
                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 

 

 

 

التأهيل  محاضرات  جدول 

 التربوي 

م 2021/2022للعام الجامعي 

 للفصل الدراس ي االول 
 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي االول

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 أحمد د/أميمة ج111تاريخ اسالمي  2-4

 مدرج)س(

 د/وليد خليفة د101دراسات بيئية 4-6

 د/رمضان عبداللطيف ت121علم النفس النمو 6-8

 الجمعة

 ا.د/حازم علي كمال الدين ض121دراسات لغوية  8-10

 ا.د/فيصل الراوي ت111فلسفة التعليم االيتدائي 10-12

 د/نهلة فاروق م111تربية فنية  12-2

2-4 
 ا.د/محمد عبدالحفيظ م131مجال زراعي 

 مدرج)أ( د/لبني عبدالرؤوف م151ال اقتصاد منزليمج

 مدرج)س( د/حسام سيف ر102رياضيات عامة 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثاني
 (اجتماعية ولغة عربية )دراسات

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 ا.د/ محمد عبدالعال ض221وصرف وأمالء دراسات لغوية نحو 2-4

قاعة 

 الكونفراس

 د/وليد حامد سليم ج211تاريخ العرب الحديث 4-6

االتجاهات الحديثة في التخطيط وتطوير  6-8

 ت231المناهج
 د/شعبان حلمي

 الجمعة

 د/حمدي نبية عيد ج221جغرافيا سياسية 8-10

 ا.د/مصطفي رجب  ت211مهنة التعليم  10-12

 د/نادية جبران ج212القديم)مصر الفرعونية( األدنىالشرق  12-2

2-4 

 ق261اللغة االنجليزية

 

 ق221تربية سكانية 

 

 مني أبو الحسن ا.

 ا.د/ خلف البحيري
 100ق

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثاني

 (رياضيات وعلوم )

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس ةاملاد الزمن اليوم

 الخميس

 ا.د/ محمد عبدالعال ض221دراسات لغوية نحو وصرف وأمالء 2-4

قاعة 

 الكونفراس

 د/وليد حامد سليم ج211تاريخ العرب الحديث 4-6

6-8 
االتجاهات الحديثة في التخطيط وتطوير 

 ت231المناهج

 د/شعبان حلمي

 الجمعة

 دي نبية عيدد/حم ج221جغرافيا سياسية 8-10

 100ق ا.د/حسام سيف ر241تفاضل وتكامل 10-12

 100ق ا.د/محمود عباس ت211مهنة التعليم  12-2

2-4 
 ق261اللغة االنجليزية

 ق221تربية سكانية 

 

 ا.مني أبو الحسن
قاعة 

 الكونفراس
 200ق  ا.د/عمادصموئيل

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثالث 

 (اللغة العربية )

 م2021/2022االول للعام اجلامعي  الفصل الدراسي
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 ا.د/ اماني حلمي  ت332طرق تدريس لغة عربية 2-4

 100قاعة
 ا.د/ محمود حجاب ج321جغرافيا اوراسيا 4-6

 مسرح اداب ا.د/ فتوح خليل احمد ض321دراسات لغوية 6-8

 الجمعة

يمية األميركتين جغرافيا اقل 8-10

 ج322واستراليا
 100قاعة  ا.د/ محمد توفيق

 200قاعة ا.د/حازم علي كمال الدين ض322دراسات لغوية  10-12

 مسرح اداب ا.مني أبو الحسن ق361مقرر ثقافي لغة انجليزية 12-2

 مسرح اداب ا.د/ محمد عوض ت312أدارة المدرسة االبتدائية  2-4

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثالث

 (مواد اجتماعية )

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 مدرج)ع( د/وليد خليفة ت332طرق تدريس دراسات اجتماعية  2-4

 100قاعة  ا.د/ محمود حجاب ج321جغرافيا اوراسيا 2-6

 مسرح اداب يل احمدا.د/ فتوح خل ض321دراسات لغوية 6-8

 الجمعة

8-10 
جغرافيا اقليمية األميركتين 

 ج322واستراليا
 100قاعة  ا.د/ محمد توفيق

 200قاعة ا.د/حازم علي كمال الدين ض322دراسات لغوية  10-12

 مسرح اداب ا.مني أبو الحسن ق361مقرر ثقافي لغة انجليزية 12-2

 مسرح اداب محمد عوض ا.د/ ت312أدارة المدرسة االبتدائية  2-4

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثالث

 (رياضيات )

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 200قاعة  د/السيد السنوسي ر341تفاضل وتكامل  2-4

