
 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة العربية ( تخصص والثانوي  اإلعدادياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 تقنيات  السبت

أ.د/ حسن عبد  

 ( 132)المقصود 

 ( 132) قيادة
 د. هناء شحته 

 مواطنة 

 ( 132سميح)د/ دعاء 
 تقنيات عملي 

 (132 ) 
 أ. مروة عبد الحميد 

 أ.عبدهللا محمد 

     

 المكتبة العربية   األحد
 ( 132د/ لبنى)

 مدخل إلى البالغة العربية 
 ( 132أ.د/ أحمد سعد)

 مدخل إلى النحو العربي 
 ( 13د/ طارق النجار)

     

             االثنين
             الثالثاء 
 ( 1لغة عربية )         األربعاء

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 مدخل إلى األدب العربي      الخميس
 ( 132د/ نجالء حسني)

 علوم قرآن 
 ( 132د/ نجالء العدلي)

 مدخل إلى علم اللغة 
 ( 132د/ أنور بدوي)

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة العربية ( تخصص والثانوي  اإلعدادياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة إنجليزية )       السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني  األحد

 علم البيان       االثنين

 ( 132)د/إبراهيم أحمد
 1عروض

 ( 132)د/ عاشور محمود
  

 ( 132النظرية التربوية) الثالثاء 

 أمل عاطف د. 

 ( 132اتجاهات في علم النفس)

 د. هيام خليل 

        

 2نحو وصرف األربعاء

 ( 132) عميرة  د/ ماهر 
   األدب اإلسالمي

 ( 132)د/عصمت 
 األدب األموي 

عبد المحسن   أ.د/ فتحي

(132 ) 

      

       عملي تدريس مصغر   الخميس

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة العربية ( تخصص والثانوي  اإلعدادياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

 نقد عربي قديم        األحد

د/ العربي 

 ( 132درويش)

 فقه العبادات 

 ( 132د/ محمد أبو العز)

  

 ( 132البحث التربوي) االثنين

 خالد د. دينا  

 البحث التربوي)عملي(  

 خالد د. دينا  

(132 ) 

  المنهج المدرسياساسيات 

 د. شيماء أبو المجد

(132 ) 

   مبادئ العالقات الدولية

 د. عادل  شتا 

(132 ) 

    

    تدريب ميداني الثالثاء 

 1أدب عباسي األربعاء

 ( 132د. آمال إبراهيم )

 4نحو وصرف 

 ( 132د/ نجالء الخولي )

      

             الخميس

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 + تربية خاصة  اللغة العربية( تخصص والثانوي  اإلعدادياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

     الرابعةالفرقة 

 

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

تدريبات األدب العربي        السبت

 الحديث 

 ( 132د/ هند سعد )

 األسلوبيات

 ( 132د/ يسن رمضان )

  

تدريبات أدب مصر   األحد

 اإلسالمية 

 ( 132د/ أميرة بدوي)

 األدب العربي الحديث 

 ( 132أ.د/ أحمد فؤاد)

 1نحو وصرف

أ.د. حسن عبد  

 ( 132المقصود )

   

         االثنين

 1تدريبات نحو وصرف الثالثاء 

 ( 132د/ ماهر عميرة )

 األسلوبيات

 ( 132د/ يسن رمضان )

 أدب مصر اإلسالمية 

 ( 132أ.د/ وائل علي)

 الداللة

 ( 132د/ محمد الطاهر)

 المعاجم

أ.د. مصطفى  

 ( 132التوني)

  

   تدريب ميداني األربعاء

مناهج ذوي  /مناهج   الخميس

 االحتياجات الخاصة  

 د. مروان السمان /

 د. بسمه أسامه 

(132)  /401 

 ( 132) 2 طرق تدريس

 

 د. مروان السمان

 

 صحة نفسية

 د. نورة محمد 

 (132 ) 

  

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة االنجليزية ( تخصص والثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 قيادة التربوية ال  السبت

 34مدرج 

 د. غاده عبد السالم 

المواطنة و حقوق  

 اإلنسان

  34مدرج 

 د. مها وفائى 

تقنيات المعلومات  

 )عملي(

 34مدرج 

 أ. فريد 

 أ. محمود عبد العليم 

 تقنيات  

 34مدرج 

د. محمود 

 المهدى

     

 عملي + نظري   1استماع و تحدث   األحد

  96د. أحمد عبد الستار مدرج 

 أساليب القراءة و الفهم  

د. نها رضوان مدرج 

96  

   1قواعد 

 96د. أمل صالح مدرج 

    

 ( 1لغة عربية )         االثنين

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

              الثالثاء 

 مدخل الى القصة     األربعاء

د. عبير الخطيب مدرج  

96 

 عملي + نظري    1صوتيات  

 96د. آمال طايع مدرج 

اللغة الفرنسية /  

 األلمانية 

 د. تريفينا ادوارد/  

 أ. االء محمود

 96/ مدرج  307حجرة 

  

             الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 لغة االنجليزية ( تخصص الوالثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة عربية )       السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 تدريب ميداني   األحد

 عملي + نظري 2قواعد و تدريبات  االثنين

 34د. أحمد علي  مدرج 

 عملي + نظري    2استماع و تحدث  

 34د. أحمد عبد الستار مدرج 

) الوصفية و  1كتابة 

القصصية( د. محمود  

 34جابر مدرج 

    

 اتجاهات في علم النفس  الثالثاء 

 د. هيام خليل 

 96مدرج 

 النظرية التربوية

  96مدرج 

 الشاعر د. هبه 

        

 قراءة تحليلية         األربعاء

 جمال   ةغادد. 

 34مدرج  

مدخل الى النقد  

 األدبي  

د. فاتن المصري  

 34مدرج 

  

   عملي تدريس مصغر      الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة االنجليزية ( تخصص والثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

 الترجمة الي العربية  السبت

 د. نها رضوان 

 96مدرج 

 العرض الشفهي  

 د. عبير الخطيب  

  96مدرج 

 شكسبير 

 د. سلوى جودة  

  96مدرج 

 قراءة نقدية 

 د. شيرين يوسف  

  96مدرج 

    

             األحد

 التربوي البحث  االثنين

 د. فتحية عبد الجواد 

  96مدرج 

 البحث التربوي )عملي( 

 د. فتحية عبد الجواد 

  96مدرج 

المنهج اساسيات 

  المدرسي

 د. داليا يحي

  96مدرج 

 التعددية الثقافية 

 د. إسالم رمضان

  96مدرج 

    

   تدريب ميداني الثالثاء 

             األربعاء

الشعر الرومانسي و   الخميس

 الفيكتوري د. جيهان  

 34مدرج 

 تاريخ اللغة اإلنجليزية

 د. أمل صالح 

 34مدرج 

        

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اإلنجليزية   + تربية خاصة اللغة ( تخصص والثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

             السبت

  4محادثة      األحد

 د. أمل رشاد 

  34مدرج 

   4قراءة 

 د. شيرين يوسف  

 34مدرج 

 علم اللغة العام   

 د. منتصر الشوربجي     

 34مدرج         

  

             االثنين

 الشعر  الثالثاء 

 د. غادة جمال  

 34مدرج 

 النقد  

 د. سلوى جوده  

 34مدرج 

 علم اللغة النفسي  

 د. أحمد علي  

 34مدرج 

      

 تدريب ميداني   األربعاء

مناهج/ مناهج ذوي      الخميس

 االحتياجات الخاصة  

 د. داليا يحي

 د. بسمه أسامه 

 401/ 34مدرج 

 صحة نفسية

 د. نورة محمد 

 34مدرج 

 2طرق تدريس 

 د. رمضان فريد 

 34مدرج 

   

 

  

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة االنجليزية )خاص( ( تخصص والثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

تقنيات المعلومات   السبت

 )عملي(

 أ. محمود محمد إبراهيم 

 96مدرج 

 القيادة التربوية

 96مدرج 

 أميرة سامحد. 

المواطنة و حقوق   

 االنسان

 96مدرج 

 د. مها وفائى 

        

 أساليب القراءة و الفهم   األحد

 د. نها رضوان 

 34مدرج 

 مدخل الي القصة 

 د. عبير الخطيب  

 34مدرج 

        

      االثنين
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 نظري + عملي     1صوتيات     الثالثاء 

   34د. آمال طايع  مدرج           

اللغة الفرنسية / 

 األلمانية

 47مدرج  /34مدرج 

 د. تريفينا ادوارد/  

 أ. االء محمود

 تقنيات 

د. أحمد 

 عباس 

 34مدرج 

      

 ) نظري + عملي (  1استماع و تحدث األربعاء

 34د. أحمد عبد الستار مدرج 

 1قواعد

 34د. أمل صالح  مدرج 

      

             الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة االنجليزية )خاص( تخصص ( والثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثانى 

 

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

     عملي تدريس مصغر   السبت

   تدريب ميداني األحد

) الوصفية و  1كتابة      االثنين

القصصية( د. محمود  

   96جابر مدرج 

 قراءة تحليلية       

   جمالة  غادد.    

  96مدرج       

 مدخل الي النقد األدبي 

 د. فاتن المصري  

  96مدرج 

  

 النظرية التربوية       الثالثاء 

 محرمأ.د. أشرف 

 34مدرج 

اتجاهات في علم  

 النفس 

 د. محمد عبد العظيم 

 34مدرج 

  

 ( 3لغة عربية )         األربعاء

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

نظري    2قواعد و تدريبات لغوية  الخميس

 + عملي 

 د. أحمد علي 

 96مدرج   

 عملي + نظري  2استماع و تحدث 

 د. أحمد عبد الستار  

 96مدرج 

     

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة الفرنسية ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

   المستوى األول

 

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

 306 –مواطنه  السبت

 محمدد. ابتسام 

 306 –تقنيات عملي 

 هبه سمير  أ.

- تقنيات  

306 

أمل د. 

 عاطف 

 306 –قيادة 

 د. أسامة عبد السالم

     

(  1قواعد ) األحد

  -)نظري( 

306  

د. جيهان  

 كميل 

 

  –( )عملي( 1قواعد )

306 

 د. جيهان كميل  

 تريفينا ادوارد د. 

مهارات 

القراءة  

)نظري(  

306  

جيهان  د. 

 جميل

مهارات القراءة )عملي(  

– 306 

 جيهان جميل د. 

 

 – (1ترجمة مهنية )

306 

صافيناز على عبد  د. 

 الستار 

    

             االثنين

 306 –لغة انجليزية      الثالثاء 

 د. عبير الخطيب 

 

   306 - 16حضارة ق 

 د. هناء حسن 

أدب ونصوص مختارة  

)قرون وسطى وقرن  

16 )– 306 

 د. منال زهران 

  

             األربعاء

       الخميس
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اللغة الفرنسية ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

   الثانىالمستوى 

 

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

 ( 3لغة عربية )         السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني األحد

  –)نظري(  2صوتيات  االثنين

306 

 د. حنان حلمي

  –)عملي(  2صوتيات 

306 

 د. حنان حلمي

 نيفين زكريا د. 

  –)نظري(   3قواعد 

306 

 د. ابتسام محمد

 306-)عملي(  3قواعد 

 

 د. ابتسام محمد

 306 – 17حضارة ق 

 د. ليلى نجيب 

  

 النظرية التربوية الثالثاء 

    د. هبه الشاعر -306

اتجاهات في علم  

 306 -  النفس

 د. نادر مسعد 

        

  –( 2) 17نصوص ق  األربعاء

306 

 مرجريت ميميد. 

 –( 2ترجمة مهنية )

306 

 د. صافيناز علي 

        

   عملي تدريس مصغر        الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة الفرنسية ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

قواعد ونظم الشعر       األحد

   306 –)نظري( 

 د. دينا أحمد 

قواعد ونظم الشعر  

 306 –)عملي( 

 د. دينا أحمد 

(  1) 19مقال ادب ق 

– 306 

 د. سامح سعيد

  

  المنهج المدرسياساسيات  االثنين

306 –    

 د.أمانى رمضان 

االتجاهات المعاصرة  

في الفلسفة  

  – 306 واالجتماع

 رباب عبد الجواد د. 

