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  إدارة مدرسية –المھنية لفرقة: الدبلوم ا

  م ٢٠١٩/٢٠٢٠للعام الجامعي 

أيـــــام أيـــــام 
  األسبوعاألسبوع

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  

  السبتالسبت

  تاريخ ونظريات االدارة  ادارة مدرسية  المادةالمادة

  أ.د محمد عوض  أ.د محمد عوض  المحاضرالمحاضر

  ٤قاعة   المكانالمكان

  األحداألحد
  قاعة بحث  ادارة تعليمية  المادةالمادة

  أ.د نبيل سعد  أ.د نبيل سعد  المحاضرالمحاضر

  مدرج   ب  المكانالمكان

  االثنيناالثنين
  مناقشة  إدارة تعليمية مقارنة  المادةالمادة

  أ.د عنتر عبد العال  أ.د نبيل سعد  المحاضرالمحاضر

  مدرج ب  المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء

  أصول التربية  التعليم األساسىوالثانوى  المادةالمادة

  المحاضرالمحاضر
  أ.د فيصل الراوى

  أ.د عبد الباسط دياب
  أ.د عبد المعين سعد الدين

  ٤قاعة   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء

  المادةالمادة
  االدارة المدرسية واالشراف الفنى

  

  تدريب ميدانى

  المحاضرالمحاضر
  أ.د عبد الباسط دياب
  أ.د عنتر عبد العال

  أ.د محمد عوض      أ.د نبيل سعد
  أ.د عبد الباسط دياب     أ.د عنتر عبد العال

  ٥قاعة   ٥قاعة    المكانالمكان

  
    

  المقرر االختياريةالمواد الدراسي
  أصول اجتماعية وفلسفية                                                      إدارة مدرسية وأشراف فني

  وإرشادمدرسية وتوجيـــــــــھ اإلدارةإدارةتاريخ ونظريات 
  ـــــــــــــجإدارة تعليميـــــــــة                                                             تخطيط مناھــــــــ

  إدارة مدرسية                                                                   تاريخ التربية والتعليــــــــــم
  إدارة تعليمية مقارنة

  الثانوي /األساسيعليمتال
  قاعة بحث

  مناقشة
  تدريب ميداني

  
  



 

 


– 

 

أیـــــام أیـــــام 
  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣    األسبوعاألسبوع

  السبتالسبت

  استخدام الحاسب االلي  مصادر التعلیم والمكتبة  المادةالمادة

د محمد عبد     د حامد حمادة  المحاضرالمحاضر
  د طھ على أحمد  الوھاب

  ٣٠٤ف   ٣٠٤ف   المكانالمكان

  االحداالحد
  صیانة االجھزة  منھج تكنولوجى  المادةالمادة

  م / محروس  د عبد العظیم زھران  المحاضرالمحاضر
  متقدم رمعمل كمبیوت  ٣٠٤فصل   المكانالمكان

  االثنیناالثنین

  عملي وسائل وانتاج  أسس نفسیة وتربویة  المادةالمادة

أ.د عبد المنعم بدران  د حامد   المحاضرالمحاضر
  ا.حسناء  حمادة

  معمل وسائل  ٣٠٤فصل   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  أسالیب تدریسیھ  التربويمنھج االتصال   المادةالمادة

  أ.د زین العابدین  د عواطف حسان  المحاضرالمحاضر
  ٣٠٤فصل   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  معمل وسائل وإنتاج  عملى استخدام الحاسب  المادةالمادة

  أ.د حسام مازن  أ. خضر  المحاضرالمحاضر
  ٥٠١فصل   متقدم رمعمل كمبیوت  المكانالمكان

  
  املواد املقرره

  استخدام احلاسب اآليل يف التدريس .١
 وإنتاجمعمل وسائل  .٢
 أسس تربوية ونفسية .٣
 صيانة االجهزة واآلآلت .٤
 آساليب تدريبية .٥
 املنهج واالتصال التربوي .٦
 املنهج التكنولوجي .٧
 ماملكتبة ومصادرالتعلي .٨



 

 


 

 

أیـــــام أیـــــام 
  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣    األسبوعاألسبوع

  السبتالسبت
  تربیة خاصة لغیر العادیین  اسالیب تدریس عالجي  المادةالمادة

  د حمدى السید  د طھ على  المحاضرالمحاضر

  ١قاعة   المكانالمكان

  األحداألحد
  العمیان والصم  قیاس نفســــــــــــــــي  المادةالمادة

  د وائل سلیمان  د ناصر دسوقى  المحاضرالمحاضر

  )1قاعة (    المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  العامةالصحة   سیكولوجیة الفئات الخاصة  المادةالمادة

