
 

 2021 /2020الثاني للعام الجامعى جدول المحاضرات التطبيقية للفصل الدراسي 

 

 رياض أطفال  قسم

        

 رئيس القسم                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول                       
 

 

     الفرقــــــــــة  /  األولى

 
 ممن      الي 

5:10    5:55 

 

 من        إلي   

 

  4:20     5:05 

 

 من        إلي   

 

3:30    4:15 

 من        إلي 

2:40    3:25 

 من        إلي 

 

1:50    2:35 

 

 من        إلي 

 

1    1:45 

 من        إلي   

12:10  12:55 

 إلي         من

 

11:20     12:05 

 من        إلي   

10:30    11:15 

 من        إلي   

 

  9:40     10:25 

 من        إلي 

8:50    9:35 

 من        إلي   

  

8    8:45 

 

 الزمن  

 

 اليوم 

 ( 1حركية مج )  

 ( 401قاعة )  م.م/ سارة نبيل  

قاعة  محمد  م.م/ مرفت 

(501 )  

 

 (  4ادب الطفل مج)  

 م/ سارة أشرف 

 مخزن )ب( 

 ( 4حركية مج )

 ( 502قاعة ) عبدالمنعم  م.م/ والء 

 ( 401قاعة )  م/سارة أشرف 

 

 السبت 

 (  3تدريب ميداني مج)  

 م.م/والء عبد المنعم  

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 2حركية مج ) 

قاعة    عبدالغفار م/ نهلة

(501 )  

 ( 2حركية مج )

 ( 401) قاعة   علي م.م/ شروق

 ( 2قاعة اقتصاد )   عماد م/مي

 

 ( 3حركية مج )

 ( 501قاعة )   مرزوق م.م/ رباب

 ( 1قاعة اقتصاد )أحمد م/ سماح  

 

( 2تدريب ميداني مج)    

 م/سماح أحمد 

 االتيليه 

 (  4تدريب ميداني مج)

 م/سماح أحمد 

 االتيليه 

(  5تدريب ميداني مج)   

  

 (  1تدريب ميداني مج)

 عبد المنعم   م.م/والء

 االتيليه 

 

  

 

 

 (  2ادب الطفل مج) 

 م/ سارة أشرف 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 3ادب الطفل مج)  

    عبدالغفار م/ نهلة

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 1أدب الطفل مج) 

    عبدالغفار م/ نهلة

 ( بمخزن ) 
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 2021 /2020الثاني للعام الجامعى جدول المحاضرات التطبيقية للفصل الدراسي 

 

 رياض أطفال  قسم

        

 رئيس القسم                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول                       
 

 

     الفرقــــــــــة  /  الثانية 
 

 من        إلي 

5:10    5:55 

 إلي         من  

  4:20    5:05 

 من        إلي   

 

  3:30    4:15 

 من        إلي   

2:40    3:25 

 من        إلي   

 

    

1:50    2:35 

 من        إلي   

 

1     

1    1:45 

 من        إلي   

 

    

12:10  12:55 

 من        إلي   

 

    

 

  11:20     12:05 

 من        إلي   

10:30    11:15 

 من        إلي   

 

  9:40     10:25 

 

 من        إلي   

8:50    9:35 

 من        إلي   

 

    

8    8:45 

 

 الزمن 

 

 اليوم

 ( 4صحة الطفل مج )  

 م/سماح أحمد 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 3أساليب تربية مج )

 م.م/شروق علي 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 2أساليب تربية مج ) 

 م/سارة أشرف 

 االتيليه 

 

 ( 1أساليب تربية مج )

 م/سارة أشرف 

 االتيليه 

 

 الثالثاء

 ( 3أدب الطفل مج ) 

 م.م /والء عبدالمنعم 

 ( بمخزن ) 

 ( 4أدب الطفل مج )

 م.م /والء عبدالمنعم 

 ( بمخزن ) 

 ( 1أدب الطفل مج ) 

 م.م/شروق علي 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 2أدب الطفل مج )  

 م.م/شروق علي 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 1صحة الطفل مج )  

 م/مي عماد 

 مخزن )أ( 

 

 ( 2صحة الطفل مج ) 

 م/مي عماد 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 3صحة الطفل مج ) 

 م/سماح أحمد 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 4أساليب تربية مج )

 م.م/شروق علي 

 ( 1قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 1تدريب ميداني مج )   

 م/سارة أشرف 

 االتيليه 

 

 ( 2تدريب ميداني مج ) 

