
 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 

 
  حماضرات جداول

 برنامج التأهيل الرتبوي 

 م2020/2021 للعام اجلامعيالثاني الفصل الدراسي  

 
 
 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 التمهيدي املستوي

  املكان  تدريس هيئة عضو  املادة  الزمن  اليوم

  اخلميس

 قسم الفيزياء د/ عبده كمال دياب&ا.د/ رأفت اخلطيب  وفيزياء كيمياء 2-4

 (011قاعة ) د/حممد العربي&سعدد/حممد  احليوان وعلم نبات 4-6

 (011قاعة ) د/ بهاء ابو احلسن االجنليزية اللغة 6-8

 اجلمعة

 (011قاعة ) د/الفاتح لغوية دراسات 8-01

 (011قاعة ) د/امحد كمال أدبية دراسات 01-02

 (011قاعة ) ا.د/ ممدوح حسن تاريخ 02-2

 (011قاعة ) ا.د/ سيد السنوسي وتكامل تفاضل 2-4

 (011قاعة ) ا.د/ سيد السنوسي وهندسة جرب 4-6

 (011قاعة ) د/ هالة حافظ جغرافيا 6-8

 

 

 

 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 ثانيفصل دراسي  االولاملستوي 

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 (211قاعة) خليفة حممد وليد د/ ق030دراسات بيئية  2-4

 (211قاعة) سند/ بهاء ابو احل ق060اللغة االجنليزية  4-6

 (211قاعة) ا.د/بهاء عثمان ض000دراسات أدبية  6-8

 اجلمعة

 (211قاعة) د/عبداملنعم ع010علوم البيئة  8-01

 (211قاعة) ا.د/ كريم مصلح ج020جغرافيا عامة  01-02

 (211قاعة) د/ الوجية امحد فرغل ر050إحصاء  02-2

 (211قاعة) امساعيلد/حممد السيد  ق050جمتمع حملي وعاملي  2-4

 (211قاعة) د/ طه عمار ر010تاريخ الرياضيات  4-6

 (211قاعة) د/منصور ع ع010تدريب عملي صيفي علوم البيئه 6-8

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 ثانيفصل دراسي  "علمي"املستوي الثاني 

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 مدرج)أ( ا.د/ حسام سيف ر230هندسة  2-4

 مدرج)أ( ا.د/ سيد السنوسي ر220عام  جرب 4-6

 مدرج)أ( د/مجال سعد ع230إحياء  6-8

 اجلمعة

 مدرج)أ( ا.د/ سليمان حممد ض200دراسات أدبية  8-01

 مدرج)أ( د/ عبدالرسول عبدالباقي ت220علم نفس تعليمي 01-02

02-2 
 مدرج)أ( د/ حممد يوسف عبدالفتاح م230جمال زراعي 

 مدرج)ط( د/ اميان رشوان  م350زلي جمال اقتصاد من

 قسم الفيزياء د/ عبده كمال دياب ع200فيزياء  2-4

 مدرج)أ( ا.د/ رأفت اخلطيب ع220كيمياء  4-6

 مدرج)أ( ا.د/ عماد صموئيل&د/ خالد فؤاد حممد بليل  د210دراسات دينية  6-8

 معمل بد/ عبده كمال ديا ع ع200تدريب عملي صيفي فيزيا ء عملي  6-8

 معمل د/مجال سعد ع ع230تدريب عملي صيفي أحياء  6-8



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 فصل دراسي ثاني "أدبي" املستوي الثاني

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 مدرج)ط( امحد عبدالوارثا.د/  ض202دراسات أدبية  2-4

 مدرج)ط( يلا.د/ عماد صموئ&د/ خالد فؤاد حممد بليل  د212دراسات دينية  4-6

 مدرج)ط( ا.د/ محدي الديب ج222جغرافيا اقتصادية  6-8

 اجلمعة

 مدرج)أ( ا.د/ سليمان حممد ض200دراسات أدبية  8-01

 مدرج)أ( د/ عبدالرسول عبدالباقي ت220علم النفس التعليمي  01-02

02-2 
 مدرج)أ( د/ حممد يوسف عبدالفتاح م230جمال زراعي 

 مدرج)ط( د/ اميان رشوان  م250ي منزل /جمال اقتصاد

 مدرج)ط( د/الفاتح ض222دراسات لغوية )حنو وصرف إمالء ( 2-4

 مدرج)ط( ا.د/ حممد توفيق ج223املساحة واخلرائط 4-6

 مدرج)أ( ئيلا.د/ عماد صمو&د/ خالد فؤاد حممد بليل  د210دراسات دينية  6-8

                                                                           

 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

                                                                       لغة عربية       املستوي الثالث فصل دراسي ثاني

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 مدرج)س( د/محدي السيد عبدالاله ت300نظريات يف تربية الطفل  2-4