 306   البحث التربوي

–  

 د. نعيمه جابر 

 البحث التربوي )عملي(

– 306 

 د. نعيمه جابر 

    

   تدريب ميداني الثالثاء 

ورشة عمل ومهارات  األربعاء

   306 –( )نظري( 2كتابة )

 د. دينا صالح

ورشة عمل ومهارات 

  –( )عملي( 2كتابة )

306 

 د. دينا صالح

  –( 1) 19نصوص ق 

306 

 د. سمر جمال

      

(  1قواعد ولغويات )     الخميس

 307 –)عملي( 

 د. وائل فؤاد 

(  1قواعد ولغويات )

   307 –)نظري( 

 .وائل فؤاد د

    

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة الفرنسية ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 – 18-17-16مقال أدبي مسرح ق  السبت

306  

 د. جيهان جميل 

 –  18-17-16نصوص مسرح ق 

306 

 أ.د. نيللي الحداد 

 306 -ترجمة 

 د. سمر جمال

   

 307 –قواعد  األحد

 د. جاكلين رسمي

 307 -حضارة  

 د. ليديا موريس 

      

             االثنين

ورشة  الثالثاء 

عمل 

ومهارات 

كتابة 

  –)نظري( 

306 

د. هدى  

 نعيم

ورشة عمل ومهارات 

 306 –كتابة )عملي( 

 د. هدى نعيم 

 306 –لغويات 

 د. نهلة أحمد

      

   تدريب ميدانى  األربعاء

   - 306 مناهج الخميس

 د. أمانى رمضان 

 - 306   صحة نفسية

 أ.د. إيمان لطفى 

   

 306 – 2طرق تدريس 

 د. أمانى رمضان 

      

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة الفرنسية )خاص( ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

  -307 تقنيات )عملى(  السبت

 د. نيفين زكريا 

 307تقنيات

د. نيفين    -

 زكريا 

   - 307 قيادة

 د. محمد سعيد

 307 –مواطنه 

 د. ابتسام محمد

    

مهارات  األحد

القراءة  

 )نظري( 

307 

جيهان  د. 

 جميل

 

مهارات القراءة  

 307 –)عملي( 

 جيهان جميل د. 

  1قواعد 

 )نظري( 

307 

د. جيهان  

 كميل

 

  –)عملي(  1قواعد 

307 

 د. جيهان كميل 

 تريفينا ادوارد د. 

 

 –  307 لغة انجليزية

 

 د. عبير الخطيب 

    

             االثنين

 307 – 1ترجمة مهنية    الثالثاء 

صافيناز على عبد  د. 

 الستار 

 307 – 16حضارة ق 

 د. هناء حسن 

أدب ونصوص مختارة  

  –( 16)ق وسطى وق 

307 

 د. منال زهران 

    

       األربعاء
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة الفرنسية )خاص( ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثانى 

 

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

   تدريس مصغر عملي          السبت

 تدريب ميداني   األحد

 ( 3لغة عربية )         االثنين

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             الثالثاء 

 –( 2ترجمة مهنية ) األربعاء

307 

 د. صافيناز علي 

  –( 2) 17نصوص ق 

307 

 د. مرجريت ميمي

  –)نظري(  2صوتيات 

307 

  حلميد. حنان  

  –)عملي(  2صوتيات 

307 

 د. حنان حلمي

 نيفين زكريا د. 

    

 اتجاهات في علم النفس الخميس

– 307 

 

  –)نظري(   3قواعد 

307 

 د. ابتسام محمد

 307 –)عملي(  3قواعد 

 د. ابتسام محمد

 307 – 17حضارة ق 

 د. ليلى نجيب 

 307 النظرية التربوية

 أ.د. حنان حافظ   –

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اللغة األلمانيةوالتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 المستوى األول

 

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

 تقنيات )عملى(     السبت

 Wienقاعة 

 د. مروة يحي 

 تقنيات  

قاعة  

Wien 

د. مروة 

 يحي

 قيادة 

 Wienقاعة 

 سامحد. أميرة 

     

   A2 1قراءة  األحد

 Wienقاعة د. سوزان  

   د. سلوى 1A2ستماع ومحادثةا

 Wienقاعة 

    

             االثنين

             الثالثاء 

 متيلمان د.   A2 1قواعد  األربعاء

 Wienقاعة 

 د. أمجد مطر    A2 1كتابة 

 Wienقاعة 

 مواطنه 

 Wienقاعة  

 مروة موسىد. 

  

       الخميس
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 اللغة األلمانيةوالتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميدانى  األحد

       عملى تدريس مصغر    االثنين

 اتجاهات فى علم النفس      الثالثاء 

 د. هيام خليل 

 130قاعة  

 النظرية التربوية

 د. دينا جمال الدين 

 130قاعة  

    

  B2(  2استماع و محادثة ) األربعاء

 130قاعة    ماريانا شتراوسد. 

د. فاطمة و أ. عمرو عزوز  قاعة   B2كتابة نصوص متقدمة 

130 

   

     130د. عبير قاعة  B2نصوص متقدمة قراءة  130مورفولوجيا/ بنية الكلمة د. هدى قاعة  الخميس

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 

 اللغة األلمانيةوالتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

         األحد

   التنمية المستدامة االثنين

 د. مروة أحمد

 130قاعة 

 البحث التربوى 

 أ.د. أحمد عبد العزيز 

 130قاعة 

 البحث التربوى )عملى( 

 أ.د. أحمد عبد العزيز 

 130قاعة 

القراءة و الكتابة 

 العلمية

 130قاعة  د. باسم 

    

   تدريب ميدانى  الثالثاء 

 نظريات تعلم اللغة األربعاء

 130قاعة  د.نادية 

 القراءة و الكتابة العلمية

 130قاعة  د. باسم 

 )أدب(  د. عبد الرحمن على  مقرر اختيارى

 130قاعة  

    

المنهج اساسيات  الخميس

  المدرسي

 د. مرة يحي 

 130قاعة 

 نظريات تعلم اللغة

 د. نادية 

 130قاعة  

        

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اللغة األلمانيةوالتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 النحوالمركب  السبت

  130د. ناصرة  قاعة 

 حضارة  

 130ماريانا شتراوس قاعة 

    

 تحليل نصوص من الدراما والشعر  األحد

 د. سماح

  130قاعة 

 مطالعات و مقال 

 130قاعة  

 

 د. إيمان رجب 

مقرر اختيارى )مدخل  

فى البرجماتية وعلم  

 النص( 

 130قاعة  

 د. أورترون حنا 

    

              االثنين

مقرر اختيارى )مدخل         الثالثاء 

فى البرجماتية وعلم  

 النص( 

 130قاعة  

 د. أورترون حنا 

 مطالعات و مقال 

 130قاعة  

 د. إيمان رجب 

  

 تدريب ميدانى    األربعاء

 صحة نفسية      الخميس

 130قاعة 

 لطفى أ.د. إيمان 

   2طرق تدريس

 130قاعة 

 د. مروه يحي 

 مناهج 

 130قاعة 

 د. مروه يحي 

  

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 اللغة االلمانية )خاص( والتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 المستوى األول

 

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

   قيادة    السبت

 130قاعة 

 د. غاده محمد 

   تقنيات

د. هبه 

 سامى

 130قاعة 

 تقنيات )عملى ( 

 130قاعة  

 أ. فريد حسين 

    

 د. أمجد مطر   A2 1كتابة  األحد

 130قاعة 

 د. ناجى  A2 1قواعد 

 130قاعة  

 مواطنة 

 130قاعة  

 د. مروة موسى

  

 A2 1استماع و محادثة  االثنين

 130قاعة د. سلوى  

 A2  1قراءة 

 130د. سوزان  قاعة 
    

 ( 1لغة عربية )         الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             األربعاء

             الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 اللغة االلمانية )خاص( والتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص  اآلداببرنامج الليسانس فى 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة عربية )         السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميدانى  األحد

 مورفولوجيا/ بنية الكلمة د.هدى  االثنين

  Wienقاعة  

 د. عبير   نصوص متقدمةقراءة 

 B2  قاعةWien 

    

اتجاهات فى علم       الثالثاء 

 النفس 

 د. رياض طه

 Wienقاعة  

 النظرية التربوية 

 د. مروه يحى 

 Wienقاعة 

   

   معمل تدريس مصغر         األربعاء

 د. فاطمة   B2كتابة نصوص متقدمة  الخميس

 Wienقاعة 

 تيلماند. م    B2(2استماع و محادثة )

 Wienقاعة      

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 اللغة االلمانية )خاص( برنامج الليسانس فى العلوم والتربية )اإلعدادى والثانوى( تخصص 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

             األحد

 القراءة و الكتابة العلمية   االثنين

 Wienقاعة  د. باسم

 التعددية الثقافية 

 د. هبه سامى

 Wienقاعة 

      

 تدريب ميدانى    الثالثاء 

القراءة و الكتابة  األربعاء

 العلمية

 د. باسم 

 Wienقاعة 

 نظريات تعلم اللغة

 نادية د. 

  Wienقاعة  

 

 البحث التربوى 

 د. رياض سليمان 

 Wienقاعة 

 البحث التربوى )عملى( 

 د. رياض سليمان 

 Wienقاعة 

    

 نظريات تعلم اللغة الخميس

  Wienقاعة  د.نادية 

 

اساسيات المنهج 

 المدرسى

 د. مروة يحي 

 Wienقاعة 

 )أدب( د. عبد الرحمن على  مقرر اختيارى

 Wienقاعة  

    

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 ( تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةوالثانوي اإلعداديوالتربية ) اآلداب فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 مواطنة   السبت

 ( 404قاعة )

 أ.م.د. كامل مصطفى  

 قيادة 

 ( 404 قاعة)

 د. هناء شحته

       

       األحد
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             االثنين

 تقنيات )عملى(    الثالثاء 

 معمل الجغرافيا  
 أحمد السيد  أ.

 مبادئ خرائط 

 ( 404)قاعة 

 بندق أ.د. رشا حامد 

 مبادئ خرائط )عملى( 

 ( 404)قاعة 

 أ. أيه خالد 

    

             األربعاء

 جغرافيا بشرية الخميس

 ( 404)قاعة 

 د. نهى حسنى 

 جغرافيا اقتصادية

 ( 404)قاعة 

 د. سهير جالل 

 تقنيات 

 (  404قاعة )

 د. نيرمين نتعى 

 جغرافيا طبيعية  

 ( 404)قاعة 

 د. نيرمين نتعى 

 البيئات الطبيعية جغرافيا 

 ( 404)قاعة 

 د. أيمن عطيه

   

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةوالثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثانى 

 

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

 جغرافيا فلكية       السبت

 ( 404 قاعة)

 د. عصام عطيه

 جيومورفولوجيا 

 ( 404 قاعة)

 د. عصام عطيه

  

   تدريب ميداني األحد

جغرافيا مناخية  االثنين

 وحيوية

 ( 404 قاعة)

 د. نسرين زكريا 

 جغرافيا السياحة 

 ( 404قاعة )

 د. سلوى عزازى 

 ةالنظرية التربوي

 ( 404)قاعة 

 د. دينا جمال الدين 

  

    

جغرافية التعدين   الثالثاء 

 والصناعة 

 ( 404قاعة )

 د. دعاء سيد 

 اتجاهات في علم النفس 

 ( 404)قاعة 

 د.زهراء فريد 

        

     عملي تدريس مصغر      األربعاء

 ( 3لغة إنجليزية )          الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةوالثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

 جغرافية العالم االسالمى السبت

 ( 404 قاعة)

 د. أسماء فتحى 

 دراسة ميدانية بشرية 

 ( 404 قاعة)

 الحميد أ.م.د. طلعت عبد 

 جغرافيا زراعية

 ( 404 قاعة)

 د. سهير جالل 

      

             األحد

 البحث التربوي  االثنين

 هبه الشاعر د. 

 ( 404)قاعة 

 

 البحث التربوي )عملي( 

   هبه الشاعرد. 

 ( 404)قاعة 

 

اساسيات المنهج 

 المدرسي

 د. على أبو المعاطى 

 ( 404)قاعة 

 

      

 ميدانيتدريب    الثالثاء 

مورفولوجية األراضى  األربعاء

 الجافة 

 ( 404)قاعة 

 د. أيمن عطيه

 تاريخ مصر االسالمية 

 ( 404)قاعة 

 أ.م.د. إيمان مصطفى 

 جغرافية الوطن العربى 

 ( 404)قاعة 

 د. أسماء عبده

   التنمية المستدامة

 د. دينا خالد  

 ( 404)قاعة 

 

    

             الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيةوالثانوي  اإلعداديوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 دراسة ميدانية بشرية        السبت

 ( 404قاعة )

أ.م.د. طلعت عبد  

 الحميد

 سياسيةجغرافيا 

 ( 404 قاعة)

 د. سلوى عزازى 

  

             األحد

          االثنين

 جغرافية مصر الطبيعية  الثالثاء 

 ( 404 قاعة)

 د. عويس الرشيدى 

جغرافية مصر 

 التاريخية

 ( 404 قاعة)

 د. عويس الرشيدى 

 جغرافية الوطن العربى 

 ( 404 قاعة)

 د. هناء محمد

      

   ميدانيتدريب  األربعاء

 2 طرق تدريس الخميس

 ( 404 قاعة)

 د. أحمد سعيد

 صحة نفسية

 ( 404 قاعة)

 د. سارة طه 

 مناهج

 ( 404 قاعة)

 د. أحمد سعيد

      

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 التاريخ ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية )اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 تقنيات )عملي(     السبت

(133 ) 

 أ. طارق شمس الدين 

 مواطنة 

 ( 133أ.د/ هالة خلف )

 قيادة 

 د. محمد سعيد

(133 ) 

 تقنيات 

(133 ) 

د. عفاف  

 كمال

  

       األحد
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             االثنين

 تاريخ الدولة العربية       الثالثاء 

  هبه عبد المقصودد/ 

(133 ) 

