
     2021/  2020للعام الجامعي  ثاني للفصل الدراسي ال جدول المحاضرات النظرية               

 

 }  {  عدد المجموعات /                     طالب 230   عدد الطــالب /                                 /  األولــــــــي الفرقــــــــــة                         رياض األطفــــــــال قسم  /
 

 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 

 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   

      

 السبت

قراءات باللغة األجنبية في رياض    

 األطفال

 د/ إيمان ناجي المحمدي

 ييأ.د/ هالة يح

  
 

 األحد

 

النمو العقلي و المعرفي    

 للطفل

 أ.م.د/ أمل عبيد مصطفي

 

 مدخل إلي العلوم النفسية

 د/ إسراء زيدان

 طرق تدريس عامة   

  أ.د/ محمد إبراهيم

 االثنين

 

( 2تدريب ميداني )    

"تطبيقات 

 عملية")داخلي(

 د/ جيهان كمال

المهارات 

األساسية في 

 التربية الحركية

 ييأ.د/ هالة يح

 أمراض الطفولة

 ييأ.د/ هالة يح

 
 

 الثالثاء

 

ثقافة و أدب      

 الطفل

 د/ زينب يونس

 د/ مروه الحسيني

 مناهج الطفولة المبكرة 

 د/ غاده سامي المحالوي

 
 

 األربعاء

 

 طرق تواصل العرض الفعال     

 أ.د/ محمد إبراهيم

 أ.م.د/ هاني شفيق 

  

 الخميس

 

 عميد الكليه         رئيس لجنة الجداول                   رئيس القسم                        وكيل الكليه لشئون التعليم                                 

 أ.د  محمد إبراهيم عبد الحميد    
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     2021/  2020للعام الجامعي  ثاني للفصل الدراسي ال جدول المحاضرات النظرية               

 

 

 {    } عدد المجموعات /                                                             طالب     203       عدد الطــالب /                                                          /  الثانيــــــــــــــــة الفرقــــــــــة                                     رياض األطفــــــــال قسم  /
 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 

 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

 تاريخ تربية الطفل  

 لوبني الجيوشي د/

 علم نفس اللغة

 د/ وحيد مصطفي

 أساليب تربية الطفل 

 د/ لوبني الجيوشي

 مبادئ تدريس 

 السبت أ.د/ محمد إبراهيم

 تدريب الميداني )  داخلي (   

 د/ فاطمه صبحي

 ( اإلسعافات األولية2صحة الطفل ) 

 ييد/ هالة يحأ.

 
 

 األحد

 

        

 االثنين

 

        

 الثالثاء

 

 أدب الطفل    

 د/ مروه الحسيني

 التربية و مشكالت المجتمع

 أ.د/ صالح الدين عبدالقادر

 د/ إسراء زيدان

 نظم رعاية ذوي اإلحتياجات

 الخاصة

 أ.د/ حسن الفنجري

 د/ نهاد مرزوق

 
 

 األربعاء

 
    

     

 

 

 

 

 مدخل و تطبيقات تكنولوجيا التعليم

 في رياض األطفال

 د/ شيماء السعيد

 

 الخميس

 عميد الكليه                    ن التعليم              رئيس لجنة الجداول                   رئيس القسم                        وكيل الكليه لشئو

أ.د  محمد إبراهيم عبد الحميد                                                                                                                                  
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     2021/  2020للعام الجامعي  ثاني للفصل الدراسي ال جدول المحاضرات النظرية               

 

 

 {     }  عدد المجموعات /           طالب        200        عدد الطــالب /                                /  الثالثـــــــــــــــة الفرقــــــــــة                         رياض األطفــــــــال قسم  /
 

 ممن      الي

5:10    5:55 

 

 من        إلي

 

4:20    5:05 

 

 من        إلي

 

3:30   4:15 

 إليمن        

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

تنمية المفاهيم العلمية و    

 البيئية لدي الطفل

 د/ فاطمه صبحي

 عيد ذكيد/ أ.

تنمية المفاهيم اللغوية لدي  

 الطفل

 د/ غاده المحالوي

 د/ إسراء زيدان

 

  

 السبت

 التدريب الميداني ) بالروضة (     

 

 

 األحد

 

تنمية المفاهيم     

الخلقية و 

 االجتماعية 

أ.م.د/ أمل 

 عبيد مصطفي

 

اإلرشاد النفسي و الصحة  

 النفسية

 أ.د/ صالح الدين عبدالقادر

 دراما و مسرح الطفل

 د/ مروي توفيق
 

 االثنين

   

 أساسيات الحاسب اآللي    

 أ.م.د/ هاني شفيق

طرق تدريس في مجال  

 "1التخصص"

 أ.د/ محمد إبراهيم

 

 الثالثاء

 

 تنمية المفاهيم الرياضية   

 د/ جيهان كمال

 إسراء زيداند/ 

صول الفلسفية و اإلجتماعية األ

 ةللتربي

 د/ رباب رشاد

 األنشطة الترويحية و العالجية

 أ.د/ صالح الدين عبدالقادر

 ييأ.د/ هالة يح

تنمية 

المفاهيم 

الخلقية و 

 االجتماعية 

د/ نهاد 

 مرزوق

 

 

 األربعاء

 

       

 سالخمي

 عميد الكليه              رئيس لجنة الجداول                   رئيس القسم                        وكيل الكليه لشئون التعليم                          

 حمد إبراهيم عبد الحميد        أ.د  م                                                                                                                                           
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     2021/  2020للعام الجامعي  ثاني للفصل الدراسي ال جدول المحاضرات النظرية               

 

 {      }  عدد المجموعات /                          طالب          عدد الطــالب /                              /  الرابعة الفرقــــــــــة                         رياض األطفــــــــال قسم  /
 

 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 

 من        إلي

 

11:20    

12:05 

 من        إلي

10:30   11:15 

 إلي   من     

 

9:40    10:25 

 من        إلي

8:50    9:35 

 من        إلي

 

8    8:45 

 

 الزمن 

   

       

 اليوم   

 تنمية االبتكار و مهارات االتصال  

 أ.م.د/ أمل عبيد مصطفي
 متحف و مكتبة الطفل 

 د/ سهام لطفي 

 معلمة الروضة  

 د/ زينب يونس 

 

 السبت

 (2حلقة بحث )  

 شوقي  م.د/ حنان.أ

    

 األحد

 

  التدريب الميداني ) بالروضة (    

 االثنين

 

طرق تدريس في مجال    

 "2التخصص"

 أ.د/ محمد إبراهيم

 الصحة النفسية للطفل  

 / صالح الدين عبدالقادرأ.د

  

 الثالثاء

 

 برامج طفل ما قبل المدرسة     

 أ.د/ محمد إبراهيم
 

 األربعاء

 

       

 الخميس

 
 

 

 عميد الكليه                   رئيس لجنة الجداول                   رئيس القسم                        وكيل الكليه لشئون التعليم                       

 أ.د  محمد إبراهيم عبد الحميد         
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