  أ.د فؤاد مترى عطیة  د آمنة قاسمد عبد الرسول           المحاضرالمحاضر

  )1قاعة (    المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  نفسي للفئات الخاصة إرشاد  المادةالمادة

  
  متفوقون ومتأخرون

  د كمیل عزمى  د رمضان عبد اللطیف  المحاضرالمحاضر

  )1قاعة (    المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء

  مناھـــج تربیة خاصة  المادةالمادة
  

  اسالیب تدریس عالجي عملى

د عبد العظیم زھران    د محفوظ   المحاضرالمحاضر
  یوسف

  أ /ریم تمام

  )1قاعة (    المكانالمكان
  المقررةلمواد

  التربية اخلاصة لغري العاديني - ١
 سيكولوجية الفئات اخلاصة - ٢
 املتفوقون واملتأخرون - ٣
 العميان والصم - ٤
 نفسي للفئات اخلاصة إرشاد - ٥
 قياس نفسي - ٦
 مناهج تربية خاصة - ٧
 التدريس العالجي أساليب - ٨
 صحة عامة - ٩

  تدريب طاليب-١٠
  املقرر تربية عملية  من كل أسبوع باملدارس حسب التوزيع ١٢-٨من الساعة   السبت يوم:  ملحوظ هامة

  



 

 

  
  

 
 

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت

  إدارة تعلیمیة  مناھج بحث  المادةالمادة

  المحاضرالمحاضر
أ.د یوسف عبد  أ.د زین العابدین

  أ.د عبد الباسط دیاب  الصبور

  مدرج ب  المكانالمكان

  األحداألحد
  التوجیھ واالرشاد النفسى  علم النفس التربوى  المادةالمادة

  د ھبة جابر  أ.د عبد المنعم بدران  المحاضرالمحاضر
  ٦قاعة  المكانالمكان

  االثنیناالثنین

  تطویر المناھج  تكنولوجیا التربیة  المادةالمادة

  خالد عبد اللطیف عمرانأ.د   أ.د حسن سالمة  المحاضرالمحاضر
  د/ علي كریم محمد

  ٤قاعة   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  المادةالمادة

  مناھج بحث
  

  أصول تربیـــــــــــــــــــة
  

  أ.د / فیصل الراوى  أ.د محمد عوض  المحاضرالمحاضر
  )٣قاعة (  المكانالمكان

المقررات المقررات   األربعاءاألربعاء
  االختیاریةاالختیاریة

  قسم المناھج

  

  قسم اصول تربیة 

  محمود عباستخطیط استراتیجي د/  خلف البحیرىاقتصادیات التعلم   د/      فیصل الراوىسیاسة تعلیمیة د/           مصطفى رجبتربیة إسالمیھ  د/         

  قسم الصحة النفسیة

  ایمان أبو ضیف الصحة النفسیة وقضایا المجتمع د/ د محمد عبد العظیمالنمو النفسي  واالرتقاء   

  كنولوجیا التعلیمقسم  ت

  أ.د حسام مازنیلتعلیم االلكترونفي البحوث التربویة  أ.د یسرى مصطفى               اواستخداماتھ ةتصمیم المواقع االلكترونی

  ) ٣ – ١( األحد من  د محمد عبد الوھاب انتاج المقررات االلكترونیة 

  

  : قسم علم النفس

  د كمیل عزمى االختبارات والمقاییس

  

  قسم التربیة المقارنة 

  د.عنتر محمد أحمد ادارة مدرسیة أ.د عبدالباسط دیاب                                                                                  تربیة مقارنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  : اإلجباريةاملقررات الدراسية 
  التعليمية  اإلدارة -٤علم النفس التربوي            - ٣تطوير املناهج           -٢تربية        أصول -١
  مناهج البحث يف التربية وعلم النفس -٧تكنولوجيا التربية          -٦النفسي      واإلرشادالتوجيه التعليمي  - ٥   

  املقررات الدراسية االختيارية :
  صحة نفسية وقضايا   -٦ربية    استخدام احلاسب اآليل يف الت - ٥طرق تدريس مادة التخصص -٤التربوي والنفسي    اإلحصاء -٣واملقاييس    االختبارات -٢ التعليم   اقتصاديات   -١



 

 


 