 القديم  يالتاريخ المصر

  أ.د/ جيهان رشدي

(133 ) 

 تاريخ اليونان والرومان 

  د. الشيماء فتحي

(133 ) 

  

             األربعاء

  األوروبيالتاريخ  الخميس

 الوسيط 

 (133د/ أمل يوسف )

الجغرافيا الطبيعية  

 والبشرية

نهى   /د &نيرمين  /د

(133 ) 

 التاريخيمنهج البحث 

 ( 133) د/ محمد العناني

      

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 التاريخ ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية ) اآلداب فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3عربية )لغة          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني األحد

العالقات بين الشرق   االثنين

 والغرب

 (133د/ والء وجيه )

العصر   فيمصر 

 اليوناني 

 ( 133د/ سعاد مجاهد )

 تاريخ أوربا الحديث 

 ( 133د/ آية قبيصي )

      

 النفس اتجاهات في علم  الثالثاء 

 د. نادر مسعد 

(133 ) 

 النظرية التربوية

 د. أمل عاطف

(133 ) 

        

         عملي تدريس مصغر  األربعاء

جغرافيا مصر والوطن         الخميس

 العربي

 ( 133) د/ أسماء عبده

 تاريخ الدولة العباسية 

 ( 133) د/ هدى تونسي

  

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 التاريخ ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية ) اآلداب فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

 تاريخ الدولة الفاطمية األحد

  أ.م.د/ أنور زناتي

(133 ) 

العصر   فيمصر 

 البيزنطي 

 (133) د/ أمل يوسف

جغرافية اقتصادية 

 وسياسية

 ( 133)  د. دعاء سيد

    

   التنمية المستدامة   االثنين

 د. مروة أحمد

(133 ) 

المنهج اساسيات 

 المدرسي

 د.غاده 

(133 ) 

 البحث التربوي )عملي( 

 د. مصطفى أحمد 

(133 ) 

 البحث التربوي 

 د. مصطفى أحمد 

(133 ) 

  

   تدريب ميداني الثالثاء 

             األربعاء

اإلنجليزية بقراءات  الخميس

 ( رومانية)

  الشيماء فتحىد/ 

(133 ) 

 تاريخ أسيا الحديث 

 د/ شيماء صبحي

(133 ) 

        

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 التاريخ ( تخصص والثانوي اإلعداديوالتربية ) اآلداب فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 تاريخ أفريقيا الحديث   السبت

 ( 133د/ رشا أمين )

تاريخ أسيا الحديث  

 والمعاصر 

 ( 133د/ أحمد السيد )

 تاريخ الدولة العثمانية

 ( 133) د/ دعاء سيد

 جغرافيا سياسية

  د. سلوى عزازى

(133 ) 

    

             األحد

             االثنين

 تاريخ أوربا الحديث  الثالثاء 

 ( 133بشير )د/ رجب 

 تاريخ مصر الحديث 

  د/ علي عبداللطيف

(133 ) 

 تاريخ العرب الحديث 

أ.د/ أشرف مؤنس  

(133 ) 

      

   تدريب ميداني األربعاء

 صحة نفسية     الخميس

 د. سارة طه 

(133 ) 

 مناهج

 د. أمانى مصطفى 

(133 ) 

 2 طرق تدريس

 د. تامر عبد العليم 

(133 ) 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 فلسفه  ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

  المستوى األول

 

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

- تقنيات السبت 

301 

د انجي  

 حمدي

 قيادة 

301 

 د. أحمد رفعت 

 301-مواطنة

 د فاطمة بكر 

 تقنيات )عملي( 

 أ مارينا مجدي 

     

 301 مدخل إلى الفلسفة األحد 

 د هالة صبحي 

 301-(1)يونانية فلسفة 

 د محمد وهبة 

مدخل الي  

 301-ياألنثروبولوج

 د أسماء نبيل 

      

مدخل الى علم      االثنين 

 301-االجتماع

 د لبني فتوح 

مدخل الي الفلسفة  

 301-اإلسالمية 

 د إيمان عمران 

  

            الثالثاء 

       األربعاء 
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             الخميس 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 فلسفه ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

   المستوى الثانى

 

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

 ( 3عربية )لغة          السبت 

 اونالين اسبوعيا  

 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني  األحد 

  -مهارات التفكير النقدي  االثنين 

301 

 د محمد سيد 

النظريات الكالسيكية في  

  -  301 االجتماععلم 

 دمني حسني 

- مناهج البحث في الفلسفة 

301 

 د انجي حمدي 

      

 النفس اتجاهات في علم  الثالثاء 

 د. أمال أحمد 

301 

 النظرية التربوية 

 د. فكرى شحاته 

301 

      

 301-العقلفلسفة        األربعاء 

 د أيه مصطفي 

 

)علم    اإلسالميةالفلسفة 

دايمان    -301-الكالم( 

 عمران 

  

         عملى تدريس مصغر  الخميس 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 فلسفة ( تخصص والثانوي اإلعداديبرنامج الليسانس فى العلوم والتربية )

 المستوى الثالث 

 

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

 301-إسالمي تصوف  السبت 

 د أمال ربيع 

 301-فلسفة الدين

 د كرستين عماد 

        

 301-( 1) حديثة فلسفة        األحد 

 د كرستين عماد 

  إسالميةفلسفة 

 301- )المشرق(

 وهبة د محمد  

  

 تاريخ مصر وحضارتها   االثنين 

 د. ياسر السيد 

301 

 المنهج المدرسي اساسيات 

 د. دينا صابر  

  301 

 البحث التربوي 

 أ.د. أحمد عبد العزيز 
301 

 البحث التربوى )عملى( 

 أ.د. أحمد عبد العزيز 
301 

  

   تدريب ميداني  الثالثاء 

             األربعاء 

             الخميس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 فلسفه ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

             السبت 

 301-فلسفة العلوم األحد 

 د محمد سيد 

 301-الفلسفة المعاصرة 

 د أيه مصطفي 

 301-التاريخفلسفة 

 د سماح عبد الحكيم 

      

             االثنين 

 301-ميتافيزيقا        الثالثاء 

 د هالة صبحي 

 301-فلسفة اإلعالم 

 د أمال ربيع 

  

 تدريب ميداني    األربعاء 

 صحة نفسية  الخميس 

301 

 سارة حسام د. 

 2طرق تدريس

301 

 د. سماح إبراهيم 

 مناهج 

301 

 د. محمد فرغلى 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 علم اجتماع ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 قيادة     السبت 

-302 

 د. أحمدرفعت 

 302-مواطنة

 د رباب البصراتي 

 302-تقنيات

د رباب  

 البصراتي 

 عملى تقنيات 

 سامى   أ منار 

  

       األحد 
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

             االثنين 

 302-  الثقافة والهوية الثالثاء 

 د لبني محمد 

 302-  (1)يونانية فلسفة 

 د وداد أبو النجا 

مدخل الي  

د     302 -ياألنثروبولوج

 أسماء نبيل 

      

- مدخل الى علم االجتماع       األربعاء 

302 

 د هبة هللا مصطفي 

- مدخل إلى الفلسفة 

302 

 د ياسمين محمد 

 

  

             الخميس 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 علم االجتماع ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة عربية )                            السبت 

 اونالين اسبوعيا  

 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني  األحد 

  -النقدي  مهارات التفكير االثنين 

302 

 د سماح عبد الحكيم 

النظريات الكالسيكية  

  -302-في علم االجتماع

 د سهير صفوت 

        

 اتجاهات في علم النفس        الثالثاء 

302 

 د.أحمد عباس 

 النظرية التربوية 

302 

 نعيمه جابر د. 

 

  

)علم    اإلسالميةالفلسفة  األربعاء 

د    -302 -الكالم( 

 ياسمين محمد 

مناهج البحث في  

 302 –االجتماع 

 - د دعاء احمد

اجتماعية  مشكالت 

 302-معاصرة

 د هبة هللا مصطفي 

      

   عملى تدريس مصغر        الخميس 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      
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 علم اجتماع ( تخصص والثانوي اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 الرابعة الفرقة 

 

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

             السبت 

             األحد 

 302-ي أنثروبولوج       االثنين 

 د أسماء نبيل 

 302-علم اجتماع مستقبل 

 د نجالء الورداني  

  

- مناهج بحث اجتماعي  الثالثاء 

302 

 د دعاء احمد 

نصوص اجتماعية باللغة  
د نيفين   302-األجنبية

 زكريا 

- علم االجتماع السياسي 

302 

 د امل شمس 

      

   تدريب ميداني  األربعاء 

 2طرق تدريس الخميس 

302 

 سماح إبراهيم د. 

 مناهج

302 

 د. محمد فرغلى 

 صحة نفسية 

302 

 هدى حسن د. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 برنامج الليسانس في األداب والتربية )اإلعدادي والثانوي ( تخصص علم نفس  

  المستوى األول

 

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

 علم النفس اللغوي  السبت

 أماني البري د. 

 ( 407قاعة )

 تقنيات )عملى( 

 أ. محمود محمد إبراهيم 

 ( 407قاعة )

 تقنيات 

أحمد د.

 عباس 

قاعة  

(407 ) 

 قيادة 

 هناء شحتهد. 

   (407قاعة )

  

      

       األحد
  

 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 تاريخ علم النفس   االثنين

 د. محمود سعيد

   (407قاعة )

 علم النفس البيئي 
 د. عائشة أبو سريع

   (407قاعة )

 مواطنة 

 نيفين صباح د. 

   (407قاعة )

       

مدخل إلى بيولوجيا       الثالثاء 

 اإلنسان

 أحمد رياض د. 

   (407قاعة )

 علم النفس التكيفي 

 د. زهراء  فريد 

   (407قاعة )

 الفلسفة مدخل إلى 

 د.

   (407قاعة )

 

  

              األربعاء

             الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 برنامج الليسانس في األداب والتربية )اإلعدادي والثانوي ( تخصص علم نفس  

 

   المستوى الثانى

 

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

   عملى تدريس مصغر         السبت 

   تدريب ميدانى  األحد 

 ( 3لغة عربية )         االثنين 

 اونالين اسبوعيا  

 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 اتجاهات فى علم النفس  الثالثاء 

 أمانى البرى د. 

 ( 407قاعة ) 

 النظرية التربوية 

 دينا جمال الدين د. 

 ( 407قاعة ) 

        

سيكولوجية القيادة   األربعاء 

 القرار وصنع 

 د. نيفين صباح 

 ( 407قاعة ) 

 إحصاء استداللي 

 د. زينب شعبان 

 

 ( 407قاعة ) 

        

المشكالت السلوكية   الخميس 

 واالنفعالية 

 سارة طه  د. 

 ( 407قاعة ) 

تقنيات حديثة في علم  
 النفس 

 د. مجدي شعبان 

 ( 407قاعة ) 

 سيكولوجية الموهوبين 

 د. إسالم حسن 

 ( 407قاعة ) 

 

      

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 برنامج الليسانس في األداب والتربية )اإلعدادي والثانوي ( تخصص علم نفس  

 

   المستوى الثالث

 

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

 تقويم القدرات المتمايزة      السبت

 د. ياسمين عبد الغني 

 ( 407قاعة )

 سيكولوجية التواصل 

 د. أماني البري 

 ( 407)قاعة 

    

 علم النفس التجريبي  األحد

 د. مجدي شعبان 

 ( 407قاعة )

مناهج البحث في علم  

 النفس 

 د. رياض طه

 ( 407قاعة )

 علم النفس المهني 

 د. أمال أحمد

 ( 407قاعة )

      

 البحث التربوى )عملى(  االثنين

 د. فكرى شحاته 

 ( 407قاعة )

  مبادئ عالقات دولية

 د. عادل شتا 

 ( 407)قاعة 

 البحث التربوى قاعة

 د. فكرى شحاته 

 (407 ) 

المنهج اساسيات 

 المدرسى

 هاله محمدد. 

