
                                   

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 والتعلٌم المجتمعً شعبة معلم الفصل

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر           

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الفرقت : األولى                   

 المادة م
عدد 

 الساعات
 مالحظات المائم بالتدرٌس

2- 
 العلوم مدخل إلى 

 التربوٌة والنفسٌة
 ساعات 4

 أ.د/ عبد العظٌم عبد السالم
 أ.د/ صالح شرٌف عبد الوهاب

 

1- 
 مفهوم مدرسة 
 الفصل الواحد

  د / فاطمه بهجت ساعات 4
  أ.د/ ٌاسر عامر ساعتان رٌاضٌات -3
  دمحم عثماند /  ساعات 4 تارٌخ العالم الحدٌث -4
  د / اكرام عبد الستار ساعتان تنمٌة المجتمع الرٌفً -5
 ساعتان خامات البٌئة المحلٌة -6

 د / دمحم محمود عبد الرحمن
 د / آالء عبد السالم

 

 ساعتان لراءات باللغة العربٌة -7
 د / رحاب طلعت

 فتحًد /شٌماء 
 

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة
 عويد الكليت

   

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

                     

 

 



                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 والتعلٌم المجتمعً شعبة معلم الفصل
 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر        

 م1028/  1027عً للعام الجام

                  الثبنيتالفرقت : 

 المادة م
عدد 

 الساعات
 مالحظات المائم بالتدرٌس

 ساعات 4 علم نفس النمو -2
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 
  د / إكرام عبد الستار ساعات 4 إدارة المدرسة -1
  د / سٌد دمحم علً ساعات 4 التربٌة الدٌنٌة -3
  اللطٌفد / دمحم عبد  ساعات 4 تارٌخ مصر الحدٌث -4
 ساعات 4 صحة الطفل -5

 أ.د/ فتحً حسن
 أ.د/ دمحم رفعت

 
  أ.م.د/ ٌونس مصطفى ساعتان تارٌخ وتذوق الفنون ) تشكٌلً ( -6
  / أسماء جابر أ ساعتان لراءات باللغة األجنبٌة -7
 

 

 رئيس القسن

 

 

                وكيل الكليت                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم 0أ

                  

           

 
 
 



       

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  العلوم التربوٌة والنفسٌة لسم
 والتعلٌم المجتمعً شعبة معلم الفصل

 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر            

 م1028/  1027عً للعام الجام

                ثبلثتالفرقت : ال

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

2- 
 علم نفس تعلٌمً 
 ) نظرٌات تعلم (

 ساعتان
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 
  د / رٌهام جالل ساعات 4 مناهج وطرق تدرٌس الفصل الواحد -1
 ساعات 4 األصول اإلجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة -3

 د / إٌمان هانً
 د / هاله أحمد

 

  أ. د / ٌاسر عامر ساعتان رٌاضٌات -4
  رحاب طلعت د / ساعتان لغة عربٌة ) فن المراءة والكتابة ( -5
  أ.د/ أٌمن عبد الحمٌد ساعات 4 جغرافٌة الوطن العربً -6
  د / فاطمة بهجت ساعات 4 تعلٌم الكبار ) فلسفة واهداف ( -7

 

 

 رئيس القسن

 

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم 0أ

 

 

 

 



                   

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 المجتمعًوالتعلٌم  شعبة معلم الفصل
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ     

 م1028/  1027عً للعام الجام

                 الرابعتالفرقت : ا

 المادة 
عدد 

 الساعات
 مالحظات المائم بالتدرٌس

  طه  أ.د/ سمٌر ساعتان بٌولوجً -2

1- 
 مناهج وطرق تدرٌس

 الفصل الواحد
 ساعات4

 د / رحاب طلعت
 رٌهام جاللد/

 

