
 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
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 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت
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 175)انعدد((1انفرقة: األويل             شعبة : انرياضيات         جمًوعة )
00-01 01-9 9-8 ايام االسبوع  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  

 انسبت

 انمبدة
 عًهي فيزياء

 كلٌة العلوم انمكبن

 انزمه
8-9 9-01 01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  

 االحد

 انمبدة

عملً اساسٌات 

 كٌمٌاء عضوٌة
(1)دٌنامكا 1مٌكانٌكا 1تكامل   هندسة  تحلٌلٌة   

1فٌزٌاء عامة   

 )كهربٌة ومغناطٌسٌة(

1فٌزٌاء عامة   

 )ضوء هندسً(

2عامة  ءكٌمٌا  مقدمة فً الحاسب األلى 

 انمحبضر
  د / عبد الرحيم   د / احمد أبو المجد   

 (مركزي1مدرج) انمكبن

 انزمه
8-9 9-01 01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  

 انثالثبء

 مبادئ التربٌة انمبدة
503ع.تكامل ف 301ع.تكامل ف  410ع.هندسة ف  416ع.ميكاهيكا ف  4ع.تكامل ق   

 انمحبضر
505ع.هندسة  ا.د/ عنتر د/ منال ابو الفتوح 410ع.هندسة ف  416ع.ميكاهيكا ف  ( مركزي 1ع.هندسة مدرج)    

 انمبدة
416ع.ميكاهيكا ف   حقوق اإلنسان 301ع.تكامل ف    216ع.ميكاهيكا ف    

 انمحبضر
        

       (مركزي1مدرج) انمكبن

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 (175انعدد)(     0انفرقة: األويل             شعبة : انرياضيات         جمًوعة )
00-01 01-9 9-8 ايام االسبوع  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  

 انسبت

 انمبدة
 عًهي فيزياء

 انمكبن
 كلٌة العلوم

 انزمه
8-9 9-01 01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  

 االحد

 انمبدة
(1)دٌنامكا 1مٌكانٌكا 1تكامل     

1فٌزٌاء عامة    

 )كهربٌة ومغناطٌسٌة(

1فٌزٌاء عامة   

 )ضوء هندسً(

2عامة  ءكٌمٌا مقدمة فى الحاسب االلى عملً اساسٌات كٌمٌاء عضوٌة هندسة  تحلٌلٌة  

  انمحبضر
د / احمد أبو 

 المجد
 د / عبد الرحيم     

 ( مركزي2مدرج) انمكبن

 انزمه
8-9 9-01 01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  

 انثالثبء

 مبادئ التربٌة انمبدة
503ع.تكامل ف 301ع.تكامل ف  410ع.هندسة ف  416ع.ميكاهيكا ف  4ع.تكامل ق   

 انمحبضر
505ع.هندسة  د/ منال ابو الفتوح ا.د/ عنتر 410ع.هندسة ف  416ع.ميكاهيكا ف  ( مركزي 1ع.هندسة مدرج)    

 انمبدة
416ع.ميكاهيكا ف   حقوق اإلنسان 301ع.تكامل ف    216ع.ميكاهيكا ف    

 انمحبضر
        

 انمكبن
       ( مركزي2مدرج)

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 140انعدد  شعبة : انعهوو انبيونوجية واجليونوجية                      األويل : انفرقة
4-5 3-4 2-3 1-2 12-1 11-12  10-11  أٌام األسبوع 8-9 9-10 

 
2كيمياء عامة  فيزياء عامة جيولوجيا عامة سيلومية الال علم الال فقاريات مملكة نباتية فسيولوجي   

 المادة

 المحاضر  د / نصرة د / خالد عبدهللا @ د / ضياء رضوان د / على عبده د / عبده كمال دًاب د / اشرف امبابً  االثنٌن

 المكان 5ق 

3-4  2-3  1-2  0-1  01-0  00-01  01-00  الزمن 8-9 9-10 

 المادة   مبادئ التربٌة     

 الثالثاء

     
 د/ منال ابو الفتوح ا.د/ عنتر

 المحاضر  

     
 حقوق اإلنسان

 المادة  

   
      