 ( 407قاعة )

    

 تدريب ميدانى    الثالثاء 

)معامل  علم النفس التجريبيمعمل  األربعاء

 علم النفس( 

         

             الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

   برنامج الليسانس في األداب والتربية )اإلعدادي والثانوي ( تخصص علم نفس 

 

 الفرقة الرابعة  

 

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

 اإليجابيعلم النفس  السبت

 د. تامر شوقي 

 ( 407قاعة )

 علم النفس المدرسي 

 د. ياسمين عبد الغني 

 ( 407قاعة )

        

سيكولوجية صعوبات      األحد
 التعلم 

 (401د. محمد هيبة )

 علم النفس المهني 

 د. أمال أحمد

 ( 401قاعة )

    

             االثنين

             الثالثاء 

 تدريب ميدانى    األربعاء

 2 طرق تدريس الخميس

 د. ياسمين سمير

 ( 407قاعة )

 صحة نفسية

 د. سارة حسام 

 ( 407قاعة )

مناهج ذوى  /مناهج

 احتياجات خاصة 

 د. ياسمين سمير/

 د. بسمه أسامه 

قاعة  /(407قاعة )

401 

      

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 التربية تخصص التربية الخاصة  فيبرنامج البكالوريوس  

  المستوى األول

 

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

 ( 1لغة عربية )         السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 تقنيات  األحد

د. سمر 

 رجب 

 401قاعة 

 قيادة 

 د. أمانى محمد

 401قاعة 

 مواطنة 

 د. نشوى سليمان 

 401قاعة 

 عملي تقنيات 

 أ. شيماء بهى الدين 

 أ.بسمه محسن

 401قاعة 

     

 علم النفس البيئي  االثنين

 د. عائشة أبو سريع

 401قاعة 

 تاريخ علم النفس  

 د. محمود سعيد

 401قاعة 

 بيولوجيا اإلنسان 

 د. سيد حافظ 

 401قاعة 

      

 علم النفس التكيفي      الثالثاء 

 د. زهراء فريد 

 401قاعة 

تشخيص وتقييم ذوي  

 االحتياجات الخاصة 

 د. سناء السيد 

 401قاعة 

    

             األربعاء

             الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 التربية تخصص التربية الخاصة  فيبرنامج البكالوريوس  

   المستوى الثانى

 

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

 النظرية التربوية       السبت

   مصطفى أحمدد. 

 401قاعة 

 اتجاهات فى علم النفس 

 د. أحمد عباس 

 401قاعة 

  

       عملى تدريس مصغر  األحد

   تدريب ميداني االثنين

       الثالثاء 
  

 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 إحصاء استداللي األربعاء

 د. زينب شعبان 

 401قاعة 

سيكولوجية القيادة وصنع  

 القرار 

 د. نيفين صباح 

 401قاعة 

        

تقنيات حديثة في علم   الخميس

 النفس 

مجدي شعبان قاعة  د. 

401 

استراتيجيات تعديل  

 السلوك 

 د. محمد فؤاد

 401قاعة 

        

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 التربية تخصص التربية الخاصة  فيبرنامج البكالوريوس  

   المستوى الثالث

 

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

 صعوبات تعلم نمائية       السبت

 د. سمر رجب

 401قاعة 

 سيكولوجية التواصل 

 د. اماني البري 

 401قاعة 

  

مناهج البحث في علم   األحد

 النفس 

 د. رياض طه

 401قاعة 

بناء االختبارات النفسية 

 والتحصيلية

 أمال أحمدد. 

 401قاعة 

        

   تدريب ميداني االثنين

             الثالثاء 

اساسيات المنهج    األربعاء

 المدرسى

 د. شيماء أبو المجد

 401قاعة 

 البحث التربوى 

 د. فتحية عبد الجواد 

 401قاعة 

 عملي البحث التربوى 

 د. فتحية عبد الجواد 

 401قاعة 

االتجاهات المعاصرة فى  

 الفلسفة واالجتماع 

 د. رباب عبد الجواد 

 401قاعة 

  

             الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الفيزياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى األول

 

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

  

    

 جبر )تطبيقي( 

 د. زينب محمد

 (47مدرج )

 جبر 

 د. نادية شحاتة

 (47مدرج )

 مواطنة 

 إسالم السعيدد. 

 

 (47مدرج )

 السبت

  

   

 قيادة 

 رانيا حسن د. 

 (47مدرج )

 عملي تقنيات 

 أ. مرام محمد 

 (47مدرج )

 تقنيات 

د. نورا  

 سامي

مدرج 

(47 ) 

 األحد  

  
 االثنين عملي فيزياء وكيمياء بالتبادل   

 الثالثاء             
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 األربعاء        

  

    

 (1كيمياء عامة )

 د. دعاء فتحى 

 (47مدرج )

 خواص مادة 

 أ.د. ايناس الشاذلي 

 (47مدرج )

 حرارة 

 د. هاني نظمي

 (47مدرج )

 الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الفيزياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى الثانى 

 

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

 اتجاهات في علم النفس        السبت

 د. أحمد عباس 

 (47مدرج )

 النظرية التربوية

 د. مصطفى أحمد 

 (47مدرج )

  

     عملي فيزياء وكيمياء وتدريس مصغر بالتبادل  األحد

   تدريب ميداني االثنين

 ( 3لغة إنجليزية )          الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 ديناميكا حرارية األربعاء

 د. عبير فريد 

 (47مدرج )

 بصريات فيزيائية

 د. مراد حلمي

 (47مدرج )

 كيمياء عضوية

 د.داليا عبد القادر 

 (47مدرج )

      

 تفاضل وتكامل       الخميس

 د. هبة هللا عرفة

 (47مدرج )

تفاضل وتكامل  

 )تطبيقي( 

 أ. يمنى ياسر 

 (47مدرج )

  

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الفيزياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى الثالث 

 

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

 فيزياء إحصائية  السبت

 د. هيام عثمان 

 (47مدرج )

فيزياء إحصائية  

 )تطبيقي( 

 د. هيام عثمان 

 (47مدرج )

 الكترونيات 

 أ.د. هبة الغريب

 (47مدرج )

      

             األحد

   تدريب ميداني االثنين

         عملي فيزياء   الثالثاء 

المنهج اساسيات  األربعاء

  المدرسي

 د. هبه فؤاد

 (47مدرج )

 البحث التربوي 

 د. إسالم السعيد

 (47مدرج )

 

 تاريخ مصر وحضارتها  

 د. ياسر السيد 

 (47مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 د. اسالم السعيد

 (47مدرج )

    

 فيزياء ذرية واطياف  الخميس

 د. دينا عبد المقصود 

 (47مدرج )

 ديناميكا تحليلية

 د. دعاء حبشي 

 (47مدرج )

فيزياء فلكية وارصاد  

 جوية

 د. نورا سامي

 (47مدرج )

      

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الفيزياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 الرابعة الفرقة 

 

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

         السبت

 فيزياء الليزر  األحد

 أ.د. هند علي 

 (47مدرج )

 دوائر الكترونية 

 أ.د. هبة الغريب

 (47مدرج )

 ( 2فيزياء جوامد )

 عبد الباري د. امل 

 (47مدرج )

      

 ( 2فيزياء نووية ) االثنين

 أ.د. سيد كامل 

 (47مدرج )

 ديناميكا كهربية

 أ.د. عطيه عبد المطلب 

 (47مدرج )

 ( 1)منهج خاص 

 أ.د. مختار حمدان 

 (47مدرج )

 علوم متكاملة

 د. وليد نبيل 

 (47مدرج )

  

 مناهج الثالثاء 

 د. وليد نبيل 

 (47مدرج )

 2طرق تدريس

 د. عصام سيد 

 (47مدرج )

 صحة نفسية

 أ.د. محمود رامز 

 (47مدرج )

      

         عملي فيزياء  األربعاء

   تدريب ميداني الخميس



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 )إنجليزي(   ( الفيزياءوالثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى األول

 

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

 خواص مادة    السبت

 أ.د. مصطفي محمود

 (35مدرج )

 جبر  

 د. نادية شحاتة 
 (35مدرج )

 جبر )تطبيقي( 

 د. زينب محمد

 (35مدرج )

    

 تقنيات  األحد

د. دينا عبد  

 المقصود 

مدرج 

(35 ) 

 عملي تقنيات 

 أ. مرام محمد 

 مدرج

 (35مدرج )

 مواطنة 

 د. سالى كمال 

 (35مدرج )

 قيادة 

 د. أميرة سامح

 (35مدرج )

     

     عملي فيزياء وكيمياء    االثنين

 ( 1لغة عربية )         الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 (1كيمياء عامة ) األربعاء

 د. دعاء فتحى 

 (35مدرج )

 حرارة 

 أ.د. هند علي 

 (35مدرج )

        

             الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 )إنجليزي(   ( الفيزياءوالثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى الثانى 

 

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

             السبت

     عملي فيزياء وكيمياء وتدريس مصغر األحد

  تدريب ميداني  االثنين

 كيمياء عضوية الثالثاء 

 د. كاميليا المهدى 

 (35مدرج )

 النظرية التربوية

 د. مروة سمير

 (35مدرج )

 ديناميكا حرارية

 أ.د. مصطفي حسين 

 (35مدرج )

 بصريات فيزيائية

 د. شيرين عبد العزيز 

 (35مدرج )

    

اتجاهات في علم       األربعاء

 النفس 

 د.محمد عبد العظيم 

 (35مدرج )

 وتكامل تفاضل 

 د. عفاف حسن 

 (35مدرج )

 تفاضل وتكامل  

 )تطبيقي( 

 أ. يمنى ياسر 

 (35مدرج )

  

 ( 3لغة إنجليزية )          الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 )إنجليزي(   ( الفيزياءوالثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت 

     عملي فيزياء  األحد

  تدريب ميداني  االثنين

 فيزياء إحصائية  الثالثاء 

 د. هيام عثمان  

 (35مدرج )

فيزياء إحصائية  

 )تطبيقي( 

 د. هيام عثمان  

 (35مدرج )

        

 ديناميكا تحليلية األربعاء

 د. هانم إبراهيم 

 (35مدرج )

 (جغرافيا العالم)

 د. ريمون سمير

 (35مدرج )

المنهج اساسيات 

 المدرسي

 أ.د. ياسر سيد 

 (35مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 د. مروة سمير

(35مدرج )  

 البحث التربوي 

 د. مروة سمير

 (35مدرج )

  

فيزياء فلكية وارصاد   الخميس

 جوية

 د. محمد عبد الحفيظ 

 (35مدرج )

 فيزياء ذرية واطياف 

 أ.د. كرم فتحي 

 (35مدرج )

 الكترونيات 

 أ.د هبة الغريب

 (35مدرج )

     

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 )إنجليزي(   ( الفيزياءوالثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 الرابعة الفرقة 

 

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

 دوائر الكترونية  السبت

 أ.د هبة الغريب

 (35مدرج )

 ( 2فيزياء جوامد )

 أ.د. أشجان فريد 

 (35مدرج )

 ( 2فيزياء نووية )

 د. نهال صبري 

 (35مدرج )

 فيزياء الليزر 

 أ.د. عدلى عمار 

 (35مدرج )

    

 ( 1منهج خاص )  األحد

 أ.د. مختار حمدان 

 (35مدرج )

 ديناميكا كهربية

 أ.د. عطيه عبد المطلب 

 (35مدرج )

 علوم  متكاملة

 د. وليد نبيل 

 (35مدرج )

  

     عملي فيزياء   االثنين

 مناهج     الثالثاء 

 أ.د. ياسر سيد 

 (35مدرج )

 صحة نفسية

 د. نورة محمد 

 (35مدرج )

 2 طرق تدريس

 د. عصام سيد 

 (35مدرج )

  

          األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى األول

 

 

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

 ( 1لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اسبوعيا  اونالين 

     عملي كيمياء وفيزياء وبيولوجي بالتبادل  األحد

 قيادة   االثنين

 رانيا محروس د. 

 (52مدرج )

 تقنيات 

د. سعاد  

 مجدى 

 (52مدرج)

 عملي تقنيات 

 أ. حنان عاطف

 (52مدرج )

 مواطنة 

 د. نيفين صباح 

 (52مدرج )

    

 (1كيمياء عامة ) الثالثاء 

 د. رانيا أحمد 

 (52مدرج )

 مادة وحرارة خواص 

 د. مرفت اسماعيل

 (52مدرج )

أسس علم 

 النبات 

أ.د. سامية  

 عجيب 

مدرج 

(52 ) 

 جبر  

 د. ندا سيد 

 (52مدرج )

     

             األربعاء

             الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 اتجاهات في علم النفس  السبت

 د.هيام خليل 

 (52مدرج )

 النظرية التربوية

 د. نعيمه جابر 

 (52مدرج )

      

 كيمياء المجموعات الرئيسية األحد

 د. هدى فتحى 

 (52مدرج )

 طرق التحليل الطيفي 

 محمود مشالى د.

