
      
 : إعداد هعلن اللغة اإلنجلٍسٌة قسم                       جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

 7 - 5 5  – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  بسوععأيام األ

 البسوت
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 األحد
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 االثنين
 ريخ التعميم االبسابسيتا  قراءات بالمغة العربية ترجمة تاريخ التعميم االبسابسي درابسات ويئية ابسم المادة

 د/ إيمان هانى   دعاء خميلد/  د/ عمرع فتحى د/ إيمان هانى  أ.د/ أكمل شعقى ابستاذ المادة

 ( كمية الحابسبات 6قاعة )  المكان

 الثالثاء
        ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 األربعاء
    مدخل إلى العمعم التربعية    ابسم المادة

    د/ هاله أحمد   ابستاذ المادة

    ( كمية الحابسبات 6قاعة )    المكان

 الخميس
   صعتيات مدخل العمعم النفبسية دراما عمبسرح الطفل مبادئ اإلحصاء ابسم المادة

   أ.د/ أحمد صالح أ.د/ صالح شريف عودالعهاب  أ.د/ دمحم وهاء نعرهان حبسين د/ ابستاذ المادة

 ونى حابسبات( م6ق) المكان
( مونى حقعق 1مدرج )

 بحابسبات
  ( كمية الحابسبات 7قاعة ) 

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            رئيس القسم                                                 شئون التعليم              
 
 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ              (     أحمد بديعد / 0) أ                     (    عبد العظيم عبد السالم العطواني أ.د/   )                         جالل شاش     أ /لبنى        
 



      
 : تكنولوجيا التعليم قسم                                           جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

     المكان

 األحد
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 االثنين
     إنتاج الربسعمات التعميمية  ابسم المادة

     د/ أحالم دمحم   ابستاذ المادة

     يةمدرج ) أ ( بالكم  المكان

 الثالثاء
   رٌاضٍات الحاسب الفهربسة العصفية الوتاحف والوعارض التعلٍوٍة مقدمة الحابسبات ابسم المادة

د/ منار حامد + د/ لمياء  ابستاذ المادة
 الهادى 

د/ جمال عودالبسميع + د/ 
 منى عودالعهاب

   د/ عرفه أوع زيد د/ إيمان شعبان

   مدرج )أ( ( بالكمية مدرج ) أ مدرج ) أ ( بالكمية المكان

 األربعاء
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

      المكان

 الخميس
   مدخل  إلى العمعم التربعية  لنفبسيةمدخل إلى العمعم ا قراءات بالمغة العربية  ابسم المادة

   د/ إيمان هانى  أ.د/ صالح شريف   د/ شيماء فتحى  ابستاذ المادة

   ( مونى حقعق كمية الحابسبات 1مدرج )  (حابسبات7ق )  المكان

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                      رئيس القسم                                         شئون التعليم                   
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                           (     أحمد بديعد / 0) أ                        ( عادل سراياد / 0) أ                                 جالل شاش    أ /لبنى        
 



      
 : اإلعالم التربىي قسم                     جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 1028/1029جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 األحد
 مدخل إلى عمعم الصحافة عاداوها المغة العربية   مدخل إلى عمعم الصحافة  ابسم المادة

 د/ دمحم عودهللا د/ دعاء خميل   د/دمحم عودهللا  ابستاذ المادة

 ( بالكمية01ق) المكان

 االثنين
 األقتصاد البسيابسي      ابسم المادة

 انتصار البسيدد/       ابستاذ المادة

 ( بالكمية01ق)      المكان

 الثالثاء
 نشأت عبسائل األعمم مدخل األتصال  بالجماهير المغة العربية عاداوها نشأت عبسائل األعمم األقتصاد البسيابسي بالجماهير مدخل األتصال  ابسم المادة

 / مهنى صالح د/ عفاء درعيش د/ دعاء خميل د/ مهنى صالح د/ أنتصار البسيد د/ عفاء درعيش ابستاذ المادة