 قسم الفيزياء د/عبده دياب ع311فيزياء 4-6

 ادأبمسرح  ا.د/فتوح خليل احمد ض321دراسات لغوية 6-8

 الجمعة

 مدرج)أ( د/حشمت عبدالصابر ت332طرق تدريس رياضيات 10-12

 ادأبمسرح  ا.مني أبو الحسن ق361مقرر ثقافي لغة انجليزية 12-2

 ادأبمسرح  ا.د/ محمد عوض ت312أدارة المدرسة االبتدائية  2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الثالث
 (علوم) 

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 

 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 مدرج)أ( د/السيد السنوسي ر341تفاضل وتكامل  2-4

 قسم الفيزياء د/عبده دياب ع311فيزياء 4-6

 ادأبمسرح  ا.د/فتوح خليل احمد ض321دراسات لغوية 6-8

 الجمعة

 مدرج)ب( د/صبري باسط ت332تدريس علوم طرق  10-12

 ادأبمسرح  ا.مني أبو الحسن ق361مقرر ثقافي لغة انجليزية 12-2

 ادأبمسرح  ا.د/ محمد عوض ت312أدارة المدرسة االبتدائية  2-4

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الرابع

 (لغة عربية) 

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان ضو هيئة التدريسع املادة الزمن اليوم

 الخميس

 د/عماد صموئيل0ا.د/ اسماعيل فهمي ا ض401دراسات دينية  2-4
 مدرج)ب(

4-6 
جغرافيا مصر وتاريخها 

 ج422االسالمي
 د/صفاء شكري & د/مصطفي خضير

 100قاعة  ا.د/ حازم علي كمال الدين ض422دراسات لغوية  6-8

 الجمعة

 مسرح اداب ني ابو الحسنا.م ق461لغة انجليزية  10-12

 مدرج)أ( ا.د طلعت ابو عوف ت431التقويم  12-2

مدرج)ابراه ا.د/فتوح خليل احمد ض421دراسات لغوية  2-4

 ا.د/ كريم مصلح  ج421جغرافيا اقليمية العالم العربي 6-4 يم بسيوني(
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الرابع

 (دراسات اجتماعية )

 م2021/2022ام اجلامعي الفصل الدراسي االول للع
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس

 د/عماد صموئيل0ا.د/ اسماعيل فهمي ا ض401دراسات دينية  2-4
جغرافيا مصر وتاريخها  6-4 مدرج)ب(

 ج422االسالمي
 د/صفاء شكري & د/مصطفي خضير 

 200قاعة مدد/النميري أح ج411تاريخ اوربا الحديث والمعاصر 6-8

 الجمعة

 مسرح اداب ا.مني ابو الحسن ق461لغة انجليزية  10-12

 مدرج)أ( ا.د طلعت ابو عوف ت431التقويم  12-2

 ا.د/فتوح خليل احمد ض421دراسات لغوية  2-4
مدرج)ابراهيم 

جغرافيا اقليمية العالم  6-4 بسيوني(

 ج421العربي
 ا.د/ كريم مصلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الرابع

 (رياضيات )

 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 
 املكان عضو هيئة التدريس املادة الزمن اليوم

 الخميس
 قسم الفيزياء د/عبده دياب ع411فيزياء  2-4

 200ق د/السيد السنوسي ر421جبر مجرد  4-6

 الجمعة

 مسرح اداب ا.مني ابو الحسن ق461لغة انجليزية  10-12

 مدرج)أ( ا.د طلعت ابو عوف ت431لتقويم ا 12-2

 ا.د/فتوح خليل احمد ض421دراسات لغوية  2-4
مدرج)ابراهيم 

 6-4 بسيوني(
جغرافيا اقليمية العالم 

 ج421العربي

 ا.د/ كريم مصلح 

 

 

 

\ 

 

 

 

 



                                                                                            

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       عميد الكلية         ادارة الجداول بالكلية            منسق عام البرنامج    
      

 ا.محمود علي عبدالعال      ا.د/ عماد صموئيل وهبة          ا.د/ حسين طه عطا             ا.د/ خالد عبداللطيف عمران

 املستوي الرابع

 (علوم )
 م2021/2022الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 

 املكان ضو هيئة التدريسع املادة الزمن اليوم

 الخميس
 قسم الفيزياء د/عبده دياب ع411فيزياء  2-4

 مدرج)أ( ا./ مجدي عبدالسميع ابو غربية ع431احياء 4-6

 الجمعة

 مسرح اداب ا.مني ابو الحسن ق461لغة انجليزية  10-12

 مدرج)أ( ا.د طلعت ابو عوف ت431التقويم  12-2

مدرج)ابراهيم  فتوح خليل احمدا.د/ ض421دراسات لغوية  2-4

 ا.د/ كريم مصلح  ج421جغرافيا اقليمية العالم العربي 6-4 بسيوني(

 