 د312دراسات دينية  4-6
ا.د/ &د/ صفاء عبدالرحيم برعي 

 عماد صموئيل
 مدرج)س(

 د310دراسات دينية 6-8
د/ مروة حسين حممد ابو 

 ا.د/ عماد صموئيل&دهب
 مدرج)س(

 اجلمعة

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/زياد اجلبالي ض300دراسات أدبية)أدب ونصوص( 8-01

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حسن علي سالمة ت330ا التعليم وسائل وتكنولوجي 01-02

02-2 
 مسرح)اداب( د/ عبدالاله عبداللطيف  م330جمال زراعي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/ ليلي مزيد م350جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ ممدوح حسن ج300تاريخ إسالمي وحضارة اسالمية 2-4

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حممود حجاب ج323غرافيا افريقياج 4-6

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ امحد يوسف ض302دراسات أدبية )نقد وبالغة (  6-8



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 مواد اجتماعية       املستوي الثالث فصل دراسي ثاني

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 مدرج)س( د/محدي السيد عبدالاله ت300نظريات يف تربية الطفل  2-4

 قاعة الكونفراس د/عوض شعبان ج302تاريخ اليونان والرومان 4-6

 د310دراسات دينية  6-8
 & د/ مروة حسين حممد ابو دهب

 ا.د/ عماد صموئيل
 مدرج)س(

 اجلمعة 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/زياد اجلبالي ض300دراسات أدبية)أدب ونصوص( 8-01

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حسن علي سالمة ت330وسائل وتكنولوجيا التعليم  01-02

02-2 
 مسرح)اداب( د/ عبدالاله عبداللطيف  م330جمال زراعي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/ ليلي مزيد م350جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ ممدوح حسن ج300تاريخ اسالمي وحضارة اسالمية 2-4

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حممود حجاب ج323جغرافيا افريقيا 4-6

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ امحد يوسف ض302د وبالغة ( دراسات أدبية )نق 6-8

                                                                                                                                            



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 علوم       املستوي الثالث فصل دراسي ثاني

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس 

 مدرج)ع( د/صفاء عبداحملسن ت300نظريات يف تربية الطفل  2-4

 مدرج)ع( ا.د/ رافت اخلطيب ع320كيمياء  4-6

 د310دراسات دينية  6-8
ا.د/ &د/ مروة حسين حممد ابو دهب

 عماد صموئيل
 مدرج)ع(

 اجلمعة 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/زياد اجلبالي ض300دراسات أدبية)أدب ونصوص( 8-01

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حسن علي سالمة ت330وسائل وتكنولوجيا التعليم  01-02

02-2 
 مسرح)اداب( د/ عبدالاله عبداللطيف  م330جمال زراعي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/ ليلي مزيد م350جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج)ع( م سيفد/حسا ر330هندسة  2-4

 مدرج)ع( ا.د/ جمدي عبدالسميع ابو غربية ع330إحياء  4-6

 معمل ا.د/رأفت اخلطيب  ع ع320تدريب عملي صيفي مقرر كيمياء  6-8

 معمل د/ حممد العربي ع ع 330تدريب عملي صيفي إحياء   6-8



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

                                         رياضيات       املستوي الثالث فصل دراسي ثاني        

                                                                                                 
 اليوم

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن

 اخلميس 

 مدرج)ع( د/صفاء عبداحملسن ت300نظريات يف تربية الطفل  2-4

 مدرج)ع( فت اخلطيبا.د/ را ع320كيمياء  4-6

 د310دراسات دينية  6-8
ا.د/ &د/ مروة حسين حممد ابو دهب

 عماد صموئيل
 مدرج)ع(

 اجلمعة

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/زياد اجلبالي ض300دراسات أدبية)أدب ونصوص( 8-01

 مدرج) ابراهيم بسيوني( ا.د/ حسن علي سالمة ت330وسائل وتكنولوجيا التعليم  01-02

02-2 
 مسرح)اداب( د/ عبدالاله عبداللطيف  م330جمال زراعي 

 مدرج) ابراهيم بسيوني( د/ ليلي مزيد م350جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج)ع( د/حسام سيف ر330هندسة  2-4

 معمل ا.د/ رافت اخلطيب ع ع320تدريب عملي صيفي مقرر كيمياء  6-8

 

 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 ثاني علوماملستوي الرابع  فصل دراسي 

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس

 مدرج)ب( قاسم اتد/ نعم ت420صحة نفسية لطفل املدرسة االبتدائية  2-4

 (211قاعة ) ا.د/ حسام سيف ر430هندسة  4-6

 مدرج)ص( ا.د/ سيد عبدالاله ع420كيمياء  6-8

 اجلمعة

 مدرج)ص( ا.د/ عماد صموئيل &د/ امني عبيد فهمي  د410دراسات دينية  8-01

 مدرج)س( د. صربي باسط ت432طرق تدريس العلوم  01-02

 مدرج)ب( ا.د/بهاء عثمان ض400دراسات أدبية 02-2

2-4 
 مدرج)ب( ا.د/ حنيف ابراهيم حممد م430زراعي جمال 

 مدرج)ص( ا.د/ ملياء  450جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج)ب( ا.د/ حممد عوض ت400التعليم االبتدائي ومشكالته واجتاهات تطويره  4-6