 (52مدرج )

      

  تدريب ميداني  االثنين

       عملي كيمياء وتدريس مصغر بالتبادل  الثالثاء 

 ( 2كيمياء عضوية ) األربعاء

 د. سميه االدفاوى

 (52مدرج )

 ديناميكا حرارية

 د. سعاد مجدى 

 (52مدرج )

        

 ( 3لغة إنجليزية )          الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اسبوعيا  اونالين 

 

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى الثالث 

 

 

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

             السبت

كيمياء المركبات غير   األحد

 متجانسة الحلقة 

 د. داليا عبد القادر 

 (52)مدرج 

 الكيمياء الصناعية 

 د. مروة محمد

 (52مدرج )

 الكيمياء التناسقية

 د.عقيلة صالح 

 (52مدرج )

      

  تدريب ميداني  االثنين

الكيمياء الكهربية         الثالثاء 

 التحليلية

 د. محمد مصطفى 

 (52مدرج )

 مقرر اختياري كيمياء 

 د. نهى محمد 

 (52مدرج )

  

 التربوي عملي البحث  األربعاء

 د. دينا خالد 

 (52مدرج )

 ( جغرافيا العالم)

 (52مدرج )

 د. نسرين زكريا 

 البحث التربوي 

 د. دينا خالد 

 (52مدرج )

 

المنهج اساسيات 

 المدرسي

 أ.د. أسامه جبريل

 (52مدرج )

    

       عملي كيمياء الخميس

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسرنامج ب

 الرابعة الفرقة 

 

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

 دوائر كهربية  السبت

 د. إيمان عاصم 

 (52مدرج )

 اساسيات علوم المواد 

 د. شيماء عبد العال 

 (52مدرج )

   IIكيمياء غير عضوية 

 د. فوز محمد 

 (52مدرج )

كيمياء 

عضوية 

VI 

د.هبه 

 حسن

مدرج 

(52 ) 

     

             األحد

 V كيمياء فيزيائية  االثنين

 د. شيماء عبد الحليم 

 (52مدرج )

 Vكيمياء عضوية 

 أسماء اسماعيل

 (52مدرج )

 علوم متكاملة

 د. حنان حامد 

 (52مدرج )

    

 صحة نفسية الثالثاء 

 د. أميرة إمام

 (52مدرج )

 2طرق تدريس 

 د. هبه فؤاد

 (52مدرج )

 مناهج

 د. سالى كمال 

 (52مدرج )

      

     عملي كيمياء األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى األول

 

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

 ( 1لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 تقنيات     األحد

د. سعاد  

 مجدى 

مدرج 

(53 ) 

 مواطنة 

 د. هبه سامى

 (53مدرج )

 قيادة 

 د. أحمد رفعت 

 (53مدرج )

 تقنيات عملي 

 أ. مروة ذكرهللا 

 (53مدرج )

  

             االثنين

       عملي بيولوجي  الثالثاء 

 (1كيمياء عامة ) األربعاء

 د.أميمه محمد 

 (53مدرج )

 خواص مادة وحرارة 

 د. هناء زكا 

 (53مدرج )

 جبر  

 د. ندا سيد 

 (53مدرج )

أسس علم 

 النبات 

أ.د. هناء 

 حجازى 

مدرج 

(53 ) 

     

       عملي كيمياء وفيزياء بالتبادل  الخميس

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص الكيمياء )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى الثانى 

 

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

           السبت

     عملي كيمياء وتدريس مصغر بالتبادل  األحد

   تدريب ميداني االثنين

 اتجاهات في علم النفس    الثالثاء 

 د. محمد عبد العظيم 

 (53مدرج )

 النظرية التربوية

 أ.د. أشرف محرم

 (53مدرج )

 ديناميكا حرارية

 د. خالد فؤاد 

 (53مدرج )

   

 ( 3لغة إنجليزية )          األربعاء

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 المجموعات الرئيسيةكيمياء  الخميس

 د. عائشة اسماعيل

 (53مدرج )

 طرق التحليل الطيفي 

 د. على محمود 

 (53مدرج )

 ( 2كيمياء عضوية )

 د. عزه محمد 

 (53مدرج )

    

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص الكيمياء )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

     عملي كيمياء     األحد

   تدريب ميداني االثنين

الكيمياء الكهربية   الثالثاء 

 التحليلية

 د.على محمود 

 (53مدرج )

 مقرر اختياري كيمياء 

 د. عزة محمد 

 (53مدرج )

        

المنهج اساسيات    األربعاء

 المدرسي

 د. سالى كمال 

 (53مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 أ.د. أشرف محرم

 (53مدرج )

 تاريخ مصر وحضارتها 

 أ.د. هالة خلف 

 (53مدرج )

 البحث التربوي 

 أ.د. أشرف محرم

 (53مدرج )

  

 الكيمياء التناسقية الخميس

 د. عقيله صالح 

 (53مدرج )

 الكيمياء الصناعية 

 د. هالة رشاد 

 (53)مدرج 

كيمياء المركبات غير  

 متجانسة الحلقة 

 د. مى عبد اللطيف 

 (53مدرج )

      

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص الكيمياء )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 الرابعة الفرقة 

 

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

 Vكيمياء عضوية  السبت

 د. أسماء اسماعيل 

 (53مدرج )

 دوائر كهربية 

 د. ممدوح عبد العزيز 

 (53مدرج )

 علوم متكاملة

 د. حنان حامد 

 (53مدرج )

 

    

 األحد

 IIكيمياء غير عضوية 

 د. فوز محمد 

 (53مدرج )

 اساسيات علوم المواد 

 د. شيماء عبد العال  

 (53مدرج )

كيمياء 

عضوية 

VI 

د.هبه 

 حسن

مدرج 

(53 ) 

 V كيمياء فيزيائية 

 د. شيماء عبد الحليم 

 (53مدرج )

 

   

     عملي كيمياء االثنين

   2طرق تدريس     الثالثاء 

 د. هبه فؤاد

 (53مدرج )

 مناهج

 أ.د. اسامة جبريل

 (53مدرج )

 صحة نفسية

 د. هدى حسن 

 (53مدرج )

  

             األربعاء

  تدريب ميداني  الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم البيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى األول

 

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

 الفقاريات      السبت

 د. الهام رأفت 

  78مدرج 

 

 كيمياء

 عامة 

د. الشيماء 

 بدران

 78مدرج 

 تقنيات 

نبوى  د. 

 القطان 

  78مدرج 

 

  

 تقنيات عملى 

 78مدرج 

 د. نبوى القطان 

 

  

 مواطنة  األحد

 د. والء السيد

  78مدرج 

 

 قيادة 

 د. محمد سعيد

 78مدرج 

       

 بيولوجيا جسم انسان  االثنين

 د. هانى يوسف 

 78مدرج 

 تشريح نبات 

 د. نجوان حمدى 

  78مدرج 

 

 جيولوجيا عامة

 د. جمال رمضان 

  78مدرج 

 

      

     عملي بيولوجي وكيمياء بالتبادل  الثالثاء 

             األربعاء

 ( 1لغة إنجليزية )           الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 البيولوجية العلوم ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى الثانى 

 

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

     عملي فيزياء وتدريس مصغر بالتبادل  السبت

 ( 3لغة إنجليزية )          األحد

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

  تدريب ميداني  االثنين

 اتجاهات في علم النفس      الثالثاء 

 د.نادر مسعد 

  78مدرج 

 

 النظرية التربوية

 د. فتحية عبد الجواد 

 78مدرج 

     

   عملي بيولوجي  األربعاء

 حبليات الخميس

 الوسيمى د. عزيزه 

  78مدرج 

 

 بكتريا و فيروسات 

 أ.د. إيمان زكريا 

 د. أميرة محمد

  78مدرج 

 

 نبات تقسيمى 

أ.د. إيمان 

 فوزى 

  78مدرج 

 

 كهربية ومغناطيسية

 وبصريات هندسيه

 د. مروة عبد الحافظ 

  78مدرج 

 

     

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم البيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى الثالث 

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

             السبت

 بيئة نباتية    األحد

د. حسنيه 

 عيد 

 

  78مدرج 

 

في التخصص    قراءات

 باللغة االنجليزية

 أ.د. محمد عبد العزيز 

  78مدرج 

 

تشريح        

 مقارن 

د. خالد  

 جمعه 

  78مدرج 

 

فسيولوجى  

 حيوان

د. إيناس  

 صالح 

  78مدرج 

 

مقرر 

اختيارى  

 نبات 

أ.د. جورج 

 سعد

  78مدرج 

اختيارى  مقرر 

 جيولوجيا 

د. عبد الصمد  

 عبد النبى 

  78مدرج 

 

  

   تدريب ميداني االثنين

             الثالثاء 

اساسيات المنهج  األربعاء

 المدرسي

 د. رشا بدوى 

  78مدرج 

 

 البحث التربوي 

 د. فكرى شحاته 

 78مدرج 

االتجاهات المعاصرة في  

 الفلسفة واالجتماع 

 د. نجالء الوردانى 

  78مدرج 

 

 عملي البحث التربوي 

 د. فكرى شحاته 

  78مدرج 

 

  

 

   

   عملي بيولوجي وجيولوجيا  الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم البيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

بيئة  السبت

 حيوان

د. وليد  

 فتحى 

  78مدرج 

سلوك  

 حيوان

د. إيناس  

 صالح 

  78مدرج 

تطور  

 عضوى 

د. محمد 

 اسماعيل

  78مدرج 

 فلك  

 د. أحمد عصام 

 78مدرج 

جيولوجيا  

 بيئية

أ.د. محمد 

 حامد 

  78مدرج 

      

   عملي بيولوجي وجيولوجيا  األحد

 فسيولوجى نبات    االثنين

 أ.د. سلوى عباس

 78مدرج 

 تشريح مقارن 

 د. فاطمه تقى الدين  

  78مدرج 

 فطريات 

 أ.د. زينب محمد

  78مدرج 

     

 الثالثاء 

 

 مناهج

 د. رشا بدوى 

  78مدرج 

 2طرق تدريس

 د. أمانى عبد الحميد 

  78مدرج 

 صحة نفسية

 أ.د. معتز محمد

  78مدرج 

      

             األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم الجيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى األول

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

 ( 1لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 تقنيات     األحد

د. نبوى  

 القطان 

حجرة  

403 

 تقنيات عملي 

 403حجرة 

 د. نبوى القطان 

 

 قيادة 

 د. محمد سعيد

 403حجرة 

 ة مواطن

 د. أميرة إمام

 403حجرة 

  

  عملي بيولوجي وجيولوجيا وكيمياء  االثنين

 كيمياء الثالثاء 

 عضوية 

د. الشيماء 

 بدران

حجرة  

403 

تشريح 

 نبات 

د. إيثار  

 أسعد

 403حجرة 

 الفقاريات 

 د. فاطمه أبو العزم

 403حجرة 

 نبات تقسيمى 

 د. هاله سمير

 403حجرة 

 جيولوجيا عامة

 د. رضوان أبو النصر 

 403حجرة 

    

           األربعاء

             الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم الجيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 المستوى الثانى 

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

 اتجاهات في علم النفس  السبت

 د. زهراء فريد 

 403حجرة 

 

 النظرية التربوية

 د. هبه الشاعر 

 403حجرة 

        

            األحد

   تدريب ميداني االثنين

 ( 3لغة إنجليزية )          الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

أنسجة  األربعاء

وتقنية  

 مجهرية

أ.د. 

رمضان 

عبد  

 الصادق 

حجرة  

403 

صخور  

 رسوبية

أ.د. عبد  

المنعم 

 محمود

حجرة  

403 

صخور  

نارية و  

 متحولة

د. أميرة 

 إمام

حجرة  

403 

 

 كهربية ومغناطيسية

 وبصريات هندسية

 د. فاطمة السيد

 403حجرة 

       

   عملي بيولوجي وجيولوجيا وفيزياء وتدريس مصغر  الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 العلوم الجيولوجية ( تخصص والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) في  البكالوريوسبرنامج 

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

             السبت

   جيولوجيا  بيولوجي وعملي  األحد

 االثنين

 

 

 حشرات

 د. إيمان حسن

 المعشبة 

 أجنة

 د. منى عيسى 

 المعشبة 

 مورفولوجيا جيو

 د. زكريا حمدى 

 المعشبة 

      

   2 طرق تدريس الثالثاء 

 د. أمانى عبد الحميد 

 المعشبة 

 صحة نفسية 

 أ.د. أميرة إمام

 المعشبة 

 مناهج

 د. رشا بدوى 

 المعشبة 

      

 جيوفيزياء     األربعاء

 أ.د. محمد حامد

 ة المعشب

 جيولوجيا حقلية 

 د. عبد الصمد عبد النبى 

 المعشبة 

  

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص العلوم البيولوجية والجيولوجية )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى األول

 

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

 الفقاريات      السبت

 د. أميمه مصطفى

 79مدرج 

 بيولوجيا جسم االنسان 

 أ.د. شاديه رضوان  

 79مدرج 

 جيولوجيا عامة 

 د. رضوان أبو النصر 

 79مدرج 

  

 قيادة  األحد

 د. أحمد رفعت 

 79مدرج 

 تشريح نبات 

 د. لمياء فاروق 

 79مدرج 

        

     وكيمياء بالتبادل  يعملي بيولوج االثنين

 ( 1لغة إنجليزية )         الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 كيمياء األربعاء

 عامة 

د. كاميليا  

 المهدى

 79مدرج 

 تقنيات 

د. نبوى  

 القطان 

79مدرج 

  

 تقنيات عملى 

 79مدرج      

 د. نبوى القطان 

 

 مواطنة 

 د. زينب شعبان 

 79مدرج 

      

             الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص العلوم البيولوجية والجيولوجية )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى الثانى 

 

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

 النظرية التربوية السبت

 أ.د. هناء عوده 

 79مدرج 

 بكتريا وفيروسات 

 أ.د. إيمان زكريا 

 د. أميرة محمد

 79مدرج 

        

 ( 3لغة إنجليزية )          األحد

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني االثنين

 اتجاهات في علم النفس  الثالثاء 

 العظيم د. محمد عبد 

 79مدرج 

 نبات تقسيمى 

أ.د. إيمان 

 فوزى 

 79مدرج 

كهربية ومغناطيسية 

 وبصريات هندسيه

 د. أمال ياسين 

 79مدرج 

 حبليات

 د. الفت محمد

 79مدرج 

     

