريب ا.د / 

 أ60ق 

 طرق التقويم االلكرتوني

 غريب زاهرا.د / ال

 أ60ق 

 

       األحد

 قاعة حبث

 حممد د/امساعيل + عبد العزيزا.د / 

 305ق 

 نظم إدارة مواقع الويب 

 د/ ميسون + د/ رشا محدى 

 بالقسم

       االثنني

 تربوي  احصاء

 + د/ العباسي د/ريهام

 505ق 

 أخالقيات البحث العلمي

 )اختياري(

 د/عبد الودو+ا.د /  /جمدي صالح  ا.د / 

 بالقسم

 

       الثالثاء

 سيكولوجية الفروق الفردية

 )اختياري( 

 /عالء الشعراويا.د /  

 أ60ق 

 طرق تقويم

 رشا ابراهيم/ د 

 أ60ق 

 

       األربعاء

 )اختياري( برامج اعداد املعلم

 قرني زبيده ا.د / 

 402ق 

   



 

 

 

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

 احصاء تربوي

 ممدوح الكناني ا.د / 

 بالقسم

 ضطرابات سلوكية)اختياري(ا

 البنا  اسعاد ا.د / 

 بالقسم

 

       األحد

 يف علم النفس  نظريات معاصرة

 فتحي الزيات  ا.د / 

 بالقسم

   

         االثنني

 قاعة حبث

 حممود أبو مسلم ا.د / 

 بالقسم

  

       الثالثاء

 العمليات العقلية العليا

 حممد عبد السميع ا.د / 

 437ق 

 التدريس )اختياري( أساسيات

 زبيدة قرني  ا.د / 

 بالقسم

          األربعاء

 الصحة النفسية االجيابية)اختياري(

 حممد عطاهللد / 

 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

 (اختياريعلم نفس معريف)

 حممد عبد السميع ا.د / 

 ( اختياري) اخلاصة الرتبية يفنظم عامليه  442ق  

 (اختياريالعمليات العقلية العليا) ي صالح بالقسمجمد ا.د /   

 حممد عبد السميع ا.د / 

 

       األحد

 قاعة حبث

 حممود مندوها . م .د/  

 بالقسم

 الشخصية و قضايا معاصرة

 حممد عطاهلل / د

 بالقسم

 

       االثنني

 متقدم  ارشاد نفسي

 اسعاد البنا ا.د / 

 بالقسم

   

        الثالثاء

 االحصاء الرتبوي

 حممد عيسي/ د 

 404ق 

   

             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

فتحي  ا.د / 

 الزيات

 207ق 

  )إختيارى( علم النفس املعرفى

 حممد عبد السميع ا.د / 

 442ق 
 التخطيط و ادارة مؤسسات الرتبية

 )اختياري(

 يدعأشرف الس/ د  + العجمي  ا.د / 

 بالقسم

 العمليات العقلية العليا

 )إختيارى( 

 حممد عبد السميع ا.د / 

 442ق            

       األحد

 طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة

 ابراهيم شعري ا.د / 

 403ق 

 قاعة حبث

 فؤادا.د / 

 305ق 

  

         االثنني

 يف الرتبية اخلاصة  عاصرةاملاجتاهات اال

 مود مندوهحم/ د 

 335ق 

 

        الثالثاء

 االحصاء الرتبوي

 حممد عيسي/ د 

 404ق 

  

           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

 تطوير املنهج يف التخصص

 ابراهيم علي / د

 207ق 

   

       األحد

 طرق تدريس التخصص

 عبد ربه أمال / د

 401ق 

 قاعة حبث

 البدري  املهدي/ د 

 333ق

  

       االثنني

 احصاء تربوي

 د رمضان د الور

 227ق 

 طرق تدريس التخصص

 البدري  املهدي / د

 305ق 

  

         الثالثاء

 تكنولوجيا التعليم)اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية)اختياري(

 مرقص تودري /د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(الصحة النفسية االجيابية

 هلل ا حممد عطا/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

 طرق تدريس التخصص

 علي قورة ا.د /  +بدران   ا.د / 

 437ق 

  

       األحد

 قاعة حبث

 مصطفي  أمساء ا.د / 

 335ق 

    

       االثنني

 احصاء تربوي

 الور/ امحد د+  صاحل رمضان .د / ا

 227ق 

تطوير املناهج يف 

 التخصص

 البشبيشي  اميان ا.د / 

 402ق 

  

         الثالثاء

 تكنولوجيا التعليم)اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية)اختياري(

 مرقص تودري/ د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(الصحة النفسية االجيابية

 هلل ا حممد عطا/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

 قاعة حبث

 سليمان  د رفقي

 بالقسم

    

       األحد

 تطوير املنهج يف التخصص

 االحولواضحة / د 

 بالقسم

    

       االثنني

 احصاء تربوي

 امحد الور رمضان صاحل + د/ ا.د / 

 227ق 

 طرق تدريس التخصص

 الشحات  مجال /د

 بالقسم

 

         الثالثاء

 تكنولوجيا التعليم)اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية)اختياري(

 مرقص تودري/ د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(ةالصحة النفسية االجيابي

 هلل ا حممد عطا/د 

 بالقسم

             اخلميس



 

 

 

أيام 

 وعاألسب

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

 طرق تدريس التخصص

 سويلم/حممد د ا.

 بالقسم

 قاعة حبث

 عبد اهلل جابر/د ا.

 بالقسم

 

       االثنني

 احصاء تربوي

 رمضان صاحل + د/ امحد الور ا.د / 

 227ق 

 تطوير املناهج يف التخصص

 مبارك  زهدي / د

 بالقسم

  

        الثالثاء

 تكنولوجيا التعليم

 )اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية)اختياري(

 مرقص تودري/ د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(الصحة النفسية االجيابية

 هلل ا حممد عطا/د 

 مبالقس

             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

 1.5التخصص طرق تدريس   

 دميرتي  فادية/د 

 بالقسم

    

       األحد

 قاعة حبث 

 سرور عايدة /د ا .

 بالقسم

    

       االثنني

 احصاء تربوي

 رمضان صاحل + د/ امحد الور ا.د / 

 227ق 

 

 تطوير املناهج يف التخصص

 ا .د /عايدة سرور 

 بالقسم

 

       ثالثاءال

 1.5طرق تدريس التخصص 

 مصطفي  عبد السالم/ د ا .

 بالقسم

 تكنولوجيا التعليم)اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية)اختياري(

 مرقص تودري/ د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(الصحة النفسية االجيابية

 هلل ا حممد عطا/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

 تطوير املنهج يف التخصص

 عبد الرازق/ حممد د 

 بالقسم

    

       األحد

 قاعة حبث

 امساعيل  عاصم/ د 

 بالقسم

    

       االثنني

 احصاء تربوي

 رمضان صاحل + د/ امحد الور ا.د / 

 227ق 

    

         الثالثاء

 تكنولوجيا التعليم

 )اختياري(

 تاج  وليد /د  عبد الوهاب + شيماء/ د 

 505ق 

 

       األربعاء

 ادارة االزمات التعليمية

 )اختياري(

 مرقص تودري/ د ا.  +عطوة / د ا.

 بالقسم

 )إختيارى(الصحة النفسية االجيابية

 هلل ا حممد عطا/د 

 بالقسم

       اخلميس

 صصالتخ ةطرق تدريس ماد

 رجب أماني/ د 

 بالقسم

    



 


