
 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  لغة عربية الشعبة (أدبى) الثانية الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 االدب االسالمى واالموى  االحد

(317) 
 موسيقى الشعر 

((317)) 
 والصرف النحو 

((317)) 
 مقرر

 تربوى اختيارى
 علم القرآن

 (316) 
  

             االثنين
 الثالثاء

 موسيقي الشعر 
((317)) 

 علم المعانى 
((317)) 

 االدب االسالمى
 ((317)) 

 (206) 1تدريس مصغر مج  (206) 0تدريس مصغر مج 
الوحدة ) 1تكنولوجيا مج   

 (الحسابية
حدة الو ) 0تكنولوجيا مج 

 (الحسابية
             االربعاء
 نحو وصرف  الخميس

 ((317)) 
 علم المعانى 

((317)) 
 علوم القرأن 

((317)) 

 تكنولوجيا التعليم
 د عايده فاروق 

 (0)م 
    

             الجمعة
  

 امانى عادل   امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 د دعاء محمد اء محمد د دع  111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 د حنان محمود     4التربية الدولية ق 

 د ابراهيم عبد الهادى   114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 د مها اسماعيل  316سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  غة إنجليزيةل الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 ترجمة   االحد

 (211) 
 قواعد

 (211) 
     مقرر تربوى اختيارى

             االثنين
 تكنولوجيا )تطبيقى( الثالثاء

(112) 
 قراءة وكتابة 

 (211) 
 دراسات أمريكية

 (211) 
   

             االربعاء
 محادثة  الخميس

 (211) 
 شعر

(211) 
 تكنولوجيا التعليم 

 (0)م 
 تدريس مصغر

(211)   

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 4الدولية ق  التربية

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 112سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  لغة فرنسية الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 االحد

 
 مقال أدبى

 (210) 
 مقرر تربوى اختيارى

 تدريس مصغر
(416) 

  

             االثنين
 ترجمة الثالثاء

 مكتب
 نصوص نثرية

 (مكتب) 
 لغة فرنسية الغراض خاصة

(210) 
   

  لغويات االربعاء
(210) 

         

  ورشة عمل الخميس
 (210) 

 قواعد
 (210) 

 تكنولوجيا
 (0)م  

 وجيا )عملى(تكنول
(210) 

  

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 112سيكولوجية الشخصية ق 

 
 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

  تاريخ الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
الوحدة )0تكنولوجيا مج  االحد

  (الحسابية
الوحدة )1تكنولوجيا مجد 
 تاريخ الدولة البيزنطية  (الحسابية

 (113) 
 رر اختيارى تربوىمق

 مصر فى العصريين
 اليونانى والرومانى  

 (113) 

 

 تاريخ الدولة البيزنطية
 (113) 

 (206)0تدريس مج  (206)1تدريس مج 

             االثنين
 الثالثاء

 جغرافيا اقتصادية
(113) 

 مدخل إلى علم الوثائق
 (113) 

 وثائق )تطبيقى(
 (113) 

 صر فى العصريينم
 انى والرومانى اليون 

 113ق 
   

 حضارة الشرق األدنى الخميس
 (113)   

 تكنولوجيا التعليم
     (0)م 

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 112سيكولوجية الشخصية ق 

 
 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

  جغرافيا الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 االحد

 جغرافية الحيويةال
 (112) 

 جغرافية التعدين
 (112) 

 العالم النامى جغرافيا 
 (112) 

 مقرر اختيارى تربوى
 تكنولوجيا )تطبيقى(

 (الوحدة الحسابية)

 
  

 الثالثاء
 

 جغرافية السكان
 (112) 

 تدريس مصغر
 (112) 

 جغرافية حيوية )تطبيقى(
 (112) 

  
 تطبيقى جغرافيا التعدين

112 
 الخميس

 سة ميدانية )نظرى(درا
 (112) 

 دراسة ميدانية )تطبيقى(
(112) 

 جغرافيا السكان )تطبيقى(
(112) 

 تكنولوجيا التعليم
 (0)م 

   
جغرافيا عالم 

 نامى
 204ق  

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 112سيكولوجية الشخصية ق 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

  فلسفة الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 فلسفة إسالمية االحد

 (416) 
 تكنولوجيا )تطبيقى(

     مقرر اختيارى تربوى (الوحدة الحسابية)

             االثنين
 الثالثاء

 التربية القومية
(117) 

 فلسفة العصور الوسطى
(117) 

 ىفلسفة العصور الوسط
 

(117) 
     (117)تدريس مصغر

             االربعاء
 لم االجتماع الصناعىع الخميس

 
(117) 

 علم االجتماع الريفى
(117) 

 تكنولوجيا
 (0)م 

 علم االجتماع الصناعى
 (مكتب)

  

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 د اسماء قطب    205إشراف تربوى ق 
 4التربية الدولية ق 

 114ة والتفوق ق سيكولوجية الموهب
 112سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  علم نفس الشعبة الثانية )أدبى( الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 علم النفس التجريبى االحد

 (114) 
 علم نفس التجريبى 

 (114) 
 مقرر تربوى اختيارى 

  1تكنولوجيا مج 
 211ق

 
علم اجتماع 

 3)التنمية
             االثنين
 تحليل السلوك الثالثاء

 (114) 
 علم اجتماع التنمية 

(114) 
 االحصاء النفسى

 (114) 
 علم النفس الفسيولوجى

 (114) 
 تحليل السلوك

 113ق 
  

             االربعاء
 علم النفس الفسيولوجى الخميس

 (6)ق  0تدريس مج  (114) 
 (0ق) 0تكنولوجيا مج 

 (0)متكنولوجيا
 االحصاء النفسي 

   205ق 
 (114) 1تدريس مج 

             الجمعة
  

 امانى عادل   5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 اسماء قطب د    205إشراف تربوى ق 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 112سيكولوجية الشخصية ق 

 