 عملي بيولوجي  األربعاء

       عملي فيزياء وتدريس مصغر بالتبادل  الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص العلوم البيولوجية والجيولوجية )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

تشريح  األحد

 مقارن 

د. فاطمه 

 تقى الدين 

 79مدرج 

 بيئة نباتية 

د. ليلى  

 محمد

 79مدرج 

 قراءات فى التخصص 

 أ.د. نجالء األلفى 

 79مدرج 

فسيولوجى  

 حيوان

أ.د. شاديه 

 رضوان

 79مدرج 

مقرر اختيارى  

 نبات 

 )ميكروبيولوجى( 

 أ.د. إيمان زكريا 

 79مدرج 

مقرر 

اختيارى  

 جيولوجيا 

د. وفاء  

عبد  

 العزيز 

 79مدرج 

     

   تدريب ميداني االثنين

             الثالثاء 

 عملي البحث التربوي    األربعاء

 أ.د. فاطمه الزهراء

 79مدرج 

 البحث التربوي 

 أ.د. فاطمه الزهراء

79مدرج   

 تاريخ مصر وحضارتها 

 د. أحمد ضياء  

 79مدرج 

اساسيات المنهج 

 المدرسي

 أ.د. محرم يحي

 79مدرج 

  

   عملي بيولوجي وجيولوجيا  الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم البيولوجية والجيولوجية )إنجليزي( والثانوي  اإلعداديالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 فلك  السبت

 د. أحمد عصام 

 79مدرج 

 تشريح مقارن 

 د. خالد جمعه

 79مدرج 

 فطريات 

 أ.د. جورج سعد 

 79مدرج 

      

   عملي بيولوجي وجيولوجيا  األحد

سلوك   االثنين

 حيوان

أ.د. شاديه 

 رضوان

 79مدرج 

 بيئة حيوان

د. وليد  

 فتحى 

 79مدرج 

 فسيولوجى نبات 

 أ.د. حنان حلمى 

 79مدرج 

تطور  

 عضوى 

د. محمد 

 اسماعيل

 79مدرج 

جيولوجيا  

 بيئية

أ.د. محمد 

 حامد 

 79مدرج 

      

 صحة نفسية     الثالثاء 

 د. نورة محمد 

 79مدرج 

 مناهج

 أ.د. محمد عبد الرازق 

 79مدرج 

 2 طرق تدريس

 أ.د. محرم يحي

 79مدرج 

  

             األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص رياضيات 

 األولالمستوى 

 

-10 10-9 9-8 اليوم

11 

11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 ( 1ديناميكا )     السبت

 د. محمود الحسن 
 ( 15مدرج )

 ( 1استاتيكا )

 د. خالد العجمي 

 ( 15مدرج )

 )تطبيقات(  ( 1حسبان ) 

 أ. سهر رضا 
 ( 15مدرج )

  

 قياده   األحد

 د. رانيا حسن 

 ( 15مدرج )

 مواطنه 
 د. محمد سيد 

 ( 15مدرج )

 )تقنيات )عملي  

 د. أحمد جمال 
 أ. أسماء عاشور  

 ( 15مدرج )

 تقنيات  
د. محمود  

 حامد 

مدرج  

(15 ) 

    

 ( 1حسبان )  االثنين

 د. عمرو زكريا 
 ( 15مدرج )

 جبر
 د. اماني المنشاوي 

 ( 15مدرج )

        

 )تطبيقات(   (1استاتيكا ) الثالثاء 

 أ. عبد الرحمن مجدى 
 ( 15مدرج )

 )تطبيقات(   (1ديناميكا )

 أ. هدير محمود 
 ( 15مدرج )

 )تطبيقات(  جبر
 أ. محمد مصطفى 

 ( 15مدرج )

      

             األربعاء

 ( 1لغة إنجليزية )          الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 والثانوي( تخصص رياضيات برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي 

  المستوى الثانى  

 

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

 النظرية التربوية السبت

 د. هبه الشاعر 
 ( 15مدرج )

 

 اتجاهات في علم النفس 

 د. زهراء فريد 
 ( 15مدرج )

 

        

 ( 3لغة إنجليزية )       األحد

 اسبوعيا  اونالين 
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني االثنين

         عملي فيزياء وتدريس مصغر بالتبادل  الثالثاء 

كهربية ومغناطيسية+    األربعاء

 تيار متردد 

 د. أشرف محمود
 ( 15مدرج )

 ( 3حسبان ) 

 د. فاطمة عبد الرحمن
 ( 15مدرج )

 )تطبيقات(  ( 3حسبان ) 

 مصطفى أ. أيه 
 ( 15مدرج )

 مقدمة في اإلحصاء 

 د. محمد سعيد
 ( 15مدرج )

  

مقدمة في نظرية العد   الخميس
 )تطبيقات(  والمنطق

 أ. هاجر ممدوح 
 ( 15مدرج )

مقدمة في نظرية العد  
 والمنطق 

 د. محمد رفعت 
 ( 15مدرج )

 مقدمة في اإلحصاء 
 )تطبيقات( 

 أ. هايدى ناجى 
 ( 15مدرج )

      

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص رياضيات برنامج 

 المستوى الثالث 

 

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

       كيمياء عملي السبت

 هندسه فراغية  األحد
 د. علية خطاب 

 ( 15مدرج )

 توبولوجى 
 د. ايمان سعيد 

 ( 15مدرج )

اختياري  مقرر 

معادالت تفاضليه  )
 جزئية(

 د. حميده السيد 
 ( 15مدرج )

مقرر اختياري  

معادالت تفاضليه  )
 جزئية(

 )تطبيقات(
 أ. أرين طلعت 

 ( 15مدرج )

     

   تدريب ميداني االثنين

             الثالثاء 

 )جغرافيا العالم(  األربعاء

 د. كاترين سامى 
 ( 15مدرج )

المنهج اساسيات 

 المدرسي

 أ.د. عزه عبد السميع 
 ( 15مدرج )

 البحث التربوي 

 د. دينا جمال الدين 
 ( 15مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 دينا جمال الدين د. 
 ( 15مدرج )

    

 معادالت تفاضليه  الخميس
 د. هبة علي 

 ( 15مدرج )

 تحليل عددى
 حامد محمود د. 

 ( 15مدرج )

 )تطبيقات(  تحليل عددى 
 أ. هبه رضا 

 ( 15)مدرج  

كيمياء 

 فيزيائية

د. رغده  

 كمال
 ( 15مدرج )

     

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص رياضيات 

 الفرقة الرابعة 

 

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

 بحوث العمليات  السبت

 د. فاطمة عبد الفتاح 
 ( 15مدرج )

 (4جبر )

 د. مها البارودي 
 ( 15مدرج )

 التحليل الدالي 

 د. حنان صقر 
 ( 15مدرج )

   

             األحد

 تكنولوجيا المعلومات  االثنين

 د. هاني بخيت 
 ( 15مدرج )

 ( 1ديناميكا الموائع )

 د. محمد حسن هارون 
 ( 15مدرج )

 النظرية النسبية 

 د. محمد بكري 
 ( 15مدرج )

   

 الثالثاء 
 

 2 تدريسطرق  
 د. محمود فوقى 

 ( 15مدرج )

 صحة نفسية

 د. إسالم رمضان
 ( 15مدرج )

 مناهج

 أ.د. عزه عبد السميع 
 ( 15مدرج )

    

         األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص الرياضيات )إنجليزي( 

 المستوى األول

 

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

 ( 1لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

تقنيات معلومات     األحد
واالتصال في التعليم  

 والبحث 
 )تطبيقات(  

 د. أحمد جمال 
 أ. أسماء عاشور 

 ( 16مدرج )

 تقنيات  
 16مدرج  

د. محمود  
 حامد 

 مواطنة 

 أ.د. أشرف محرم 

 ( 16مدرج )

 قيادة 

 

 د. دعاء محمود 

 ( 16مدرج )

 
  

 جبر     االثنين
 16مدرج  

 د. اماني المنشاوي 

 ( 1استاتيكا )

 16مدرج  

 د. عثمان فريج 

 )تطبيقات(  ( 1حسبان ) 

 أ.سهر رضا 
 16مدرج  

  

 )تطبيقات(  جبر الثالثاء 
 أ. محمد مصطفى  

 16مدرج  

 )تطبيقات(   (1استاتيكا )

 أ. عبد الرحمن مجدى 
 16مدرج  

 )تطبيقات(  ( 1ديناميكا) 

 أ. هدير محمود 
 16مدرج  

      

             األربعاء

 ( 1حسبان )  الخميس

 16مدرج  

 د. احمد عياد 

 

 ( 1ديناميكا) 

 16مدرج  

 د. مني عبد الحميد 

 

        



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص الرياضيات )إنجليزي( برنامج البكالوريوس في العلوم  

 المستوى الثانى 

 

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

 النظرية التربوية    السبت

 أ.د. هناء عوده 

 16مدرج 

كهربية ومغناطيسية+  

 تيار متردد 

 د. أشرف محمود 

 16مدرج 

 
 

 
   

 ( 3إنجليزية ) لغة       األحد

 اونالين اسبوعيا  

 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني  االثنين

     عملي فيزياء وتدريس مصغر بالتبادل      الثالثاء 

 مقدمة في اإلحصاء  األربعاء

 )تطبيقات( 

 أ. هايدى ناجى 

 16مدرج 

 ( 3حسبان )

 16مدرج 

 د. فاطمة عبد الرحمن 

 تطبيقات( ) ( 3حسبان )

 أ.أيه مصطفى 

 16مدرج 

 اتجاهات في علم النفس 

 د. محمد عبد العظيم 

 16مدرج 

    

مقدمة في نظرية العد      الخميس

 والمنطق 

 16مدرج 

 د. محمد رفعت 

مقدمة في نظرية العد  

 )تطبيقات( والمنطق 

 أ. هاجر ممدوح 

 16مدرج 

 مقدمة في اإلحصاء 

 16مدرج 

 د. محمد سعيد 

 

  

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص الرياضيات )إنجليزي( 

 المستوى الثالث 

 

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

          السبت 

معادالت  مقرر اختياري ) األحد 
 تفاضليه جزئية( 

 )تطبيقات( 
 أ. أرين رضا 

 16مدرج  

مقرر  

اختياري  

معادالت  )
تفاضليه  
 جزئية( 

 16مدرج  

د. حميده  
 السيد 

كيمياء  

 فيزيائية 

 16مدرج  

د. رغده   

 كمال 

 هندسه فراغية 
 16مدرج  

 د. علية خطاب 
 

 توبولوجى 
 16مدرج  

 د. ايمان سعيد 
 

 تحليل عددى 
 )تطبيقات( 
 أ. هبه رضا 

 16مدرج  

 

  

 تدريب ميداني  االثنين 

 تحليل عددى  الثالثاء 
 16مدرج  

 د. عادل يونس 
 

 معادالت تفاضليه 
 16مدرج  

 د. هبة علي 
 

       

المنهج اساسيات    األربعاء 

 المدرسي 

 د. إيمان ذكى 

 ( 16مدرج )

 (جغرافيا العالم )

 د. ريمون سمير 

  ( 16مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 أ.د. فاطمه الزهراء 

  ( 16مدرج )

 البحث التربوي 

 أ.د. فاطمه الزهراء 

 ( 16)مدرج  

  

     كيمياء عملي  الخميس 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 

 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )اإلعدادي والثانوي( تخصص الرياضيات )إنجليزي( 

 

 الفرقة الرابعة 

 

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

 التحليل الدالي  السبت

 ( 16مدرج )
 د. حنان علي 

 العمليات بحوث 

 ( 16مدرج )
 د. فاطمة عبد الفتاح 

 النظرية النسبية 

 ( 16مدرج )

 د. محمد بكري 

   

             األحد

 ( 1ديناميكا الموائع ) االثنين

 ( 16مدرج )
 د. جالل محروس 

 تكنولوجيا المعلومات 

 ( 16مدرج )
 د. هاني بخيت

 (4جبر )

 ( 16مدرج )
 د. مها البارودي

   

 2 تدريسطرق      الثالثاء 
 د. محمود فوقى 

 ( 16مدرج )

 صحة نفسية

 د. هدى حسن 
 ( 16مدرج )

 مناهج

 أ.د. عزه عبد السميع 
 ( 16مدرج )

  

             األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة العربية( تخصص ابتدائياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى األول

 

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

مدخل إلى البالغة    السبت

 العربية

 أ.د/ أحمد سعد )أ(

 قياده)أ( 

 د. أسامة عبد السالم

 تقنيات 

 دمحمد/ 

 )أ( الطاهر 

 مواطنه 

 د/ شيماء محمود)أ(

 تقنيات )عملي( 

 )أ( 

 أ.ندى عبد المنعم 

 أ.محمد سيد

  

 وموسيقيةمهارات حركية  األحد

 د. زينب زيدان 

 )أ(

 علوم قرآن 

د/ شيماء  

 محمود )أ(

تطبيقات الكيمياء في  

 الحياة 

 د. نهى محمد 

 )أ(

 مصادر أدبية ولغوية 

د/ نادية، د/ جمال طلبة 

 (أ)

    

 ( 1لغة عربية )       االثنين

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

           الثالثاء 

           األربعاء

 مدخل إلى علم اللغة الخميس

 (132د/ أسماء جمال )

 مدخل إلى األدب العربي 

 ( 132د/ شهيرة كمال)

        

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اللغة العربية( تخصص ابتدائياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة عربية )         السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

   تدريب ميداني األحد

   عملي تدريس مصغر  االثنين

 4نحو وصرف الثالثاء 

 أ.د/حسن عبد المقصود)أ( 

 األدب اإلسالمي واألموي

 د/ عصمت د/ أمنية مدرج)أ(

 النظرية التربوية

 مصطفى أحمد د. 