3- 
 صحة نفسٌة 

 وعلم نفس اجتماعً
 ساعات4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 

  د / رحاب طلعت ساعتان لغة عربٌة ) نحو ( -4

  د / نوراهان حسٌن ساعتان احصاء -5

  / أسماء جابر أ ساعتان لغة انجلٌزٌة -6

  د / رٌحاب تاج ساعتان تصنٌع غذائً -7

  أ.د/ عاطف عبد الهادي ساعتان جغرافٌة مصر -8

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة
 عويد الكليت

   

 الىهبةد / صـالح شريف عبد 0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

 

 

 



               

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 إعداد معلم اللغة اإلنجلٌزٌة شعبة 
 لمرحلة التعلٌم األساسً

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر              

 م1028/  1027عً للعام الجام

   الفرقت : األولى               

 المادة م
عدد 

 الساعات
 مالحظات المائم بالتدرٌس

2- 
 مدخل الى العلوم
 التربوٌة والنفسٌة

 ساعات 4
 أ.د/ عبد العظٌم عبد السالم

 أ.د/ صالح شرٌف عبد الوهاب
 

  أ. د / احمد صالح ساعتان صوتٌات -1

  فتحًد / عمرو  ساعتان ترجمة -3

  أ.د/ أكمل شولً ساعتان دراسات بٌئٌة -4

  د / دمحم بهاء ساعتان ومسرح الطفل دراما -5

  نوراهان حسٌن / د ساعة واحدة مبادئ اإلحصاء -6

7- 
 تارٌخ التعلٌم األساسً

 وعاللته بمضاٌا المجتمع
  د / إكرام عبد الستار ساعات 4

  ٌوسف عبد الرحمند /  ساعتان لراءات باللغة العربٌة -8

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة
 عويد الكليت

   

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

 

 



                

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 إعداد معلم اللغة اإلنجلٌزٌة شعبة 
 لمرحلة التعلٌم األساسً

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر   

 م1028/  1027عً للعام الجام

   الثبنيتالفرقت :                

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 ساعات 4 علم نفس النمو -2
 د/ والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

  د / أمٌنه مرزوق ساعات 4 صوتٌات -1

  د / عمرو فتحً ساعتان ترجمة -3

  د / أمل سعد ساعتان دراما ومسرح الطفل -4

  د / دمحم جالل ساعتان وتدرٌبات لغوٌةممال  -5

 ساعتان دراسات بٌئٌة -6
 أ.د/ فتحً حسن

 د / ٌاسر عبد العال
 

  أ / إٌمان السٌد ساعتان لراءات باللغة األجنبٌة -7

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 التعلين والطالةلشئىى 
 عويد الكليت

   

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

 

 

 

 



              

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 إعداد معلم اللغة اإلنجلٌزٌة شعبة 
 لمرحلة التعلٌم األساسً

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر         

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الثبلثتالفرقت :                

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة 

2- 
 علم نفس تعلٌمً
 ) نظرٌات تعلم (

 ساعتان
 فوزي د / والء

 د / راندا السٌد
 

1- 
 مناهج وطرق تدرٌس
 فً مجال التخصص

 ساعات 4
 د/منى صالح
 د/نادٌه لطفً

 

3- 
 األصول الفلسفٌة 
 واإلجتماعٌة للتربٌة

  أ.د/ هانم خالد ساعات 4

  د/ دمحم عبد الهادي ساعتان لواعد وتطبٌمات -4

  د / عمرو فتحً ساعتان ترجمة -5

  د/ دمحم بهاء ساعات 4 دراما ونمد أدبً -6

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة
 عويد الكليت

   

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

 

 

 

 

 

 



              

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 
  لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 إعداد معلم اللغة اإلنجلٌزٌة شعبة 
 لمرحلة التعلٌم األساسً

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر      

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الرابعتالفرقت : 

 المادة م
عدد 

 الساعات
 مالحظات المائم بالتدرٌس

2- 
 علم نفس اجتماعً 

 وصحة نفسٌة
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 

1- 
 مناهج وطرق تدرٌس 

 فً مجال التخصص
 ساعات 4

 د / منى صالح
 د / نادٌه لطفً

 