 المحاضر 

( مركزي 1مدرج)       المكان   

    3-5  1-3  01-1  الزمن 8-10 10-12 

 المادة 1ع فٌزٌاء س 2ع فٌزٌاء س 3ع فٌزٌاء س 4ع فٌزٌاء س 5ع فٌزٌاء س    

 الخمٌس

 المحاضر 2ع كٌمٌاء س 3ع كٌمٌاء س 4ع كٌمٌاء س 5ع كٌمٌاء س 1ع كٌمٌاء س    

 المكان 3ع نبات س 4ع نبات س 5ع نبات س 1ع نبات س 2ع نبات س    

 1ع حٌوان س 2ع حٌوان س 3ع حٌوان س    
ع حٌوان 

 5س
ع حٌوان 

 4س
 

 2ع جٌولوجٌا س 3ع جٌولوجٌا س 4ع جٌولوجٌا س    
ع جٌولوجٌا 

 1س
ع جٌولوجٌا 

 5س
 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 170عدد          : انكيًياءشعبة                                 األويل: انفرقة
 أٌام األسبوع 8-9.30 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 حرارة  
بصرٌات 

 هندسٌة

جٌولوجٌا 

 عامة
 فسٌولوجٌا الحٌوان

فسٌولوجٌا النبات 

 واالجهاد
 المادة كٌمٌاء عامة (II) تحلٌل هندسً

   األحد
د / ٌاسمٌن 

 طاٌع
د / ٌاسمٌن 

 طاٌع
د / السٌد 

 صابر
 المحاضر  د / على عبده  أ.د / خلف د / اسماء

 المكان 5ق 

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-6 6-8
ع جٌولوجٌا 

 5س
ع جٌولوجٌا 

  3س
ع.تحلٌل هندسً 

 312ف
ع.تحلٌل هندسً 

 312ف
ع.تحلٌل هندسً 

 المادة   مبادئ التربٌة 312ف

 االثنٌن

     
 د/ منال ابو الفتوح ا.د/ عبد الباسط

 المحاضر  

     
اإلنسان حقوق  

 المادة  

     
    

 المحاضر 

 المكان   4ق     

 الزمن 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8   

 المادة 1ع ف ضوء س 2ع ف ضوء س 5ع ف ضوء س 4ع ف ضوء س 3ع ف ضوء س 6ف ضوء س ع   

 الثالثاء

 المحاضر  4ع ف حرارة س 3ع ف حرارة س 6ع ف حرارة س 5ع ف حرارة س 2ع ف حرارة س 1ع ف حرارة س   

 المكان 3ع كٌمٌاء س 5ع كٌمٌاء س 4ع كٌمٌاء س 6ع كٌمٌاء س 1ع كٌمٌاء س 2ع كٌمٌاء س   

  5،6ع حٌوان س 1،4ع حٌوان س 2،3ع حٌوان س 1،2،3ع نبات س 5،6،4ع نبات س    

  2ع جٌولوجٌا س 6ع جٌولوجٌا س 1ع جٌولوجٌا س   4ع جٌولوجٌا س   

   



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

  11عدد شعبة : انفيزياء                             األويل: انفرقة  
 أٌام األسبوع 8-9.30 9.30-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

  
 ع.ميكانيكا جيولوجيا عامة 

ميكانيكا 

 )استاتيكا(
 علوم البٌئة كيمياء عامة 

 المادة

 األحد 
 المحاضر  د / محمد حسن د / على عبده أ/ ابوالنور   د / السٌد صابر   

 المكان 201فصل   

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

 المادة  مبادئ التربية   جٌولوجٌا عملً  

 األثنٌن

      
 د/ منال ابو الفتوح ا.د/ عبد الباسط

 المحاضر 

      
 حقوق اإلنسان

 المادة 

      
    

 المحاضر

 المكان   4ق      

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

 عملً كٌمٌاء  حرارة  عملً فٌزٌاء ضوء عملً فٌزٌاء
 حرارة بصريات فيزيائية

 المادة

   االربعاء
 

 المحاضر  د / عبده كمال  أ.د/ حازم المشنب   

اء كلية العلوم المادة   كلية العلوم قسم الفيًز
 المكان

  



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 
 120عدد    انهغة انعربية واندراسات االساليية :شعبة                           : األويل  انفرقة

 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة )**(حقوق اإلنسان لغــة أجنبية (1مكتبة عربيــة ) مدخل اىل علم اللغة

 األثنٌن

 المحاضر   ا.د/ اسامعيل د/احمد ٌوسف د/ابراهٌم عوض ا.د/ حازم كمال 

  مبادئ التربٌة   

   
د/ صفاء  ا.د/ عبد الباسط

 عبدالمحسن
 المكان

  303فصل

 الزمن 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة (1نقــد أدبـــى ) فلسفة إسالمية نحو وصرف 

