
      
  : إعذاد هعلن اللغة اإلنجلٍسٌة قسم                                           جاهعة السلازٌك

  الرابعةالفرلة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
    هناهج  اسم المادة

     د/ نادية لطفى  استاذ المادة

    مدرج ) أ( بالكمية  المكان

 األحد
  اسم المادة

 طرق تدريس          
 ) في مجال التخصص(

 مقال وتدريبات لغوية
   

    أ.د/ دمحم بياء د/ منى صالح   استاذ المادة

    ( كمية الحاسبات 6ة ) قاع المكان

 االثنين
       اسم المادة

       استاذ المادة

       المكان

 الثالثاء
     ترجمة  اسم المادة

     أ.د/ دمحم شرف   استاذ المادة

     ( مبنى اداب بحاسبات5ق )  المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األربعاء

 الخميس
 دراما ونقد أدبي قواعد وتطبيقات  دراما ونقد أدبي علن نفص إجتواعً وصحة نفطٍة اسم المادة

 دمحم بهاءد/ أ. د/ أمينو مرزوق   دمحم بهاءد/ أ. لو صقرد/ ىا أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

 ( حاسبات7ق ) ( حقوق 1مدرج )       ( حاسبات7ق ) ( مبنى حقوق كمية حاسبات1مدرج ) المكان

 عميد الكلية           تعليم والطالب                  وكيل الكلية لشئون ال                  رئيس القسم                                      شئون التعليم                  
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ              (       أحمد بديعد / 0) أ                  (    أ.د/ عبد العظيم عبد السالم العطواني   )        جالل شاش     أ /لبنى        
 



      
  قسم                                           : تكنولوجيا التعليم شعبة                                          جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
      مناىج اسم المادة

      د/ رضوى كمالأ.م.د/ دعاء الفجر استاذ المادة

      مدرج )أ( بالكمية  المكان

 األحد
   طرق تدريس  إنتاج الموحات التعميمية تصميم المواقف التعميمية  اسم المادة

   د/ جمال عبدالسميع اليادىد/ لمياء  د/ أمل الطاىر   استاذ المادة

   مدرج )أ( بالكمية ( بالكمية 218ق ) ( بالكمية 218ق )  المكان

 االثنين
 اسم المادة

 البرمجة بإستخدام 
 البرامج الجاىزة

     

      د/إيمان جمال استاذ المادة

    ( بالكمية 218قاعة )  المكان

 ــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتربيـــــــــــــــــــــــــــ الثالثاء

 األربعاء
       اسم المادة

       استاذ المادة

       المكان

 الخميس
     ةعلن نفص إجتواعً وصحة نفطٍ اسم المادة

     د/ ىالو صقر  أ.د/ عماد مخيمر  استاذ المادة

     حاسباتحقوق ب( مبنى  1قاعة )  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                 
 
 



 

      
  قسم                                           : معلم الحاسب اآللي شعبة                                          جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 1028/1029جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول للعام الجاهعى 

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

 السبت
     مناىج اسم المادة

      د/ رضوى كمالأ.م.د/ دعاء الفجر استاذ المادة

     لكمية مدرج )أ ( با المكان

 األحد
 منظومة الحاسب الآللي لغة إنجميزية اسم المادة

 طناعيصكاء اإلالذ
 والنظم الخبيرة 

   طرق تدريس 

   د/ جمال عبدالسميع د/ نانيس نادر  د/ منار حامد د/ عمرو فتحى استاذ المادة

 مدرج ) أ ( بالكمية المكان

 االثنين
   اسم المادة

                     تطبيقات الحاسب اآللي 
 في التعميم

   طرق تخطيط البرامج

   د/ إيمان جمال د/ أحالم  دمحم   استاذ المادة

   (218ق ) (218ق )   المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميــــــــــــــــــــــ الثالثاء

 األربعاء
       اسم المادة

       استاذ المادة

       المكان

 الخميس
     علن نفص إجتواعً وصحة نفطٍة اسم المادة

     د/ ىالو صقر أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

     ة الحاسباتكمي حقوق ( مبنى  1) مدرج  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          
 



      

           
 : رٌاض األطفال  لطن                                         جاهعة السلازٌك

  رابعةالفرلة ال                                                                        ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
 التربية البيئية والتقويم الفروق الفردية  التربية البيئية   اسم المادة

  د / فاطمو بيجت   استاذ المادة
 د / ىبو صالح

 د / نوراىان حسين
 د / فاطمو بيجت

 ( مبنى أدآب كمية الحاسبات 4قاعة رقم )  المكان

 األحد
       اسم المادة

       استاذ المادة

       المكان

 االثنين
    دارة رياض األطفالإ  أدوات الطفل الموسيقية اسم المادة

    د / دينا شوقى  أ.م.د/ رانيا عادل + د / دميانو صالح داود استاذ المادة

    ( هبنى أداب بحاضبات5ق )  لطن الوىضٍمى المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميــــــ الثالثاء

 األربعاء
      حلمة بحث اسم المادة

      د / رحاب فتحي استاذ المادة

      ( هبنى أداب بحاضبات5ق ) المكان

 الخميس
 عمم نفس الفئات الخاصة إدارة رياض األطفال صعوبات التعميم ات الخاصةعمم نفس الفئ صعوبات التعميم الفروق الفردية والتقويم اسم المادة

 د / ىبو صالح استاذ المادة
 د / نوراىان حسين

د / ىدى عمي 
 سالم

 د / ىدى عمى سالم د / دينا شوقى د / ىدى عمي سالم د / ىدى عمى سالم

 ( مبنى أدآب كمية الحاسبات 4قاعة رقم )  المكان

 عميد الكلية      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        رئيس القسم                                        ون التعليم         شئ            
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ              (     أحمد بديع د / 0) أ                                    (     صالح شريف عبدالوهاب أ.د/  )                 جالل شاش     أ /لبنى         
 



 

      
  قسم                                            : اإلعالم التربىي قسم                     جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة ) تخصص صحافة وإراعة وتلٍفسٌىى (                                            ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 صل الذراضى األول جذول هحاضرات الف

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
   الدراما فى الراديو والتميفزيون  تخطيط األعالم التربوى   اسم المادة

    أ.م.د/ صالح العراقىد/  ناديو حافظد/ أ.م.  استاذ المادة

  (8ق ) المكان

 األحد
       سم المادةا

       استاذ المادة

       المكان

 االثنين
    مناىجتطوير    اسم المادة

    د/ رييام جالل   استاذ المادة

    مدرج )أ( بالكمية   المكان

 الثالثاء
  ميةوسائل األعالم المح وسائل األعالم المحمية  الصحافة واإلذاعة المدرسية صوتيات والقاء اسم المادة

نجالء سالمو +د/ دعاء د/  استاذ المادة
 خميل

  عبده رمضاند/  عبده رمضاند/   د/ نجالء سالمود/ 

  ( 8ق ) المكان

 تربـــــــــــــــــــــــــــــــية عممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  األربعاء

 الخميس
     علن نفص إجتواعً وصحة نفطٍة اسم المادة

     د/ ىالو أحمد أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

     ( مبنى حقوق بحاسبات 1مدرج ) المكان

 عميد الكلية                    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                     رئيس القسم                                         شئون التعليم                            
 

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



 

      
  قسم                                            : اإلعالم التربىي قسم                     جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة ) تخصص فنىى هطرحٍة (                                            ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول 

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
      اسم المادة

       استاذ المادة

     المكان

 األحد
     الدراما الحركية والبالية المسرح التعميمى اسم المادة

     د/ شيماء فتحى د/شيماء فتحى استاذ المادة

    (8ق ) المكان

 االثنين
    مناىجتطوير     اسم المادة

    د/ رييام جالل   استاذ المادة

    مدرج )أ( بالكمية   المكان

 الثالثاء
 لمسرحىنظريات النقد ا  نظريات النقد المسرحى المسرح الشعرى   صوتيات والقاء اسم المادة