 ( بالكمية01ق ) (01ق )  (01ق )  (01ق ) المكان

 ألربعاءا
 تاريخ العالم الحديث   تاريخ العالم الحديث   ابسم المادة

 أ.د/دمحم عثمان   أ.د/دمحم عثمان   ابستاذ المادة

   المكان
( مونى حقعق 1مدرج )

 بحابسبات
  

( مونى حقعق 2مدرج )
 بحابسبات

 الخميس
   التربعيةمدخل إلى العمعم ا مدخل إلى العمعم النفبسية   ابسم المادة

   د/ إيمان هانى أ.د/ صالح شريف   تاذ المادةابس

   ( مونى حقعق كمية الحابسبات 1مدرج )    المكان

 عميد الكلية               الب                  وكيل الكلية لشئون التعليم والط                                                  رئيس القسم                                       شئون التعليم                      
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                    (     أحمد بديعد / 0أ   )                                                    (    صالح العراقى   أ.د/ )                      جالل شاش     أ /لبنى         
 

 



      
 : هعلن الفصل والتعلٍن الوجتوعًقسن                      اهعة السقازٌقج

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 1028/1029جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
    رٌاضٍات مفهعم مدربسة الفصل العاحد قراءات بالمغة العربية ابسم المادة

    أ.د/ يابسر عودالعزيز / فاطمة وهجتد  رحاب طمعت/  د ابستاذ المادة

    ( مونى آداب كمية الحابسبات 7قاعة رقم )  مونى اداب بحابسبات(  6ق )  المكان

 األحد
 مفهعم مدربسة الفصل العاحد    خامات الويئة المحمية تنوٍة الوجتوع الرٌفً ابسم المادة

 د/ أكرام عودالبستار ابستاذ المادة
+ د/ دمحم االء عودالبسالمد/

 محمعد
 / فاطمة وهجتد    

 ( مونى أدآب 7قاعة رقم )    ( مونى آداب كمية الحابسبات 7قاعة رقم )  المكان

 ناالثني
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 الثالثاء
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 األربعاء
 تاريخ العالم الحديث   تاريخ العالم الحديث   ابسم المادة

 أ.د/ دمحم عثمان   أ.د/ دمحم عثمان   ابستاذ المادة

 ( مونى حقعق  1مدرج )    مونى حقعق (  1مدرج )    المكان

 الخميس
   مدخل الى العمعم التربعية مدخل إلى العمعم النفبسية   ابسم المادة

   د/ إيمان هانى أ.د/ صالح شريف   ابستاذ المادة

   حابسباتمونى حقعق (  1مدرج )    المكان

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        رئيس القسم                                       شئون التعليم                      
 

 الوهاب ( / صالح شريف عبد أ.د)                      (     أحمد بديع/  أ.د)                                          (    أ.د/ عبد العظيم عبد السالم  )           جالل شاش     أ /لبنى            
 



 
 ٍةوىسٍقىالتربٍة ال:  قسن                      جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
    تاريخ المعبسيقى العربية   ابسم المادة

    د/ مؤنس عمى   ابستاذ المادة

       المكان

 األحد
 عرعض شعرى   ابسم المادة

صعلفيج 
 عربى

قعاعد المعبسيقى 
 العربية

   

  ابستاذ المادة
 أ.د/ إيهاب حامد

 
    د/ بسماح أنس

  المكان

 االثنين
   قراءات بالمغة العربية  عمم الصعت قعاعد نظرية  ابسم المادة

   د/ مهنى صالح نأ.م.د/ هانى حبس أ.م.د/ رانيا عادل  ابستاذ المادة

   مدرج )أ(   المكان

 الثالثاء
   ابسم المادة

 

   

      ابستاذ المادة

    المكان

 األربعاء
     تدريب بسمع  ابسم المادة

     أ.م.د/ رانيا عادل  ابستاذ المادة

     المكان

 الخميس
   ابسم المادة

 لنفبسيةامدخل إلى العمعم 

 

ةمدخل الى العمعم التربعي  
 

  