  د / أمٌنة مرزوق ساعتان لواعد وتطبٌمات -3

  د / دمحم عبد الهادي ساعتان ممال وتدرٌبات لغوٌة -4

  د / دمحم شرف ساعتان ترجمة -5

  د / دمحم بهاء ساعات 4 دراما ونمد ادبً -6

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة
 عويد الكليت

   

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / عبد العظين عبد السالم العطىاني0أ

 

 

 

 



                

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  رٌاض االطفاللسم      
 

 ولالدراسً األرات النظرٌة للفصل خطة الممر             

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                              الفرقت : األولى

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

2- 
 مدخل الى العلوم

 التربوٌة والنفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عبد العظٌم عبد السالم
 أ.د/ صالح شرٌف

 

 ساعات 4 مدخل الى رٌاض االطفال -1
 أحمد دمحم الصغٌر / لمٌاء د

 د/ دمٌانه صالح
 

 ساعات 4 النمو النفسً -3
 د / فاطمة جمال الدٌن
 د/ أمٌنة ابو صالح

 

  د / عبده رمضان ساعات 4 تشرٌعات ومنظمات الطفولة -4

 ساعات 4 صحة الطفل -5
 السٌد أ.د/ هانً حلمً

 أ.د/ دمحم رفعت
 

6- 
 لراءات باللغة األجنبٌة
 ) التعبٌر والمحادثة (

  / أسماء جابر أ ساعات 4

 ساعتان تدرٌب مٌدانً -7
 د / رحاب فتحً

 د/ لمٌاء احمد دمحم الصغٌر 
 

 

 

 رئيس القسن

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ اكول شىقي جبة هللاد / 0أ

      

 

 

 



 

         

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  رٌاض االطفاللسم      
 

 ولاأل رات النظرٌة للفصل الدراسًخطة الممر         

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                                       لثبنيتالفرقت : ا

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 ساعات 4 تنشئة الطفل وحاجاته -2
 أبو صالحد / أمنٌه 

 د/ فاطمة جمال الدٌن 
 

 ساعات 4 لفالتعبٌر الفنً للط -1
 د/ دمحم محمود 

 الصغٌر احمد دمحم لمٌاء د 
 

 ساعتان التعبٌر الموسٌمً للطفل -3
 احمد بدٌعد / أ.م.

 د / دمٌانه صالح داود
 

  مصطفى د / فاطمة الزهراء ساعتان التعبٌر الحركً للطفل -4

 ساعات 4 والمعرفًالنمو العملً  -5
 د / هبه صالح سالم
 د/ هدى على سالم 

 

  د / دمٌانه صالح داود ساعتان تدرٌب مٌدانً -6

 

 رئيس القسن

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ هللاأكول شىقي جبة د / 0أ

 

 

 

 



 

 

              

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  رٌاض االطفاللسم      
 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر           

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                                     لثبلثتالفرقت : ا

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د / راندا السٌد ساعتان علم نفس التعلم -2

 ساعتان لصص وحكاٌات األطفال -1
 عبدالسالم  / رحاب فتحًد 

 د/ هدى على سالم 
 

  د / هدى علً سالم ساعتان إعداد الطفل للمراءة والكتابة -3

  د / فاطمة جمال ساعتان إنتاج الوسائل التعلٌمٌة -4

  أ.م.د / هانم خالد ساعات 4 األصول الفلسفٌة واالجتماعٌة للتربٌة -5

 ساعتان  إسعافات أولٌة -6
 رفعتد / دمحم أ.

 د/ هبه صالح سالم 
 

 

 

 رئيس القسن     

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ أكول شىقي جبة هللاد / 0أ      

 

         

 

 

 



 

 

 

                

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  رٌاض االطفاللسم      
 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر           

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                    لرابعتالفرقت : ا

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 ساعات 4 الفروق الفردٌة والتموٌم -2
 سالم د / هبه صالح

 هان حسٌند / نور
 

 ساعات 4 إدارة رٌاض األطفال -1
 د / فاطمه الزهراء مصطفى
 د/ لمٌاء احمد دمحم الصغٌر

 

 ساعتان الطفل الموسٌمٌةأدوات  -3
 د / احمد بدٌعأ.م.