  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت

  تحلیل النظم التعلیمیة  مبادئ اقتصادیات التعلم  المادةالمادة

  أ.د عنتر عبد العال  د محمد فوزى  المحاضرالمحاضر

  ٤٠١ف   المكانالمكان

  األحداألحد
  مبادئ وأسس التخطیط  تنمیة وتخطیط  المادةالمادة

  د خدیجة عبد العزیز  د فیفى توفیق  المحاضرالمحاضر

  ٤٠١فصل   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  قاعة حبث  أسالیب حساب التكلفة  المادةالمادة

  د حممد السيد  د محمد ناجح  المحاضرالمحاضر
  ٤٠١فصل   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  تطبیقات الحاسب اآللى  أسالیب وفنیات التخطیط  المادةالمادة

  أ.د محمود عباس  أ.د خلف البحیري  المحاضرالمحاضر

  ٤٠١فصل   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  المشـــــــــــــــروع  إحصاء تربوي  المادةالمادة

  الصغیر ا.د احمد حسین  د عبد الرسول أ.د فیصل الراوى  المحاضرالمحاضر

  ٤٠١فصل   المكانالمكان

  
  المقررات الدراسیة :

  التخطیط التربوي مبادئوأسس -١
 التربويلتنمیة والتخطیط -٢
 وفنیات التخطیط التربويأسالیب -٣
 تربوي وتطبیقاتھ إحصاء -٤
 اآلليتطبیقات علي الحسب  -٥
 اقتصادیات التعلیم مبادئ -٦
 ة والعائد في التعلیمحساب التكلف أسالیب -٧
 تحلیل النظم التعلیمیة -٨
 قاعة بحث -٩

  مشـــــــــــــــروع-١٠
  
  
  
  
  
  



 

 

  

 

  

 

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت
  تربیة الطفل  ثقافة الطفل   المادةالمادة

  د منال أبو الفتوح  عبد المحسند صفاء  المحاضرالمحاضر

  ٣٠٣فصل   المكانالمكان

  االحداالحد
  أسالیب تدریس الطفل  األمصحة   المادةالمادة

  د صبرى باسط  أ.د نجاح محمد أبو الفتوح  المحاضرالمحاضر

  ٣٠٣فصل   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  مناھج الطفل  االرشاد النفسى  المادةالمادة

  د أسماء رشاد  أ د یوسف عبد الصبور   المحاضرالمحاضر

  ٣٠٣فصل   المكانالمكان

  الثالثاء الثالثاء 
  أسالیب رعایة الطفل  قیاس نفسى  المادةالمادة

  د میخائیل رزق  د سحر محمود  المحاضرالمحاضر

  ٣٠٣فصل   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  تدریب میداني  سیكولوجیة الطفولة  المادةالمادة

  د رشا محمد على  د إیمان أبو ضیف  المحاضرالمحاضر

  ٣٠٣فصل   المكانالمكان

  المقررات الدراسیة
  سیكولوجیة الطفولة -١
 االرشاد النفسي لالطفال -٢
 تربیة الطفل -٣
 ثقافة الطفل -٤
 اسالیب رعایة الطفل -٥
 القیاس النفسي -٦
 مناھج الطفل -٧
 اسالیب تدریس الطفل -٨
 صحة االم -٩

  تدریب میداني    یوزع علي جمیع اعضاء قسم الصحة النفسیة . -١٠
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  


  

\ 

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت
  الصحة العامة  علم نفس عالجي   المادةالمادة

أ.د إیمان عبد الباسط                            د وفاء بكر  المحاضرالمحاضر

  ٢قاعة   المكانالمكان

  االحداالحد
  قیاس نفسى  اإلرشاد أسس  المادةالمادة

  د إیمان خلف  د دعاء الصاوى  المحاضرالمحاضر

  ٢قاعة   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  تدریب میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداني  المادةالمادة

  د رشا محمد على  المحاضرالمحاضر

  )٢قاعة رقم (  المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  مجاالت اإلرشاد  إحصــــــــــــــــاء  المادةالمادة

  د رمضان عبد اللطیف  میخائیل رزقد   المحاضرالمحاضر

  ٢قاعة   المكانالمكان

  األربعاء األربعاء 
  االشراف االجتماعي   عملیة اإلرشاد  المادةالمادة

  د محمد عبد العظیم  د إیمان أبو ضیف  المحاضرالمحاضر

   ٢قاعة   المكانالمكان

  
  املقررات الدراسية

  اساس االرشاد النفسي -١
 عملية االرشاد النفسي -٢
 جماالت االرشاد النفسي -٣
 االجتماعياالشراف  -٤
 علم النفس العالجي -٥
 القياس النفسي واالحصاء -٦
 صحة عامة  -٧
  تدريب ميداين  يوزع علي مجيع قسم الصحة النفسية . -٨