   د/ايمان هانى أ.د/ صالح شريف    ابستاذ المادة

   ( موني حقعق  1مدرج )    المكان

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                رئيس القسم                                                      شئون التعليم           
 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                           (     أحمد بديعد / 0) أ                              (      إيهاب عاطف عزتأ.د/    )                             جالل شاش    أ /لبنى  



      
 : التربية الفنية قسم                                           جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
       ابسم المادة

       ابستاذ المادة

       المكان

 األحد
    ربسم تاريخ التربية الفنية   ابسم المادة

   ابستاذ المادة
د/ رحاب كمال+د/ هبه 

 عودالفتاح
    د/ داليا الغزاعى 

   ( فنية 318ق )    المكان

 االثنين
   اءات بالمغة العربية قر    (0تاريخ الفن ) ابسم المادة

   ههنى صالح   د/ أبسماء بكر ابستاذ المادة

   مدرج )أ(   (بالكمية318ق ) المكان

 الثالثاء
     معادن   ابسم المادة

     بسمير د/ بساندى   ابستاذ المادة

        المكان

 األربعاء
      أشغال فنية  ابسم المادة

      د/ دمحم محمعد  ابستاذ المادة

      (بالكمية318ق )  المكان

 الخميس
   مدخل العمعم التربعية النفبسيةعم ممدخل إلى الع  نحت  ابسم المادة

   د/ ايمان هانى أ.د/ صالح شريف  د/ ريهام كمال  ابستاذ المادة

   كمية الحابسبات ( مونى حقعق  1مدرج )     المكان

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        رئيس القسم                                   شئون التعليم         
 
 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                                  (     أحمد بديعد / 0) أ                                    (      يونس مصطفى.د/ أ )             جالل شاش     أ /لبنى  



 
 

 
                                    قسن : اإلقتصاد الونسلً                                جاهعة السقازٌق

 الفرقة االولى                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 1028/1029جدول هحاضرات الفصل الدراسى األول للعام الجاهعى 

 7 - 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األبسوعع

 البسوت
    رٌاضة وهبادئ إحصاء  قراءات بالمغة العربية م المادةابس

    أ.د/ يابسر عودالعزيز  د/رحاب طمعت ابستاذ المادة

    بحابسبات ( مونى آداب 7ق )   ( مونى اداب بحابسبات6ق ) المكان

 األحد
   ليمدخل عتاريخ اإلقتصاد المنز  مبادئ الفن عالتصميم كيمياء عضعية عغير عضعية ابسم المادة

أ.د/ أكمل شعقى ،أ.م.د/ يابسر  ابستاذ المادة
 عودالعال

   ام د/بسماح عودالفتاح ام د/اهداب عودة ام د/رحاب جمعة +د/مي بسعيد

   ( بالكمية6ق ) المكان

   االثنين

   الثالثاء

 األربعاء

     ا/ابسراءفضل 0كيمياء عضعية س 0مبادئ الفن أ/نهى ، ا/بسمعى س ابسم المادة

     1مبادئ الفن أ/نهى ، ا/بسمعى س ا/ابسراء فضل 1كيمياء عضعية س ذ المادةابستا

 المكان

   ا/ابسراء فضل 2كيمياء عضعية س 2مبادئ الفن أ/نهى ، ا/بسمعى س  

  3مبادئ الفن أ/نهى ، ا/بسمعى س  ا/ابسراء فضل 3كيمياء عضعية س  

  /ابسراء فضلا 4كيمياء عضعية س 4مبادئ الفن أ/نهى ، ا/بسمعى س   

 الخميس
   التربعية مدخل إلى العمعم مدخل إلى العمعم النفبسية   ابسم المادة

   د/ إيمان هانى أ.د/ صالح شريف عودالعهاب   ابستاذ المادة

   ( موني حقعق  1مدرج )    المكان

 عميد الكلية                                   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                     القسم           رئيس                           شئون التعليم                                    
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                                         (     أحمد بديعد / 0) أ                                      (    أ.م.د/ غادة عبد الفتاح      )                       جالل شاش   أ /لبنى                     
 



 
 
 