 د / دمٌانه صالح داود
 

 ساعات 4 علم نفس الفئات الخاصة -4
 د / أمنٌه أبو صالح

 د/ رحاب فتحى عبدالسالم
 

 ساعات 4 التربٌة البٌئٌة -5
 د / فاطمه بهجت

 أ.د/ أكمل شولى جاب هللا
 

 ساعات 4 صعوبات التعلٌم -6
 د / هدى علً سالم

 هبه صالح سالمد/ 
 

 ساعتان حلمة بحث -7
 عبدالسالم  د / رحاب فتحً

 د/ هبه صالح سالم
 

 

 

 رئيس القسن

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ حبهد عبد العظيند / إيهــبة 0أ أكول شىقي جبة هللاد / 0أ

             



 

    

 

              

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  تكنولوجٌا التعلٌملسم      
 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                     األولىالفرقت : 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د / إيمان شعبان ساعتان ممدمة الحاسبات -2
  د / عماد سالم ساعتان (2إنتاج الرسومات التعلٌمٌة ) -1
  د / جمال عبد السميع ساعتان المتاحف والمعارض التعلٌمٌة -3
  د / عرفه أبو زيد ساعتان رٌاضٌات الحاسب -4
  د / احالم دمحم ساعتان الفهرسة الوصفٌة -5

 ساعات 4 مدخل إلى العلوم التربوٌة والنفسٌة -6
 أ.د/ عبد العظيم العطواني

 أ.د/ صالح شريف
 

 ساعتان لراءات باللغة العربٌة -7
 د / رحاب طلعت
 د / شٌماء فتحً

 
 

 رئيس القسن     

 

    وكيل الكليت                                                                            

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ   د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ    د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ        

 

 



 

 

                  

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  تكنولوجٌا التعلٌملسم      
 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر              

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الثبنيتالفرقت :

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  عرفه ابو ازٌدد /  ساعتان حاسب آلً )استخدام نوافذ( -2

  د / احالم دمحم ساعتان إنتاج الصور الفوتوغرافٌة -1

  د / أمل الطاهر ساعات 4 المراجع العامة والخاصة -3

  د / رحاب السٌد ساعتان المكتبات الشاملة -4

 ساعات 4 النمو علم نفس -5
 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

  د / دمحم الجندي ساعتان لراءات باللغة األجنبٌة -6

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ الىهبةد / صـالح شريف عبد 0أ

 

 

 



 

 

             

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 تكنولوجٌا التعلٌملسم      
                                                                        تكنولوجٌا عامالشعبت :  

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر              

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                               الثبلثتالفرقت : 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة 

  د / منار حامد ساعتان اآللًالحاسب منظومة  -2

1- 
 مناهج وطرق تدرٌس
 )مجال التخصص(

 ساعات 4
 د/ريهام جالل

 د / جمال عبد السيمع
 

3- 
 األصول االجتماعٌة 

 والثمافٌة للتربٌة
 ساعات 4

 د / إيمان هاني
 د/ هاله أحمد

 

  د / لمياء الهادي ساعتان أسس اختٌار وبناء المجموعات -4
5- 

 إنتاج برامج الفٌدٌو
 والتلٌفزٌون التعلٌمٌة 

  د / عماد سالم ساعتان

6- 
 علم نفس تعلٌمً

 )نظرٌات تعلم( 
 ساعتان

 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 
 

 رئيس القسن
                                                                           وكيل الكليت

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 



     

 

                   

 الزلازٌــــــــكجامعــــــــــــة 
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  تكنولوجٌا التعلٌملسم      
                                                                                                                          معلم الحاسب االلىالشعبت : 

 
 ولالنظرٌة للفصل الدراسً األرات خطة الممر            

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                                                                                              الثبلثتالفرقت : 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د / عرفة أبو زٌد ساعتان نظم تشغٌل الحاسبات اآللٌة -2