 المحاضر  دهناء د/بهاء عثمان د/عابدٌن السٌد ا.د/ محمد عبدالعال  /فتوح خلٌل ا.د الخمٌس

 المكان 303فصل

 

 

 

 

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 
 100عدد  انهغة االجنهيزية انفرقة : األويل                             شعبة :

 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

لغة أجنبية ثانية  )**(حقوق اإلنسان  (1تدريبات لغوية ) (1قواعد )  ترجمة
(1 ) 

 المادة

 األثنٌن

د/محمد 
 عمر

 
 المحاضر  د/ ٌاسر   د/حنان ابو الطاهر د/حنان ابو الطاهر

 المادة  مبادئ التربٌة      

 

     
 ا.د/ عنتر

د/صفاء 

 عبداملحسن
 

 المحاضر

 المكان 1ق

 الزمن 8-9 9-11 11-11 11-11 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

 المادة (1نقـد أدبـى ) (1شعر )  ترجمة

 المحاضر  د/ عبد الحمٌد د/ثناء القاضً  د/محمد عمر األربعاء

 -المكان 1ق

    

 
 
 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 

 134عدد  انهغة انفرنسية انفرقة : األويل                             شعبة :
 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة مدخل اىل األدب الفرنسى (1قواعد ) (2) حدٌثة نصوص

 المحاضر  د/عديل د/عديل  د/ محمد حفنً السبت

 المكان اداب 3،4ق

 المادة (1لغة أجنبية ثانية )   )**(حقوق اإلنسان   (1ترمجة )

 األثنٌن

 المحاضر  اسماعٌلا.د/       د/محمد جالل

 المادة    مبادئ التربٌة    

    
/ عبد الباسطا.د  المحاضر    د/صفاء عبداحملسن 

 المكان 2ق  2ق

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 31عدد    تاريخ  انفرقة : األويل                             شعبة :  
 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة أجنبيةنصوص تاريخية بلغة  )**(حقوق اإلنسان  (1لغة أوربيـــة ) جغرافيا بشريــة

 األثنٌن
 

ا/امانً  د/هالة محمد حافظ
 عبدالصبور

 المحاضر  أ.د. نادٌة جبران  

 المادة    مبادئ التربٌة    

 
   

د/صفاء  ا.د/ عبد الباسط
 عبدالمحسن

 المحاضر   

 المكان 206ف 2ق 206ف

 الزمن 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

نصوص تارخيية بلغة  تاريخ أوربا ىف العصور الوسطى 
 . عمليأجنبية

 تاريخ اليونان والرومان
 المادة

 األربعاء
 المحاضر  د/وائل حمدي عالءأ.  د/اسامة حسٌب  

 المكان 206ف 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 72عدد    جغرافيا انفرقة : األويل                             شعبة :
 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4-5

 المادة جغرافيا بشرية )**(حقوق اإلنسان  تاريخ أوربا ىف العصور الوسطى 

 األثنٌن

 المحاضر  د/هالة محمد حافظ   د/اسامة حسٌب 

 المادة    مبادئ التربٌة    

    
/ عبد الباسطا.د  المحاضر    د/صفاء عبداحملسن 

 المكان 501ف 2ق 501ف

 الزمن 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4-5

خرائط ع. 
 )كارتوجرافيا(

 خرائط )كارتوجرافيا( جغرافيا مناخية وحيوية (1لغة أجنبية )
 المادة

 ا/باسم خالد  األربعاء
ا/امانً 

 عبدالصبور
 المحاضر  ا.د/ محمد توفٌق ا.د/ محمد توفٌق

 
 المكان 404ف

 

 

 

   

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 11عدد  هى نفسشعبة :ع           انفرقة : األويل              
 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة مدخل اىل األنثروبولوجيا (1لغــة إجنليزية ) )**(حقوق اإلنسان  اجملتمع املصرى والعامل املعاصر

 االثنٌن

     
ا/صفاء ابو 

 السعود
 المحاضر    

 المادة     مبادئ التربٌة   

 د/سحر
عنرتا.د/   

 المحاضر د/وفاء محمد علً  د/صفاء عبداحملسن

 المكان 504ف 4ق

 الزمن 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

ع.االجتاهات املعاصرة 
 111ف

 ع.االجتاهات
 111املعاصرة ف

 المادة االتجاهات المعاصرة فى علم النفس االحصاء الوصفى وتطبيقاته ىف علم النفس

 األربعاء
ع.االحصاء 
الوصفً 

 206ف

ع.االحصاء 
الوصفً 

 206ف
 المحاضر  مرٌمد/ د. وفاء بكر د/مرٌم ا.د/عبدالمنعم

 المكان 504ف  

 