د/ نجالء سالمو +د/ دعاء  استاذ المادة
 خميل

 د/ دعاء خميل  د/ دعاء خميل د/ دعاء خميل 

 ( 8ق )  ( 8ق )  ( 8ق ) المكان

 تربـــــــــــــــــــــــــــــــية عممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية األربعاء

 الخميس
     صحة نفطٍةعلن نفص إجتواعً و اسم المادة

     د/ ىالو صقر أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

     ( مبنى حقوق بحاسبات 1مدرج ) المكان

 عميد الكلية                             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                          رئيس القسم                               شئون التعليم                         
 

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



      
  قسم                                           لطن : هعلن الفصل والتعلٍن الوجتوعً                     جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 1028/1029للعام الجاهعى  جذول هحاضرات الفصل الذراضى األول 

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

 السبت
      اسم المادة

 

 

       استاذ المادة

      المكان

 األحد

       اسم المادة

       استاذ المادة

       المكان

 االثنين
    مناىج  لغة إنجميزية اسم المادة

    / رييام جاللد  د/ منى صالح  استاذ المادة

    مدرج )أ( بالكمية  مدرج )أ( بالكمية المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثاء

 ربعاءاأل 
   بيولوجي أحصاء لغة عربية ) نحو (             طرق تدريس الفصل الواحد اسم المادة

   سالمأ.د/ سمير  د/ نورىان حسين د / رحاب طمعت د/ رييام جالل استاذ المادة

 أدآب كمية الحاسبات ( مبنى 7قاعة رقم )  ( بمبنى اداب بحاسبات 7ق )  ( مبنى أدآب كمية الحاسبات 7قاعة رقم )  المكان

 الخميس
   جغرافيا مصر تصنيع غذائي عمم نفس إجتماعى وصحة نفسية اسم المادة

   أ.د/ عاطف عبداليادى رحاب تاجد /أ.م. د/ ىالو صقر أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

   اب بحاسبات( مبنى اد6ق) ( مبنى أدآب كمية الحاسبات 6قاعة )  ( مبنى حقوق بحاسبات1مدرج ) المكان

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        رئيس القسم                                           شئون التعليم         
 

 الوهاب ( د / صالح شريف عبد0) أ                     (     أحمد بديع د / 0) أ                                                (    م عبد السالم أ.د/ عبد العظي )          جالل شاش     أ /لبنى     
 
 



      
 الوىضٍمٍة: التربٍة  لطن                        جاهعة السلازٌك

 الرابعةالفرلة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 ذول هحاضرات الفصل الذراضى األول ج

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
    ىارمونى  اسم المادة

     د/ مؤنس عمى  استاذ المادة

  المكان

 األحد
        اسم المادة

        استاذ المادة

     المكان

 االثنين
     مناىج وطرق تدريس أرتجال تدريب سمع مناىج وطرق تدريس م المادةاس

     د/ رضوى كمال أ.م.د/ رييام إيياب أ.م.د/ رييام إيياب د/ رضوى كمال استاذ المادة

     المكان

 الثالثاء
 تاريخ وتحميل الموسيقى العربية تاريخ وتحميل عالمية اسم المادة

 

    

     أ.د/ إيياب حامد مح سميرد/ سا استاذ المادة

      المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمليــــــــــــــــــــــــــــــ األربعاء

 الخميس
     نفص إجتواعً وصحة نفطٍة علن اسم المادة

     د/ ىالو صقر أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

  المكان

 عميد الكلية               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                        رئيس القسم                                             شئون التعليم         
 
 

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

 



 

      
  قسم                                           : التربية الفنية قسم                                           جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة                                                                         ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 ول جذول هحاضرات الفصل الذراضى األ