 ساعات 4 مناهج وطرق تدرٌس الحاسب اآللً -1
 د/رٌهام جالل

 د / جمال عبد السٌمع
 

3- 
 األصول االجتماعٌة 

 والثمافٌة للتربٌة
 ساعات 4

 د / إٌمان هانً
 د/ هاله أحمد

 

  د/ نادٌه لطفً ساعتان اإلنجلٌزٌةاللغة  -4

  د / إٌمان شعبان ساعتان Excelاستخدام البرامج الجاهزة  -5

6- 
 علم نفس تعلٌمً 

 نظرٌات تعلٌم
 ساعتان

 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

  د / رحاب السٌد ساعتان لواعد البٌانات -7

 

 رئيس القسن
                                               وكيل الكليت                            

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 
 



 
 
 

 

        

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  لسم تكنولوجٌا التعلٌم     
 معلم الحاسب االلى                                                                 الشعبت :  

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر          

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الرابعتالفرقت : 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة 

  د / منار حامد ساعتان الحاسب اآللًمنظومة  -2
  د / امينة مرزوق  ساعتان لغة اإلنجلٌزٌة -1
  د / عرفة أبو زيد ساعتان طرق تخطٌط البرامج -3
  د / احالم دمحم ساعتان تطبٌمات الحاسب اآللً فً التعلٌم -4

5- 
 مناهج وطرق تدرٌس
 )مجال التخصص(

 ساعات 4
 دعاء الفجرأ.م.د / 

 ع/ جمال عبد السميد 
 

6- 
 علم نفس اجتماعً

 وصحة نفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 
  د / إيمان شعبان ساعتان الذكاء االصطناعً والنظم الخبٌرة -7

 

 رئيس القسن
     وكيل الكليت                                                                      

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 



 

 

                   

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  تكنولوجٌا التعلٌملسم      
 عام                                                                               تكنولوجٌا الشعبت :  

 
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر         

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                           الرابعتالفرقت : 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د / إٌمان جمال ساعتان البرمجة باستخدام البرامج الجاهزة -2

  د / أمل الطاهر ساعتان التعلٌمٌة تصمٌم الموالف -1

  د / لمٌاء الهادي ساعتان التعلٌمٌة إنتاج اللوحات -3

4- 
 مناهج وطرق تدرٌس
 )مجال التخصص(

 ساعات 4
 أ.م.د / دعاء الفجر

 د / جمال عبد السمٌع
 

 ساعات 4 علم نفس اجتماعً وصحة نفسٌة -5
 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 

 

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 التعلين والطالةلشئىى 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 

 

 



 

 

           

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  اإلعالم التربويلسم      
 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األالممرخطة                     

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                       الفرلة : األولى

 المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م
مالحظا

 ت

  د/ مهنى صالح ساعات 4 نشأة وسائل اإلعالم وتطورها 2

  د/ دمحم عبدهللا ساعات 4 إلى علوم الصحافةمدخل  1

  د/ وفاء جمال ساعات 4 مدخل إلى االتصال بالجماهٌر 3

  دمحم عثماند /  ساعات 4 تارٌخ العالم الحدٌث والمعاصر 4

  د/ نجالء سالمة ساعات 4 االلتصاد السٌاسً 5

6 
 مدخل إلى العلوم

 التربوٌة والنفسٌة 
 ساعات 4

 العطوانًأ.د/ عبد العظٌم 
 أ.د/ صالح شرٌف

 

  د/ ٌوسف عبدالرحمن ساعات 4 اللغة العربٌة وآدابها 7

 

 رئٌس المسم
 

وكٌل الكلٌة                                                                           
 لشئون التعلٌم والطالب

 
 عمٌد الكلٌة

 العظٌمد / إٌهــاب حامد عبد 0أ هانً حلمًد / 0أ
د / صـالح شرٌف عبد 0أ

 الوهاب

 

 

 



 

 

         