 أشرف م/سارة 

 االتيليه 

 

 ( 3تدريب ميداني مج ) 

 م/مي عماد 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 

 ( 4تدريب ميداني مج ) 

 م/مي عماد 

 ( 2قاعة اقتصاد ) 

 
  

 

مدخل و تطبيقات تتكنولوجيا   

 ( 2التعليم مج)

 ( 101قاعة ) 

 م/ دميانه جوزيف 

مدخل و تطبيقات تتكنولوجيا التعليم  

 ( 4مج)

 ( 101قاعة ) 

 جوزيف  م/ دميانه

مدخل و تطبيقات تتكنولوجيا التعليم 

 ( 1مج)

 ( 101قاعة ) 

 م/ دميانه جوزيف 

مدخل و تطبيقات تتكنولوجيا التعليم 

 ( 3مج)

 ( 101قاعة ) 

 م/ دميانه جوزيف 

  

 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=-2te8vmEED9NIM&tbnid=l2Icy1xKx3IRkM:&ved=0CAUQjRw&url=https://ar-ar.facebook.com/fsed.bu.edu.eg&ei=47MMU4O5K4WMtAbevIDQCA&bvm=bv.61725948,d.Yms&psig=AFQjCNGrkDycLKihl_hAtGOkgLsALvnSDw&ust=1393427785638874


 

 2021 /2020الثاني للعام الجامعى جدول المحاضرات التطبيقية للفصل الدراسي 

 

 رياض أطفال  قسم

        

 رئيس القسم                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول                       
 

 ــــــــة  / الثالثة           الفرقــ

 

 

 من     إلي

 

5:10   

5:55 

 

 من        إلي   

 

  4:20    5:05 

 إلي         من  

 
3:30    4:15 

 

 من        إلي   

 
  2:40    3:25 

 

 من        إلي   

 
  1:50     2:35 

 

 من        إلي   

 

   
1    1:45 

 من        إلي   

 
  12:10   12:55 

 

 من        إلي   

 
  11:20    12:05 

 

 من        إلي   

 
  10:30   11:15 

 من        إلي   

 
   

  9:40     10:25 

 

 

 من        إلي   

 
8:50    9:35 

 من        إلي   

 
   

8    8:45 

 

 

 الزمن 

 

 اليوم

   عملي تنمية المفاهيم     

 م/ سماح خالد

 (1العلمية مج )

 ( أمخزن )

 

عملي تنمية المفاهيم  

 م/ سماح خالد العلمية  

 ( 4مج )

 ( أمخزن )

 

 

  عملي تنمية المفاهيم العلمية 

 م/ مي عماد 

 (  2مج )

 ( أمخزن )

 

عملي تنمية المفاهيم  

 العلمية 

 م/ مي عماد 

 ( 3مج ) 

 ( أمخزن )

 

 الخميس

عملي تنمية المفاهيم      

 ( 4اللغوية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )ب( 

عملي تنمية المفاهيم  

 ( 1اللغوية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )ب( 

 تنمية المفاهيم اللغوية عملي 

 (  3مج) 

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )ب( 

 

عملي تنمية المفاهيم  

 ( 2اللغوية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )ب( 

عملي دراما و مسرح     

 الطفل

 ( 2مج)

 م/ أميرة عبدهللا

 األتيليه 

 عملي دراما و مسرح الطفل

 ( 3مج)

 م/ أميرة عبداللله

 األتيليه 

 الطفلدراما و مسرح  عملي 

 م.م/ محمود يوسف 

(األتيليه 1مج)  

عملي دراما و مسرح 

 الطفل

 م.م/ محمود يوسف 

(األتيليه 4مج)  

عملي تنمية مفاهيم خلقية     

 و اجتماعية

 م/ آية السيد 

 (  3مج )

 2قاعة إقتصاد

عملي تنمية مفاهيم خلقية و  

 اجتماعية 

 م/ آية السيد 

 (  2مج )

 2قاعة إقتصاد

تنمية مفاهيم خلقية و   عملي 

 اجتماعية 

 م/ آية السيد 

 (  4مج )

 2قاعة إقتصاد

عملي تنمية مفاهيم خلقية 

 و اجتماعية

 م/ آية السيد 

 (  1مج )

 2قاعة إقتصاد

عملي تنمية مفاهيم   

 ( 4رياضية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )أ( 

 

عملي تنمية مفاهيم 

 ( 3رياضية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )أ( 

 