 

 

  
  


  

\ 

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت
  تطبیقات عملى  أسالیب تدریسیة عملي  المادةالمادة

      المحاضرالمحاضر

  ٥٠٧ف   المكانالمكان

  االحداالحد
    تطویر مناھج  المادةالمادة

    . حسین طھدأ.  المحاضرالمحاضر

    ٥٠٧فصل   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  أسالیب تدریسیة عملي  تقویم المناھج   المادةالمادة

  ا.ریم تمام  د إیمان رشوان  المحاضرالمحاضر

  ٥٠٧ف   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  أسالیب تدریسیة  جذالمنھج النظریة والنمو  المادةالمادة

  أ.د زین العابدین  د .عثمان عبدالراضي  المحاضرالمحاضر

  ٣٠٤ف    ٥٠٧ف   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  تخطیط مناھج  تطبیقــــــات  المادةالمادة

  د عواطف حسان  د فاطمة عاشور  المحاضرالمحاضر

  ٥٠٧ف   المكانالمكان

  
  المقررات الدراسیة

 ختطيط املناهج -١
 تطوير املناهج -٢
 املنهج النظرية والنموذج -٣
 أساليب تدريسية -٤
 تقومي املناهج وإعداد االمتحانات التحصيلية -٥
 تطبيقات -٦

  
  
  



 

 

  


  

\ 

  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت
  استخدام الحاسب االلي في التدریس  الموھوبیناكتشاف   المادةالمادة

  د صفاء عبد العلیم  د مریم بولس  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٣فصل   المكانالمكان

  االحداالحد
  االبتكاریة( النظریات م النماذج)  اسالیب تعلیم الموھوبین  

  د طلعت أبو عوف  أ.د فایزة مصطفى  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٣ف   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  نفسىقیاس   مفھوم الموھبة  المادةالمادة

  سالماند مدیحة  د ھناء رفعت  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٣ف   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  نظم تعلیم الموھوبین  تدريب ميداىن  المادةالمادة

  عبد الباسط دیاب أ.د  د إميان خلف  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٣فصل   المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  احصاء  الموھوبین وتوجیھارشاد   المادةالمادة

  د میخائیل رزق  أ.د خلف مبارك  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٣فصل   المكانالمكان

  
  المقررات الدراسیة

 مفهوم املوهبة -١
 نظم وأساليب تعليم املوهوبني -٢
 ارشاد وتوجيه املوهوبني -٣
 اكتشاف املوهوبني -٤
 االبتكارية -٥
 قياس نفسى واحصاءت -٦
 استخدام احلاسب االلىفى التدريس -٧
  تدريب ميداىن -٨
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  ٦٦--٤:٣٠٤:٣٠  ٤:٣٠٤:٣٠--٣٣  أیـــــام األسبوعأیـــــام األسبوع

  السبتالسبت
  تشخیصیةاختبارات   األھداف التربویة والتعلیمیة  المادةالمادة

  مریم بولسد   د منال حسن  المحاضرالمحاضر

  معمل االقتصاد المنزلى  المكانالمكان

  االحداالحد
  استخدام الكمبیوتر في القیاس عملى  تحصیلیةاختبارات   

  ا.رانیة  ولید خلیفةد   المحاضرالمحاضر

  ٥٠١ف   المكانالمكان

  االثنیناالثنین
  قیاس المھارات العملیة  نظریة القیاس  المادةالمادة

  د طلعت أبو عوف  د محروس فرغل  المحاضرالمحاضر

  ٢٠٦ف   المكانالمكان

  الثالثاءالثالثاء
  استخدام الكمبیوتر في القیاس  اختبارات قدرات   المادةالمادة

  د إیمان خلف  حممودد سحر   المحاضرالمحاضر

  معمل اقتصاد منزلى  المكانالمكان

  األربعاءاألربعاء
  إحصاء نفسى وتربوى    المادةالمادة

  د عبد الرسول عبد الباقى    المحاضرالمحاضر

  ٤٠٤ف   المكانالمكان

  
  المقررات الدراسیة

 إحصاء نفسى وتربوى -١
 نظرية القياس -٢
 االختبارات التحصيلية -٣
 استخدام الكمبيوتر يف القياس -٤
 اختربات قدرات -٥
 شخصيةاختبارات  -٦
 قياس املهارات العملية -٧
  األهداف التربوية والتعليمية -٨

  
 

  