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  اإلعالم التربويلسم      
                            

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر                             

                                                                                                  م1028/  1027عً للعام الجام                                          

                                                                                  الفرلة : الثانٌة 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ وفاء جمال ساعتان تكنولوجٌا االتصال 2

  د/ عبده رمضان ساعات 4 والتنمٌة اإلعالم 1

  د / دمحم عبد اللطٌف ساعات 4 تارٌخ مصر الحدٌث 3

  د/ عبده رمضان ساعات 4 ٌةإعالمتشرٌعات  4

 ساعات 4 علم نفس النمو 5
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

  /أسماء جابرأ ساعات 4 اللغة األوربٌة وآدابها 6

 

 رئيس القسن

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ إيهــبة حبهد عبد العظيند / 0أ هبني حلويد / 0أ

 

 

 



 

 

           

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 لسم اإلعالم التربوي      
 تخصص صحافة وإذاعة وتلٌفزٌون

 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر         

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                       الفرلة : الثالثة   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ وفاء جمال ساعتان إعالم م سٌاسٌة وسٌاساتنظ 2

  عبدالحافظد/ نادٌة  ساعتان )التحمٌك والحدٌث( الصحفً التحرٌر 1

  د/ نادٌة عبدالحافظ ساعتان اإلحصاء والحاسب اآللً 3

  د/ دمحم عبدهللا ساعتان ًإعالمتصوٌر  4

5 
 علم نفس تعلٌمً
 )نظرٌات تعلم(

 ساعتان
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

6 
 األصول االجتماعٌة 

 والثمافٌة للتربٌة
 ساعات 4

 د / إٌمان هانً
 د / هاله أحمد

 

  د/ رٌهام جالل ساعتان أساسٌات المناهج 7

      

 رئيس القسن

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ هبني حلويد / 0أ

  



 

          

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 لسم اإلعالم التربوي      
 فنون مسرحٌةتخصص     

 

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر                                   

                                                                                                  م1028/  1027عً الجامللعام                                           

 الفرلة : الثالثة                                                     

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ وفاء جمال ساعتان إعالم م سٌاسٌة وسٌاساتنظ 2

  د/ مهنى صالح ساعتان ٌةالمسرح الكتابةفن  1

  د/ ٌوسف عبدالرحمن ساعتان نظرٌات اإلخراج المسرحً 3

  د/ دعاء خلٌل ساعتان تحلٌل مسرحً )تحلٌل نصوص( 4

5 
 علم نفس تعلٌمً

 )نظرٌات تعلم( 
 ساعتان

 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

6 
 األصول االجتماعٌة 

 والثمافٌة للتربٌة
 ساعات 4

 د / إٌمان هانً
 د / هاله أحمد

 

  د/ مهنى صالح ساعتان لواعد ومناهج  بحث 7

  د/ رٌهام جالل ساعتان أساسٌات المناهج 8

 

 رئيس القسن

 وكيل الكليت                                                                          

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ هبني حلويد / 0أ

 



 

         

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 لسم اإلعالم التربوي      
 تخصص صحافة وإذاعة وتلٌفزٌون

                               

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر                         

                                                                                                  م1028/  1027عً للعام الجام                                          

                                                                               الفرلة : الرابعة

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ نجالء سالمة ساعتان الصحافة واإلذاعة المدرسٌة 2

  د/ عبده رمضان ساعتان اإلعالم المحلٌةوسائل  1

  د/ شٌماء فتحى ساعتان الدراما فً الرادٌو التلٌفزٌون 3

  د/ نادٌة عبدالحافظ ساعتان تخطٌط اإلعالم التربوي 4

  د/ نجالء  سالمه ساعتان صوتٌات وإلماء 5

6 
 علم نفس إجتماعً 

 وصحة نفسٌة
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د/ هاله صمر

 

  د/ رحاب طلعت ساعتان تطوٌر المناهج 7

 

 رئيس القسن

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ هبني حلويد / 0أ

 

 



 

            

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 لسم اإلعالم التربوي      
 فنون مسرحٌةتخصص    

                                  

 ولرات النظرