
 شافعي /ش          شعبه :)اللغه العربيه (   2017/2018جدول محاضرات الدبلوم العام  للعام الجامعي                

 6-5 5-4 4-3 3-2 البيان اليوم

االصول الفلسفيه  الماده السبت
 واالجتماعيه

  سيكولوجيه التعليم ةالتعلم الفروق الفرديه

  د/ ماجده بباوي ممدوحد/هبه  حنان الروبي د/ الدكتور

  (1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

الصحه النفسيه واالرشاد  الماده االثنين
 النفسي

سيكولوجيه ذوي االحتياجات  التقويم التربوي
 الخاصه

 علم نفس النمو

 د/ جيهان د/ نرمين +د/ رمضان د/ محمد حسين د/احمد عكاشه الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج 

نظم التعليم في الدول  الماده الثالثاء
 المختلفه

المعلم ومهنه التعليم 
 وتاريخ التربيه

 المدرسيه االداره
 والصفيه

 المدرسه والمجتمع

 د/ وليد محمد عبد الحليم د/ هشام سيد د/ فتحي عصفور أ.د.م/ هناء محمود الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

تكنولوجيا التعليم وطرق  الماده االربعاء
 التدريس

طرق تدريس ذوي 
 االحتياجات الخاصه

 المناهج التدريس المصغر

 أ.د/محمد هندي  الدكتور
أ./محمد موسي 

 أ.م.د.مختار عبد الفتاح
 

       الفتاح عبد مختار.د.م.أ
 د/عزه عبد الهادي

د/محمد سعد   
  الفتاح  عبد مختار.د.م.أ

 د/صفاء سيد

د/نجاه                         
 د/صفاء سيد

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

                                                           مدير عام الكليه                               المختص                                            مدير الدراسات العليا           



 ش/ شافعي     فلسفه (  )   شعبه :  2017/2018جدول محاضرات الدبلوم العام  للعام الجامعي                      

 6-5 5-4 4-3 3-2 البيان اليوم

االصول الفلسفيه  الماده السبت
 واالجتماعيه

  ةالتعلمسيكولوجيه التعليم  الفروق الفرديه

  د/ ماجده بباوي د/هبه ممدوح د/ حنان الروبي الدكتور

  (1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

 وطرق التعليم تكنولوجيا المناهج الماده االحد
 التدريس

 ذوي تدريس طرق التدريس المصغر
 الخاصه االحتياجات

 أ.د/عماد الوسيمي الدكتور
 

 أ.د/سهام حنفي
 محمدد/عبد المعز 

 د/عبد العال رياض

 
 د/ سيد محمد عبد هللا 

  د/ عبير احمد علي

 (1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

الصحه النفسيه  الماده االثنين
 واالرشاد النفسي

سيكولوجيه ذوي  التقويم التربوي
 االحتياجات الخاصه

 علم نفس النمو

 د/ جيهان نرمين +د/ رمضاند/  د/ محمد حسين د/احمد عكاشه الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

نظم التعليم في الدول  الماده الثالثاء
 المختلفه

المعلم ومهنه التعليم 
 وتاريخ التربيه

 المدرسيه االداره
 والصفيه

 المدرسه والمجتمع

 الحليم عبد محمد وليد /د د/ هشام سيد د/ فتحي عصفور أ.د.م/ هناء محمود الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

                                                           مدير عام الكليه                               المختص                                            مدير الدراسات العليا           



  2017/2018جدول محاضرات الدبلوم العام  للعام الجامعي                                                      

 شافعي /ش                              (   تجاري +انجليزي + رياضيات + علوم  شعبه :)                                                           

 6-5 5-4 4-3 3-2 البيان اليوم

االصول الفلسفيه  الفروق الفرديه الماده السبت
 واالجتماعيه

المعلم ومهنه التعليم 
 وتاريخ التربيه

 سيكولوجيه التعليم ةالتعلم

 د/ ماجده بباوي د/ سمر عبد هللا د/ حنان الروبي داهبه ممدوح الدكتور

 (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج (2مدرج ) المكان

 وطرق التعليم تكنولوجيا الماده االحد
 التدريس

 ذوي تدريس طرق المناهج التدريس المصغر
 الخاصه االحتياجات

 أ.د/مديحه حسن الدكتور
 أ.م,د/هبه مصطفي

 د/ وفاء معوض

أ.م,د/عبد الرحمن عبد  أ.د/ محمود احمد نصر
 الجواد

 مصطفي هبه/د,م.أ

 (2) مدرج (2) مدرج (2مدرج ) (2مدرج ) المكان

الصحه النفسيه واالرشاد  التقويم التربوي الماده االثنين
 النفسي

سيكولوجيه ذوي  علم نفس النمو
 االحتياجات الخاصه

 رمضان /د+ نرمين /د د/ جيهان د/احمد عكاشه د/ محمد حسين الدكتور

 (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

االداره المدرسيه  الماده الثالثاء
 والصفيه 

نظم التعليم في الدول 
 المختلفه

  المدرسه والمجتمع

  د/ مروة عزت مريم الشرقاوي /م.د.أ أ.د/احمد غانم الدكتور

  (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

                                                           مدير عام الكليه                               مدير الدراسات العليا                                                   المختص    



  2017/2018جدول محاضرات الدبلوم العام  للعام الجامعي                                                      

 شافعي /ش(                                الزراعيه العلوم+  الفرنسيه اللغه+ العامه شعبه :)                                                           

 6-5 5-4 4-3 3-2 البيان اليوم

االصول الفلسفيه  الفروق الفرديه الماده السبت
 واالجتماعيه

المعلم ومهنه التعليم 
 وتاريخ التربيه

 سيكولوجيه التعليم ةالتعلم

 د/ ماجده بباوي د/ سمر عبد هللا د/ حنان الروبي داهبه ممدوح الدكتور

 (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج (2مدرج ) المكان

الصحه النفسيه واالرشاد  التقويم التربوي الماده االثنين
 النفسي

سيكولوجيه ذوي  علم نفس النمو
 االحتياجات الخاصه

 رمضان /د+ نرمين /د د/ جيهان د/احمد عكاشه د/ محمد حسين الدكتور

 (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

االداره المدرسيه  الماده الثالثاء
 والصفيه 

نظم التعليم في الدول 
 المختلفه

  المدرسه والمجتمع

  د/ مروة عزت مريم الشرقاوي /م.د.أ أ.د/احمد غانم الدكتور

  (2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

 وطرق التعليم تكنولوجيا الماده االربعاء
 التدريس

 ذوي تدريس طرق التدريس المصغر المناهج
 الخاصه االحتياجات

 د/احمد بدوي الدكتور
 د/عيد عبد العزيز

 د/فاطمه عبد العال

 د/احمد بدوي
 د/فاطمه عبد العال

 د/ طه ابراهيم د/ محمد عبد القادر

 (2) مدرج )2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

                                                           مدير عام الكليه                               المختص                                            مدير الدراسات العليا           



  2017/2018جدول محاضرات الدبلوم العام  للعام الجامعي                                     

 (                   شارع/ شافعيشعبه :)الدراسات االجتماعيه                                                      

 6-5 5-4 4-3 3-2 البيان اليوم

االصول الفلسفيه  الماده السبت
 واالجتماعيه

  سيكولوجيه التعليم ةالتعلم الفروق الفرديه

  د/ ماجده بباوي د/هبه ممدوح د/ حنان الروبي الدكتور

  (1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

الصحه النفسيه  الماده االثنين
 واالرشاد النفسي

سيكولوجيه ذوي  التقويم التربوي
 االحتياجات الخاصه

 علم نفس النمو

 د/ جيهان د/ نرمين د/ رمضان حسيند/ محمد  د/احمد عكاشه الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

نظم التعليم في الدول  الماده الثالثاء
 المختلفه

المعلم ومهنه التعليم 
 وتاريخ التربيه

 المدرسيه االداره
 والصفيه

 المدرسه والمجتمع

 الحليم عبد محمد وليد /د د/ هشام سيد د/ فتحي عصفور أ.د.م/ هناء محمود الدكتور

 (1) مدرج )1) مدرج (1) مدرج (1) مدرج المكان

 وطرق التعليم تكنولوجيا الماده االربعاء
 التدريس

 ذوي تدريس طرق التدريس المصغر المناهج
 الخاصه االحتياجات

 د/احمد بدوي الدكتور
 د/عيد عبد العزيز

 د/فاطمه عبد العال

 د/احمد بدوي
 العالد/فاطمه عبد 

 د/ طه ابراهيم د/ محمد عبد القادر

 (2) مدرج )2) مدرج (2) مدرج (2) مدرج المكان

                                                           مدير عام الكليه                               المختص                                            مدير الدراسات العليا           



 