 مدرج)ب( د/ صربي باسط ع440علوم متكاملة  6-8

 معمل دياب د/ عبده كمال ع ع400تدريب عملي صيفي فيزياء  6-8

 معمل ا.د/ سيد عبدالاله ع ع420تدريب عملي صيفي كيمياء  6-8



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 رياضياتثاني املستوي الرابع  فصل دراسي 

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 اخلميس

 مدرج)ب( قاسم اتد/ نعم ت420صحة نفسية لطفل املدرسة االبتدائية  2-4

 (211قاعة ) ا.د/ حسام سيف ر430هندسة  4-6

 مدرج)ص( ا.د/ سيد عبدالاله ع420كيمياء  6-8

 اجلمعة

 مدرج)ص( ا.د/ عماد صموئيل &د/ امني عبيد فهمي  د410دراسات دينية  8-01

 مدرج)ص( د/ عبدالعظيم زهران ت432رياضيات طرق تدريس 01-02

 مدرج)ب( ا.د/بهاء عثمان ض400دراسات أدبية 02-2

2-4 
 مدرج)ب( ا.د/ حنيف ابراهيم حممد م430جمال زراعي 

 مدرج)ص( ا.د/ ملياء  450جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج)ب( ا.د/ حممد عوض ت400 تطويرهالتعليم االبتدائي ومشكالته واجتاهات  4-6

 مدرج)ب( د/ صربي باسط ع440علوم متكاملة  6-8

 معمل د/ عبده كمال دياب ع ع400تدريب عملي صيفي فيزياء  6-8

 معمل ا.د/ سيد عبدالاله ع ع420تدريب عملي صيفي كيمياء  6-8



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 لغة عربيةثاني املستوي الرابع  فصل دراسي  

 املكان  عضو هيئة تدريس  املادة  الزمن  اليوم 

 اخلميس 

 مدرج)ب( قاسم اتد/ نعم ت420صحة نفسية لطفل املدرسة االبتدائية  2-4

 مسرح اداب د/اميان حممد فرغل ت432طرق تدريس اللغة العربية  4-6

 مدرج)ب( د/ مجال عبدالرحيم خليفة ج402تاريخ مصر احلديث واملعاصر  6-8

 معةاجل

 د412دراسات دينية  8-01
ا.د/ &د/ حممود فراج السيد 

 عماد صموئيل
 مدرج)ب(

 مدرج)ب( ا.د/ امحد يوسف ض402دراسات أدبية  01-02

 مدرج)ب( ا.د/بهاء عثمان ض400 ادبيةدراسات  02-2

2-4 
 مدرج)ب( ا.د/ حنيف ابراهيم حممد م430جمال زراعي 

 مدرج)ص( ياءا.د/ مل 450جمال اقتصاد منزلي 

4-6 
التعليم االبتدائي ومشكالته واجتاهات 

 ت400تطويره 
 مدرج)ب( ا.د/ حممد عوض

 



 
 

 
 

 كلية الرتبية جامعة سوهاج

 

 عميد الكلية الربنامج                      عام  منسق جلنة اجلداول         

 

 ن أ. د خالد عبداللطيف عمرا أ. د عماد صموئيل وهبة أ. حممود علي عبدالعال 
 

 مواد اجتماعيةثاني املستوي الرابع  فصل دراسي 

 املكان  عضو هيئة تدريس  املادة  الزمن  اليوم 

 اخلميس 

 مدرج)ب( قاسم اتد/ نعم ت420صحة نفسية لطفل املدرسة االبتدائية  2-4

 مدرج)ب( ا.د/ خالد عبداللطيف عمران ت432طرق تدريس مواد االجتماعية  4-6

 مدرج)ب( د/ مجال عبدالرحيم خليفة ج402تاريخ مصر احلديث واملعاصر  6-8

 اجلمعة

 مدرج)ب( ا.د/ عماد صموئيل &د/ حممود فراج السيد  د412دراسات دينية  8-01

 مدرج)ب( سفا.د/ امحد يو ض402دراسات أدبية  01-02

 مدرج)ب( ا.د/بهاء عثمان ض400دراسات أدبية 02-2

2-4 
 مدرج)ب( ا.د/ حنيف ابراهيم حممد م430جمال زراعي 

 مدرج)ص( ا.د/ ملياء 450جمال اقتصاد منزلي 

 مدرج)ب( ا.د/ حممد عوض ت400التعليم االبتدائي ومشكالته واجتاهات تطويره  4-6

 

 