تنمية مفاهيم عملي 

 ( 2رياضية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )أ( 

 

عملي تنمية مفاهيم 

 ( 1رياضية مج)

 م.م/ مها جالل 

 مخزن )أ( 

 

    

 عملي إرشاد نفسي  

 (  م/ ليلي محمد3مج )

 مخزن )ب( 

 عملي إرشاد نفسي

 (  م/ ليلي محمد1مج )

 مخزن )ب( 

 عملي إرشاد نفسي

 (  م/ ليلي محمد4مج )

 مخزن )ب( 

 عملي إرشاد نفسي

 ( م/ ليلي محمد 2مج )

 مخزن )ب( 

    

عملي أنشطة ترويحية   

 و عالجية 

 م.م/ أسماء مختار

 ( 1مج)

 األتيليه 

عملي أنشطة ترويحية 

 و عالجية 

 م.م/ أسماء مختار

 ( 2مج)

 األتيليه 

عملي أنشطة ترويحية و 

 عالجية 

 م.م/ أسماء مختار

 ( 3مج)

 األتيليه 

أنشطة ترويحية و  عملي 

 عالجية 

 م.م/ أسماء مختار

 ( 4مج)

 األتيليه 

    

عملي حاسب آلي في    

مجال التخصص  م/  

 أسماء حمدي 

 ( 2مج)

 ( 3معمل )

عملي حاسب آلي في  

 مجال التخصص

(  م/ أسماء 4مج)

 حمدي 

 ( 3معمل )

عملي حاسب آلي في  

 مجال التخصص

 (  م/ أسماء حمدي 1مج)

 ( 3معمل )

حاسب آلي في   عملي 

 مجال التخصص

 ( م/ أسماء حمدي 3مج)

 ( 3معمل )
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 2021 /2020الثاني للعام الجامعى جدول المحاضرات التطبيقية للفصل الدراسي 

 

 رياض أطفال  قسم

        

 رئيس القسم                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                      عميد الكلية                           رئيس لجنة الجدول                       
 

                الرابعة الفرقــــــــــة  /  
 من        إلي 

5:10      

5:55 

 من        إلي   

 

  4:20    5:05 

 من        إلي   

 

  3:30     4:15 

 

 من        إلي   

 

  2:40      3:25 

 إلي         من  

 

  1:50      2:35 

 

 من        إلي   

 

  1      1:45 

 

 من        إلي   

 

  12:10     12:55 

 

 من        إلي   

 

  11:20     12:05 

 من        إلي   

 

  10:30      11:15 

 من        إلي   

 

  9:40     10:25 

 

 من        إلي   

 

  8:50    9:35 

 

 إلي         من  

 

  8        8:45 

 لزمن ا

 

 

 

 

 اليوم

 مشروع  

 المدرسين بالقسم 

 (1مج )

 (3مدرج )

 عملي معلمة الروضة 

 م/ نهلة عبدالغفار 

 ( 2،1مج )

 (3مدرج )

 2عملي حلقة بحث

 م/ نهلة عبدالغفار 

 ( 2،1مج )

 (3مدرج )

 عملي تنمية إبتكار و مهارات االتصال

 محمد  مرفتم/ م .

 (2،1)مج 

 (3مدرج )

 متحف الطفل عملي 

 م/ أمال محمد فاروق 

 ( 2،1مج)

 (2مدرج )

 

 

 برامج طفل ما قبل المدرسةعملي 

 م.م/ ساره نببل 

 ( 1،2مج )

 (3مدرج )

 الخميس

 مشروع  

 المدرسين بالقسم 

 (2مج )

 (3مدرج )

 2عملي حلقة بحث

 م.م/ رباب مرزوق

 ( 4،3مج )

 (2مدرج )

 و مهارات االتصال عملي تنمية إبتكار

 م.م/ رباب مرزوق 

  (4،3مج )

 (2مدرج )

 متحف الطفل عملي 

 م/ أمال محمد فاروق 

 ( 4،3مج)

 (2مدرج )

 

 

 برامج طفل ما قبل المدرسةعملي 

 م.م/ ساره نببل 

 (4،3)مج 

 (3مدرج )

 عملي معلمة الروضة 

 محمد  مرفتم/ م .

 ( 4،3مج )

 (2مدرج )

 مشروع  

 بالقسم  المدرسين

 (3مج )

 (3مدرج )

    

 

 

 

 

 

 

 مشروع  

 المدرسين بالقسم 

 (4مج )

 (3مدرج )
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