 1028/1029للعام الجاهعى 

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

 السبت
      اسم المادة

       استاذ المادة

     المكان

 األحد
    نحت تصوير طرق تدريس   اسم المادة

 أ.د/ يونس مصطفى  استاذ المادة
أ.د/ يونس 

 صطفىم

د/ وائل 
 الشافعى

   

    ( فنية 318ق )  ( فنية 318ق )   مكانال

 االثنين
    مناىج   اسم المادة

    د/ رييام جالل   استاذ المادة

    مدرج )أ( بالكمية   المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميــــــــــــــــ الثالثاء

 األربعاء

     طباعة   اسم المادة

   استاذ المادة

د/ ىالو 
عبدالعزيز+د/ رحاب 

 كمال

    

     (318ق )   المكان

 الخميس
     علن نفص إجتواعً وصحة نفطٍة اسم المادة

     د/ ىالو صقر رأ.د/ عماد مخيم استاذ المادة

     ( مبنى حقوق بحاسبات1مدرج ) المكان

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



 
  قسم                                           لطن : اإللتصاد الونسلً 1028/1029فصل الذراضى األول  للعام الجاهعى جذول هحاضرات ال جاهعة السلازٌك

 الفرلة االولى                                                                         الفرلة الرابعة  ةـكلٍة التربٍة النىعــٍ

 

 7 – 5 5 – 3 3 – 1 1  – 01 01  – 01 01 – 7  أيام األسبوع

 السبت
 1س مالبس خارجية ا/نيى ،أ/تغريد طارق  0تنفيذ مالبس خارجية ا/نيى ،أ/تغريد طارق س مناىج  طرق تدريس اسم المادة

 ام د/رحاب دمحم عمي استاذ المادة
 د/تغريد سيد احمد

 د/نادية لطفى
    1ا/نهال ش حفظ االطعمو

   3ا/نهال ش طعموحفظ اال 

     مدرج) أ(بالكمية ( بالكمية  6ق ) المكان

   األحد

 االثنين

   2اشغال فنية س 1اشغال فنية س  0اشغال فنية س اسم المادة

 ام د/غادة عبدالفتاح،ام د/عواطف بييج استاذ المادة
 أ/اسراء فضل،أ/تغريد طارق 

 
 ام د/غادة عبدالفتاح،ام د/عواطف بييج

 اء فضل،أ/تغريد طارق أ/اسر 

ام د/غادة عبدالفتاح،ام د/عواطف 
 بييج

 أ/اسراء فضل،أ/تغريد طارق 

  

 المكان
   3تنفيذ مالبس خارجية ا/نيى فوزى ،أ/تغريد طارق س  4ا/نهال ش حفظ االطعمو

 4بس خارجية ا/نيى ،أ/تغريد طارق ستنفيذ مال 2ا/نهال ش حفظ االطعمو 5ا/نهال ش حفظ االطعمو  2س مالبس خارجية ا/نيى ،أ/تغريد طارق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     عمميــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثاء

 األربعاء

   4اشغال فنية س 3اشغال فنية س حفظ االطعمو ذ مالبس خارجيةنماذج وتنفي اسم المادة

 ام د/عواطف بييج،ام د/غادة عبدالفتاح استاذ المادة

 ام د/ناىد شحاتة
ام د/ريحاب تاج 

 الدين

 ام د/غادة عبدالفتاح،ام د/عواطف بييج
 أ/اسراء فضل،أ/تغريد طارق 

ام د/غادة عبدالفتاح،ام د/عواطف 
 بييج

 تغريد طارق أ/اسراء فضل،أ/

  

 المكان
 7ق ( بالكمية  6ق ) ( بالكمية  6ق )

مالبس خارجية ا/نيى 
 2،أ/تغريد طارق س

 

 الخميس
     عمم نفس إجتماعي وصحة نفسية اسم المادة

     د/ ىالو صقر أ.د/ عماد مخيمر استاذ المادة

     ( مبنى حقوق بحاسبات1مدرج ) المكان

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

 



 

 
 