 مدرج)أ(

اتجاهات في علم  

 النفس 

 د.إسام حسن 

 مدرج)أ(

  

     عملي تدريس مصغر  األربعاء

تطبيقات الفيزياء في  الخميس

 الحياة 

 د. حنان سيد 

 مدرج)أ(

 

 دراما ومسرح طفل 

 د. شيماء أبو المجد

 مدرج)أ(

 علم البيان 

 د/ داليا محمود 

 مدرج)أ(

 عروض وقافية 

 د/ حسام عقل 

 مدرج)أ(

 

   

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اللغة العربية( تخصص ابتدائياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثالث 

 

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

 4نحو وصرف  السبت

مدرج د/نجالء الخولي 

 )أ(

 تاريخ مصر المعاصر 

مدرج   أ.د/ جمال شقرة

 )أ(

 قديم نقد عربي  

مدرج أ.د/ أشرف نجا 

 )أ(

 1أدب عباسي

 مدرج أ.د/ نبيل رشاد 

 )أ(

فقه 

 العبادات 

محمد  د/

ز الع أبو

 مدرج )أ(

   

             األحد

   تدريب ميداني االثنين

المنهج اساسيات    الثالثاء 

 المدرسي

 د. شيماء أبو المجد

 مدرج )أ(

 مبادئ العالقات الدولية 

 د. صهيب شحته 

 )أ(مدرج 

 البحث التربوي 

 د. مروه أحمد

 مدرج )أ(

 البحث التربوي عملي 

 د. مروه أحمد

 مدرج )أ(

  

             األربعاء

             الخميس

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اللغة العربية( تخصص ابتدائياآلداب  والتربية ) فيبرنامج الليسانس 

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 تدريبات األدب العربي السبت

مدرج  د/ أماني محمد 

(132 ) 

 علم اللغة 

مدرج   د/ جمال طلبة

(132 ) 

 األدب العربي

  د/ مجدي شمس الدين

 (132مدرج )

    

 موسيقى الشعر  األحد

 د/ سالم عياد)أ( 

 بالغة )بديع وأسلوبية( 

 د/ هدى )أ( 

 تدريبات موسيقى الشعر 

 العزيزنبوي)أ( د/ عبد 

 بالغة )بديع وأسلوبية( 

 د/ هدى )أ( 

    

        االثنين

           عملي تقويم تربوي  الثالثاء 

   تدريب ميداني األربعاء

 مناهج  الخميس

 د. مروان السمان

 )أ(

 تقويم تربوى  

 د.أمينه عبد الفتاح 

 )أ(

 صحة نفسية

 د. عبد العزيز محمود

 )أ(

   2 طرق تدريس

 مروه أحمدد. 

 )أ(

  

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اإلنجليزية اللغة ( تخصص ابتدائيوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

مهارات حركية و موسيقية ) عملي +  السبت

 نظري ( 

 د. شيماء سعيد

 68مدرج 

 القيادة التربوية 

 68مدرج 

 د. دعاء محمود 

 تقنيات 

 68مدرج 

د. محمود 

 المهدى

المواطنة  و حقوق  

 اإلنسان 

 68مدرج 

 د. ماجدة طاهر 

 تقنيات المعلومات عملي 

 68مدرج 

 أ. منه هللا 

 أ. محمد خالد 

  

تطبيقات الكيمياء في       األحد

 الحياة  

 د. أسامه فاروق 

 34مدرج 

 أساسيات القراءة  

 34د. الهام مدرج 

مقدمة في  

 الدراما

د. فاتن  

 المصري  

 34مدرج 

   

 مبادئ الترجمة  االثنين

 أ.د. شكري مجاهد 

  96مدرج 

   1استماع و تحدث

 د. غادة جمال  

  96مدرج 

        

               الثالثاء 

 ( 1لغة عربية )         األربعاء

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1إنجليزية ) لغة 

 اونالين اسبوعيا  

 قواعد و تدريبات لغوية        الخميس

 د. منتصر الشوربجي  

 96مدرج 

 مقدمة في القصة 

د. أميرة رشاد  مدرج  

96 

  

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اإلنجليزية اللغة ( تخصص ابتدائي)والتربية  اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة إنجليزية )          السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 تدريب ميداني    األحد

 عملي تدريس مصغر         االثنين

 2كتابة      الثالثاء 

 د. محمود جابر  

  96مدرج 

اتجاهات في علم  

 النفس 

 د.عائشة أبو سريع

  96مدرج 

 النظرية التربوية

 دينا جمال الدين د. 

  96مدرج 

  

 دراما ومسرح طفل عملي + نظري  األربعاء

    د. أميرة محمود

  96مدرج 

         

   2قراءة  الخميس

 د. ماجدة طاهر  

 34مدرج 

تطبيقات علم الفيزياء  

 في الحياة 

   د. اسامه أشرف

 34مدرج 

    2دراما 

 د. محمد السعيد   أ.

 34مدرج 

 2قصة 

 د. أمل رشاد 

 34مدرج 

    

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 اإلنجليزية اللغة ( تخصص ابتدائي)والتربية  اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثالث 

 

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

 تاريخ مصر المعاصر      السبت

 أ.د. جمال شقره 

 34مدرج 

 3دراما 

 د. الهام جمال  

 34مدرج 

 مدخل الي علم اللغة 

 د. أحمد حسن

 34مدرج 

  

علم   األحد

 المعاجم

د. سامية 

 مسعود 

 34مدرج 

الشعر 

الرومانسي و 

 الفيكتوري  

د. مها وفائي 

  34مدرج 

 3ترجمة 

 د. ايناس السعيد  

 34مدرج 

        

 المنهج المدرسياساسيات  االثنين

 شيماء سعيدد. 

 34مدرج 

 البحث التربوي 

 د. إسالم السعيد

 34مدرج 

 البحث التربوي )عملي( 

 د. إسالم السعيد

 34مدرج 

 التعددية الثقافية 

 د. أميرة إمام

 34مدرج 

    

 تدريب ميداني   الثالثاء 

             األربعاء

             الخميس

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اإلنجليزية اللغة ( تخصص ابتدائي)والتربية  اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

   2تطبيقات لغوية  السبت

 د. منتصر الشوربجى  

 34مدرج 

  4محادثة     

 د. أميرة رشاد   

 34مدرج       

        

         عملي تقويم تربوي  األحد

             االثنين

 4معمل لغوي  الثالثاء 

 د. أحمد علي 

  96مدرج 

 شعر 

 د. منى صالح 

  96مدرج 

 نقد  

 د. سلوي جودة  

  96مدرج 

 4قراءة 

 د. ايناس السعيد  

   96مدرج 

    

   تدريب ميداني األربعاء

 تقويم تربوي نظري  الخميس

 محمود سعيد د.

 96مدرج 

 صحة نفسية

 د. هدى حسن 

  96مدرج 

 2 طرق تدريس

 د. رمضان فريد 

  96مدرج 

 مناهج

 د. داليا يحي

  96مدرج 

    

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 دراسات اجتماعية( تخصص االبتدائيوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى األول

 

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

 مواطنة      السبت

 أ.م. د. كامل مصطفى  

 ( 405 قاعة)

 تقنيات 

د. حسين  

 إبراهيم

قاعة  )

405) 

 قيادة 

 ( 405قاعة )

 د. رانيا حسن 

 تقنيات )عملي( 

 ( 405 قاعة)

عبد الحميد عبد  أ.

 الظاهر 

  

 مهارات حركية وموسيقية األحد

 د. هشام عاطف 

 ( 405قاعة )

التاريخ اليونانى  

 والرومانى وحضارته

 ( 405 قاعة)

 الشيماء فتحى د. 

تطبيقات الكيمياء فى  

 الحياة 

 د. مى عبد اللطيف 

 ( 405قاعة )

     

 ( 1لغة عربية )         االثنين

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

جغرافيا طبيعية   الثالثاء 

وجغرافيا البيئات 

 الطبيعية

 ( 405 قاعة)

 د. هويدا توفيق 

جغرافيا بشرية 

 وجغرافيا تاريخية 

 ( 405 قاعة)

 د. دعاء سيد 

التاريخ المصرى القديم  

وتاريخ الشرق األدنى  

 القديم 

 ( 405قاعة )

 أ.د. جيهان رشدى 

      

             األربعاء

             الخميس



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 دراسات اجتماعية( تخصص ابتدائيوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 المستوى الثانى 

 

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

 ( 3لغة عربية )         السبت

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 تدريب ميداني   األحد

 عملي تدريس مصغر  االثنين

اتجاهات في علم         الثالثاء 

 النفس 

 د.إسالم حسن

 ( 405 قاعة)

 النظرية التربوية

 د. مصطفى أحمد 

 ( 405 قاعة)

  

تاريخ أسيا الحديث   األربعاء

 والمعاصر 

 ( 405 قاعة)

 د. شيماء صبحى 

تطبيقات علم الفيزياء  

 فى الحياة 

 د. فيروز فهيم 

 ( 405 قاعة)

فى العصرين  مصر 

 الروماني و اليوناني

 ( 405 قاعة)

 د. سعاد مجاهد 

جغرافية افريقيا  

 وحوض النيل 

 ( 405قاعة )

 أ.د. محمد عبد السالم

    

 دراما ومسرح طفل  الخميس

 د. هشام عاطف 

 ( 405 قاعة)

 مبادئ خرائط 

 ( 405قاعة )

 د. حنان يوسف

 )عملى(  مبادئ خرائط

 ( 405قاعة )

عبد   أ.عبد الحميد 

 الظاهر 

     

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 اجتماعيةدراسات ( تخصص ابتدائيوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 المستوى الثالث 

 

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

             السبت

 جغرافية العالم الجديد  األحد

 ( 405 قاعة)

 د. نهى حسنى 

 خرائط التوزيعات 

 ( 405 قاعة)

 د. أمل محمود 

تاريخ المغرب  

 واألندلس

 ( 405قاعة )

 أ.م.د. أنور زناتى 

خرائط توزيعات  

 )عملى( 

 ( 405 قاعة)

 أ.أيه خالد 

   

المنهج اساسيات    االثنين

 المدرسي

 د. على أبو المعاطى 

 ( 405 قاعة)

 

 التنمية المستدامة 

 د. دينا خالد 

 ( 405قاعة )

البحث التربوي  

 )عملي(

 د. أمل عاطف

 ( 405 قاعة)

 البحث التربوي 

 د. أمل عاطف

 ( 405 قاعة)

  

 تدريب ميداني   الثالثاء 

 تاريخ الحضارات  األربعاء

 ( 405قاعة )

جغرافية البحار  

 والمحيطات 

 ( 405 قاعة)

 د. هويدا توفيق 

مصطلحات وقراءات 

فى الجغرافيا باللغة 

 1األنجليزية 

 ( 405 قاعة)

 د. أيمن عطيه

    

             الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 دراسات اجتماعية( تخصص ابتدائيوالتربية ) اآلداب  فيبرنامج الليسانس 

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

خرائط توزيعات   السبت

 )عملى( 

 ( 405قاعة )

 محمد جمالأ. 

 جغرافية الوطن العربى 

 ( 405قاعة )

 د. هناء محمد

 جغرافية عمران

 ( 405قاعة )

 أ.د. مصطفى البغدادى 

      

             األحد

         االثنين

         عملي تقويم تربوي   الثالثاء 

   تدريب ميداني األربعاء

 خرائط توزيعات  الخميس

 ( 405 قاعة)

 د. حسين إبراهيم 

 تقويم تربوي 

 أمينه عبد الفتاح د. 

 ( 405 قاعة)

 مناهج

 د. أمانى مصطفى 

 ( 405 قاعة)

 2طرق تدريس 

 د. تامر عبد العليم 

 ( 405 قاعة)

 صحة نفسية

 د. عبد العزيز محمود

 ( 405 قاعة)

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 ( تخصص العلوم االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى األول

 

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

   عملي فيزياء وكيمياء وبيولوجي بالتبادل  السبت

 مواطنة  األحد

 د. إسالم رمضان

 (68مدرج )

 تقنيات 

 مدرج 

 أمل عاطفد. 