 

 

 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 02عدد  انفهسفة واالجتًاع شعبة :     انفرقة : األويل                        
 أٌام األسبوع 9 - 8 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة (1نصوص فلسفية واجتماعية ) (1لغــه أجنبيـــة ) )**(حقوق اإلنسان  إحصاء اجتماعى

 االثنٌن

 المحاضر  د/محمد سلٌمان دعاء القرشً ا/     

 المادة     مبادئ التربٌة   

 
  

د/صفاء  ا.د/ عنتر
 عبدالمحسن

 المحاضر     

 المكان 201ف 4ق 201ف

 الزمن 10 - 9 11 - 10 12  -11 1 - 12 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4

 المادة تاريخ يوناىن ورماىن فلسفة سياسية منطق صورى

 المحاضر  عبدالباسطد/ احمد  ا.د/شعبان عبدهللا د/غالب علٌو األربعاء

 المكان 303ف

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 00عدد  انتعهيى انتجاري انفرقة : األويل                             شعبة :
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

  
 مبادئ القانون 

 أصول اقتصادية حقوق اإلنسان
 المادة

 الثالثاء

 المحاضر          

 المادة د/منال جابر مبادئ التربية    

   
عنترا.د/     

د/ منال 

 المحاضر    ابو الفتوح

( مركزي 1مدرج) 203ف    المكان 203ف 

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

(1رياضة ) مبادئ العلوم السياسية     المادة 

   األربعاء
  

  
 د/ اماني القللي

 المحاضر 

 المادة 203ف   

 

 

 

 

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 022عدد (1يج ) انطفونة  انفرقة : األويل                             شعبة :
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-1.30 2-3 3-4 

(1لغة إنجليزية )  (1الموسيقى واألناشيد )  علم نفس النمو   
 المادة المهارات الفنية والتربية األسرية لألطفال

 اد/هدي مصطفي ا.د/ يوسف عبدالصبور ا/دعاء القرشي  األحد
د/ نجالء 

 عبدالغفار
 المحاضر  د/ ليلي مزيد د/نهلة فاروق

 المكان 1ق 

4-5 3-4  2-3  الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 

403ع.موسيقي ف   
 حقوق اإلوسبن 

ع.موسيقي 

403ف  

403ع.موسيقي ف صحت عبمت 403ع.موسيقي ف   

 المادة

 األثنٌن

 
ع.علم نفس 

 م.االختبارات 

 
 

ع.علم نفس 

 م.االختبارات 
 د/ماجدة

ع.علم نفس 

 م.االختبارات 

ع.علم نفس 

 م.االختبارات 
 المحاضر 

 
ع.مهارات فنية 

 535ف

ع.مهارات  مبادئ التربية 

 535فنية ف
  

ع.مهارات فنية 

 535ف

ع.مهارات فنية 

 535ف
 المادة

  
ء د/ صفا 

 عبدالمحسن
 المحاضر      

 المكان  مركزي (1مدرج)  

4-5 3-4  2-3  الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 

ع.اناشٌد 

 312ف
 505ع.اناشٌد ف 

ع.اناشٌد 
 505ف

 مبادئ التربية تربية بيئية )كل اسبوعين(
 المادة  505ع.اناشٌد ف

 305ع.اسرٌة ف   الثالثاء
ع.اسرٌة 

 305ف
 د/عواطف حسان

ع.اسرٌة  ا.د/ عبد الباسط
 305ف

 المحاضر  305ع.اسرٌة ف

 312ع.بٌئٌة ف  
ع.بٌئٌة 

 312ف
 المكان 310ع.بٌئٌة ف 310ع.بٌئٌة ف 4ق مدرج )ج(

     



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 022عدد  (0انطفونة  يج) انفرقة : األويل                             شعبة : 
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-3.30 3.30-4.30

(1لغة إنجليزية ) علم نفس النمو  (1الموسيقى واألناشيد )    
 المادة المهارات الفنية والتربية األسرية لألطفال

 ا/دعاء القرشي ا.د/ يوسف عبدالصبور  األحد
اد/هدي 

 مصطفي

د/ نجالء 

 عبدالغفار
 المحاضر  فاروقد/نهلة  د/ ليلي مزيد

 المكان 2ق 

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

ع.موسيقي 

403ف  
 حقوق اإلنسان

ع.موسيقي 

403ف  
ع.علم نفس 

 206ف

ع.موسيقي 

403ف  

ع.موسيقي 

403ف  

 صحة عامة

 المادة

 األثنٌن

ع.مهارات فنية 

 535ف
  

ع.مهارات فنية 

 535ف
 

ع.علم نفس 

 م.االختبارات 
 المحاضر  د/ماجدة 

ع.علم نفس 

 م.االختبارات 

ع.علم نفس  مبادئ التربية

 م.االختبارات 
 المادة     

 
 ا.د/ عنتر

 المحاضر        د/ صفاء عبدالمحسن

 النمكان ( مركزي2مدرج)   مركزي( 2مدرج) 

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

   
ع.اناشٌد 

 310ف
 تربية بيئية )كل اسبوعين(

 410ع.اناشٌد ف
ع.اناشٌد 

 410ف
 المادة 410ع.اناشٌد ف

 الثالثاء

   
سرٌة ع.ا
 401ف

 412ع.اسرٌة ف د/عواطف حسان
ع.اسرٌة 

 412ف
 المحاضر  412ع.اسرٌة ف

   
ع.بٌئٌة 

 410ف
 501ع.بٌئٌة ف مدرج )ج(

ع.بٌئٌة 
 501ف

 المكان 501ع.بٌئٌة ف

     
ع.مهارات فنٌة 

 303ف
ع.مهارات فنٌة 

 303ف
  



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 312عدد (1جمًوعة )      انفرقة األويل )أدبي( : شعبة انتعهيى االساسي ) احلهقة األويل(                      
 أياو األسبوع 8-9 9-04 04-00 00-00 00-0 4..0-0 4..4-0..0 .-4..0 4-. 4..4-4

حقوق الإنسان   جغرافيا
)*(

جنليــــزية )لغة  (0دراسات أ رسية وبيئية ) فلسفة التعلمي الابتداىئ   المادة (0اإ

 المحاضر  ا/صفاء ابو السعود د/ وليد خليفة  د/ خدجية عبدالعزيز  ا.د/كرمي مصلح السبت

 المادة مدرج)أ(

4.5 3-4 0-3 1-2 10-1  انزين 8-9 9-04 04-00 00-00 

 المادة عمل نفس منو ال طفال (0موسيــقـى )      

 المحاضر  د/ هبة جابر&د/محمد عبدالعطمي د/ جنالء عبدالغفار       األثنٌن

 المادة مدرج)ج(      

 3-4.30 0-3 1-2 10-1  انزين 8-9 9-04 04-00 00-00 

 
 (0اترخي ) -أ  

 
 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   
ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

 المادة

 االربعاء
 

ا.د/ممدوح 

د/وائل &حسن

 محدي

 
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
 المحاضر

 201ع.اسرٌة ف  مدرج)أ( 
ع.اسرٌة 

 201ف
 201ع.اسرٌة ف 201ع.اسرٌة ف

ع.اسرٌة 
 201ف

ع.اسرٌة 
 201ف

 المكان

 310ع.بٌئٌة ف   
ع.بٌئٌة 

 310ف
 310ع.بٌئٌة ف 310ف ع.بٌئٌة

ع.بٌئٌة 
 310ف

ع.بٌئٌة 
 310ف

 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

           312عدد (0انفرقة األويل )أدبي( : شعبة انتعهيى االساسي ) احلهقة األويل(           جمًوعة )
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-1.30 1.30-2.30 2.30-3 3-4 4-4.30

 المادة (0دراسات أسرية وبيئية ) (0إنجليــــزية )لغة  جغرافيا فلسفة التعليم االبتدائى 

 المحاضر   د/ ولٌد خلٌفة ا/صفاء ابو السعود ا.د/كرمي مصلح د/ خدٌجة عبدالعزٌز  السبت

 المكان مدرج)ب(

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

 المادة  (0موسيــقـى ) علم نفس نمو األطفال )*(حقوق اإلنسان     

      األثنٌن
د/ هبة جابر&د/محمد 

 عبدالعطٌم
د/ نجالء 
 عبدالغفار

 المحاضر 

 المكان مدرج)ب(    

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4.30 4-5

 
 (0تاريخ )

 