(68 ) 

 قيادة 

 (68مدرج )

 د. أميرة سامح

 عملي تقنيات 

 (68مدرج )

 بسمه ياسر  أ.

     

 خواص مادة  االثنين

 د. جيهان فاروق 

 (68مدرج )

الفقاريات  

 وحبليات 

أ.د. أحمد عبد 

 السالم

 د. الفت حسين 

 (68)جمدر

 عامةكيمياء 

 د. محمد مصطفى 

 (68مدرج )

       

 ( 1لغة إنجليزية )          الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

تطبيقات الكيمياء فى   األربعاء

 الحياة 

 د. منى غميش

 (68مدرج )

 مهارات موسيقية

 د. أمينه أسامه 

 (68مدرج )

       

          الخميس



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى الثانى 

 

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

تطبيقات الفيزياء فى   السبت

 الحياة 

 د. مها محمود

 مدرج )ب(

بللورات  

 ومعادن

د. سحر  

 محمود

 (بمدرج )

 دراما ومسرح

 مجدى د. شيرى 

 مدرج )ب(

 النظرية التربوية

 د. نعيمه جابر 

 مدرج )ب(

 اتجاهات في علم النفس 

 د. نادر مسعد 

 مدرج)ب(

  

           األحد

   تدريب ميداني االثنين

 ( 3لغة إنجليزية )       الثالثاء 

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

   وبيولوجي وجيولوجيا وتدريس مصغر بالتبادل عملي فيزياء وكيمياء  األربعاء

 كيمياء عضوية الخميس

 د. وفاء رمزى 

 (68مدرج )

 كهرومغناطيسية 

 د. أميرة شقره 

 (68مدرج )

فسيولوجى  

 حيوان

د. إيناس  

 صالح 

مدرج 

(68 ) 

       

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 الثالث المستوى 

 

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

   عملي فيزياء وكيمياء وبيولوجي بالتبادل  السبت

 تاريخ مصر المعاصر  األحد

 د. هبه شوقى 

 (68مدرج )

 ديناميكا حرارية

 د. عصام جمال 

 (68مدرج )

 كيمياء الجدول الدورى 

 د. ابتسام محمد

 (68مدرج )

      

   تدريب ميداني االثنين

             الثالثاء 

مبادئ العالقات  ) األربعاء

 ( الدولية

 د. صهيب شحته 

 (68مدرج )

المنهج اساسيات 

 المدرسي

 د. شيماء أحمد

 (68مدرج )

 البحث التربوي 

 د. مروة أحمد

 (68مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 د. مروة أحمد

 (68مدرج )

    

بصريات         الخميس

 فيزيائية

أ.د. محمد 

 صيام 

مدرج 

(68 ) 

كيمياء 

 عضوية

د. محمد 

عبد  

 الحميد

مدرج 

(68 ) 

 ميكروبيولوجى 

 أ.د. منال ماهر

 (68مدرج )

 فلك 

أ.د. عبد  

المنعم 

 محمود

مدرج 

(68 ) 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

 وموجات  اهتزازت السبت

أ.د. عالء الدين عبد  

 الحليم 

 (68مدرج )

أساسيات ميكروبيولوجى  

 وتقنية حيوية 

 & د. أميمه محمد

 د. هاله سمير

 (68مدرج )

 فيزياء حديثة 

 د. ميالد صبحى 

 (68مدرج )

      

             األحد

  عملي فيزياء وبيولوجي وتقويم تربوي بالتبادل   االثنين

 صحة نفسية الثالثاء 

 د. إسالم رمضان

 (68مدرج )

 مناهج

 د. شيماء أحمد

 (68مدرج )

 2 طرق تدريس

 د. عصام سيد 

 (68مدرج )

 تقويم تربوي 

 د. تامر شوقى 

 (68مدرج )

    

             األربعاء

  تدريب ميداني  الخميس

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم )إنجليزي( االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى األول

 

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

   عملي بيولوجي وكيمياء بالتبادل  السبت

 كيمياء عامة  األحد

 د. أميرة على 

 (بمدرج )

 مواطنة 

 د. والء السيد

 مدرج )ب(

 قيادة 

 مدرج )ب(

 د. دعاء محمود  

 تقنيات 

  عصامد. 

 سيد

 مدرج )ب(

 عملي تقنيات 

 جيالن السيد د. 

 مدرج )ب(

  

الفقاريات   االثنين

 وحبليات 

أ.د. أحمد 

 عبد السالم 

عزيزة   د.

 الوسيمى

 (47مدرج)

 خواص مادة 

 (47مدرج )

 نهاد داود د. 

 مهارات موسيقية

 د. أمينه أسامه 

 (47مدرج )

تطبيقات الكيمياء فى  

 الحياة 

 د.سحر المال

 (47مدرج )

    

   عملي فيزياء  الثالثاء 

             األربعاء

 ( 1لغة إنجليزية )        الخميس

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 )إنجليزي( ( تخصص العلوم االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى الثانى 

 

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

   عملي بيولوجي وجيولوجيا وتدريس مصغر بالتبادل  السبت

   عملي فيزياء وكيمياء بالتبادل  األحد

   تدريب ميداني االثنين

 كهرومغناطيسية  الثالثاء 

 د. داليا عبد الباسط 

 )ب(مدرج 

فى    تطبيقات الفيزياء

 الحياة 

 د. مها محمود

 مدرج )ب(

بلورات  

 ومعادن

د. صفيه  

 جابر 

 مدرج )ب(

فسيولوجى  

 حيوان

د. أمنيه  

 نصر 

 مدرج )ب(

 اتجاهات في علم النفس 

 د.محمد عبد العظيم 

 مدرج )ب(

    

 ( 3لغة إنجليزية )      األربعاء

 اونالين اسبوعيا  
 ( 3لغة عربية )

 اسبوعيا  اونالين 

 كيمياء عضوية  الخميس

 د. سوميه عبد الكريم 

 مدرج )ب(

 دراما ومسرح

 د. شيرى مجدى 

 مدرج )ب(

 النظرية التربوية

 أ.د. هناء عوده 

 مدرج )ب(

   

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( تخصص العلوم )إنجليزي( االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 المستوى الثالث 

 

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

       عملي بيولوجي   السبت

كيمياء  األحد

 عضوية 

د. محمد 

عبد  

 الحميد

مدرج 

 )ب( 

بصريات  

 فيزيائية

أ.د. محمد 

 صيام 

مدرج 

   )ب(

 تاريخ مصر المعاصر 

 د. انجى جنيدى 

 مدرج )ب(

 فلك 

 د. مريم يحي

 

 مدرج )ب(

 ميكروبيولوجى 

أ.د. جورج 

 سعد

 

 مدرج )ب(

 ديناميكا حرارية

 أ.د. مختار حمدان 

 مدرج )ب(

 كيمياء الجدول الدورى 

 د. فاطمه سامى

 مدرج )ب(

 

  

اساسيات المنهج  االثنين

 المدرسي

 د. رشا بدوى 

 (35مدرج )

 عملي البحث التربوي 

 د. مروة سمير

 (35مدرج )

 البحث التربوي 

 د. مروة سمير

 (35مدرج )

االتجاهات المعاصرة  

 الفلسفة واالجتماع  في

 د. منى حسنى 

 (35مدرج )

    

             الثالثاء 

   تدريب ميدانى  األربعاء

       عملي فيزياء وكيمياء بالتبادل  الخميس

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              

 
 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                   إدارة األزمات مدير وحدة منسق لجنة الجدول                      

 م راشد د. محمد عبد الحفيظ                                            أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حاز                         د. نيرمين نتعى زهير

 

 

 ( برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )االبتدائي( تخصص العلوم )إنجليزي 

 

 الفرقة الرابعة 

 

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

 فيزياء حديثة  السبت

 هناء زكا د. 

 مدرج )ب(

 وموجات اهتزازات

 د. أحمد اسماعيل  

 مدرج )ب(

اساسيات 

ميكروبيولوجى وتقنية 

 حيوية

 & د. أميمه محمد

 د. هاله سمير 

 مدرج )ب(

      

             األحد

   عملي بيولوجي وتقويم تربوي بالتبادل  االثنين

 صحة نفسية   الثالثاء 

 د. سارة طه

 مدرج )ب(

 2 طرق تدريس

 د. أمانى عبد الحميد 

 مدرج )ب(

 مناهج

 د. شيماء أحمد

 مدرج )ب(

 تقويم تربوي 

 د. تامر شوقى 

 مدرج )ب(

  

   عملي فيزياء  األربعاء

   تدريب ميداني الخميس

 

 

  



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              
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 رياضيات ( تخصص ابتدائيوالتربية )  علومال في  البكالوريوسبرنامج 

 المستوى األول

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

       السبت
 كيمياء عامة 

 3)عملى( معمل 
    

 األحد
 مهارات حركية وموسيقية

 د. رحمه محمود 

 402قاعة 

 قياده 

 عبدالفتاح د. دعاء محمود 

 402قاعة 

 مواطنه 

 د. رباب البصراتى 

 402قاعة 

     

 االثنين

 1حسبان  

 د. هبه مصطفى 

 402قاعة 

 

 1جبر 

 د. عفاف حسن 

 402قاعة 

 

مقدمة فى  

الحاسب  

 اآللى 

د. محمود  

 همام

 402قاعة 

 تقنيات )عملي( 

 أ. هبه رضا 

 أ. وليد خليل 

 402قاعة 

 

 تقنيات 

 قاعة 

د. حنان  

 صقر 

 402قاعة 

    

        الثالثاء 
 ( 1لغة عربية )

 اونالين اسبوعيا  
 ( 1لغة إنجليزية ) 

 اونالين اسبوعيا  

 األربعاء

تطبيقات الكيمياء فى  

 الحياه 

 د. ابتسام محمد 

 402قاعة 

 

كيمياء عامة  

 عضويه 

 د. وفاء رمزى 

 402قاعة 

كيمياء عامة  

 غيرعضويه 

 د.دعاء فتحى 

 402قاعة 

مقدمة فى الحاسب اآللى  

 )عملى( 

 أ. الشيماء عبد الباسط 

 أ. سلمى خليل 

 402قاعة 

      

             الخميس

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              
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 برنامج البكالوريوس في العلوم والتربية )االبتدائي( تخصص الرياضيات 

 الفرقة الرابعة 

 

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

             السبت

 (  3جبر )  األحد

 مكتب

 د. رجب عبد القادر 

 (  3جبر ) 

 )تطبيقات( 
 د. محمود سعد 

 مكتب

 بصريات هندسية 

 مكتب

 د. شيرين عبد العزيز 

     

         عملي تقويم تربوي وكيمياء   االثنين

 صحة نفسية  الثالثاء 

 أ.د. معتز محمد 

 مكتب

 مناهج

 د. هبه عبد العال 

 مكتب

 طرق تدريس 

 أ.م.د. محمد سيد 

 مكتب

 تقويم تربوي 

 د. تامر شوقى 

 مكتب

    

 ( 1كيمياء عامة )   األربعاء

 د. مسعد الغمرى 

 مكتب

 علوم متكاملة 

 د. شيرى مجدى 

 مكتب

 إحصاء 
 مكتب

 د. محمود رأفت 

 )تطبيقات(   إحصاء
 أ. خلود سيد 

 مكتب

  

   تدريب ميداني الخميس

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 األخير من الدراسة. ملحوظة : التدريب الميدانى األسبوعى يبدأ من األسبوع الثانى من الدراسة وحتى األسبوع 

حتى نهاية              ى، ويستمر التدريب الميدانى األسبوعمن الدراسةفقط يخصص له األسبوع الثامن  للساعات المعتمدةالتدريب الميدانى المتصل أسبوع     

 . سىالفصل الدرا
 التدريس خالل األسبوع األول مباشر للفرقة األولى والثانية واونالين للفرقة الثالثة والرابعة .              
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 الرياضيات )انجليزي( ( تخصص االبتدائيالعلوم والتربية ) فيبرنامج البكالوريوس  

 

 الرابعة الفرقة 

 

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

             السبت

 ( 1كيمياء عامة )   األحد

 د. مسعد الغمرى 

 مكتب

 )تطبيقات(   إحصاء
 أ. خلود سيد 

 مكتب

 إحصاء 
 مكتب

 د. محمود رأفت 

 علوم متكاملة 

 د. شيرى مجدى 

 مكتب

  

         عملي تقويم تربوي وكيمياء   االثنين

 صحة نفسية  الثالثاء 

 أ.د. محمود رامز 

 مكتب

 2طرق تدريس

 أ.م.د. محمد سيد 

 مكتب

 مناهج

 د. هبه عبد العال  

 مكتب

 تقويم تربوي 

 د. تامر شوقى 

 مكتب

    

 (  3جبر )  األربعاء

 مكتب
 القادر د. رجب عبد 

 )تطبيقات(  (  3جبر ) 

 أ. محمود سعد 
 مكتب

 بصريات هندسية 

 مكتب

 د. عصام جمال 

     

   تدريب ميداني  الخميس

 