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   

 نفس علم.ع

نفسية.ص.م   
ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

 المادة

 االربعاء
 

 &د/وائل محدي

 ا.د/ممدوح حسن
 

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

 المحاضر

  مدرج)ج( 
ع.اسرٌة 

 201ف
ع.اسرٌة 

 201ف
ع.اسرٌة 

 201ف
ع.اسرٌة 

 201ف
ع.اسرٌة 

 201ف
ع.اسرٌة 

 201ف
 المكان

   
ع.بٌئٌة 

 310ف
ع.بٌئٌة 

 310ف
ع.بٌئٌة 

 310ف
ع.بٌئٌة 

 310ف
ع.بٌئٌة 

 310ف
ع.بٌئٌة 

 310ف
 

 
                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 352عدد   (1جمًوعة )                 انفرقة األويل )عهًي( : شعبة انتعهيى االساسي ) احلهقة األويل(     
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2.30-3.30 3.30-4

 المادة علم نفس نمو األطفال (0موسيــقـى )   )*(حقوق اإلنسان  فياجغرا

    ا.د/كرمي مصلح الثالثاء
د/ نجالء 
 عبدالغفار

 المحاضر  د/ هبة جابر&د/محمد عبدالعطٌم

 المكان (جمدرج)   (جمدرج)

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-11.30 00.31-02.31 02.31-0.31 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30

 المادة (0لغة إنجليــــزية ) فلسفة التعليم االبتدائى (0دراسات أسرية وبيئية ) (0تاريخ ) 

 المحاضر  ا/غادة  د/ محمد فوزي زٌدان د/اٌمان وفقً  د/صفاء عبدالعلٌم  د/وائل محدي&ا.د/ممدوح حسن  األربعاء

 المكان مدرج)أ( 

 الزمن 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

   
ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

 المادة

 الخمٌس

 

   
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
ع.موسٌقً 

 403ف
 المحاضر 

 206ع.اسرٌة ف   
ع.اسرٌة 

 206ف
 206ع.اسرٌة ف

ع.اسرٌة 
 206ف

ع.اسرٌة 
 206ف

ع.اسرٌة 
 206ف

 المادة

   
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء فراج
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء فراج
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء فراج
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء فراج
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء فراج

 303ع.بٌئٌة ف
 ا.اسماء فراج

 

 

                                                           

 



 
 جدول حماضرات

 و0201-0202انعاو اجلايعي  انثانيانفصم اندراسي  - كهية انرتبية
 

 جبمعت سوهبج كهيت انتربيت

 

 عميد انكهيت وكيم انكهيت نشئون انتعهيم وانطالة انجداول

حسيه طه عطب سبنمأ. د/  أ. محمود علي عبد العال عمران عبد انهطيف محمد أ. د/ خبند   

 
 

 352عدد  (0انفرقة األويل )عهًي( : شعبة انتعهيى االساسي ) احلهقة األويل(           جمًوعة )
 أٌام األسبوع 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-2.30 2.30-3.30 3.30-4

حقوق  

 )*(اإلنسان 
  جغرافيا

 (1موسيــقـى ) علم نفس نمو األطفال
 المادة 

  ا.د/كرمي مصلح   الثالثاء
د/ هبة جابر&د/محمد 

 عبدالعطيم

د/ نجالء 

 عبدالغفار
 المحاضر  

 المادة مدرج)ب(

 انزين 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-1.30 1.30-2.30 2.30-3.30 3.30-4.30

 المادة  (1لغة إنجليــــزية ) فلسفة التعليم االبتدائى (1تاريخ ) (1دراسات أسرية وبيئية )

 د/ايمان وفقي  األربعاء
د/صفاء 

 عبدالعليم 

ا.د/ممدوح 

 د/وائل محدي&حسن
 المحاضر   ا/ غادة د/ محمد فوزي زيدان

 المكان  مدرج)ب(

 انزين 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5

   
ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

ع.علم نفس 
 م.ص.نفسٌة 

 المادة
 

 الخميس

ع.موسٌقً    
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

 ع.موسٌقً
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

ع.موسٌقً 
 403ف

 المحاضر

  

 
 

  
ع.اسرٌة 

 206ف
ع.اسرٌة 

 206ف
 206ع.اسرٌة ف

ع.اسرٌة 
 206ف

 المادة 206ع.اسرٌة ف 206ع.اسرٌة ف

  303ع.بٌئٌة ف  303ع.بٌئٌة ف  303ع.بٌئٌة ف   
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء 
 303ع.بٌئٌة ف

 ا.اسماء
   303ع.بٌئٌة ف

 

                                                           

 


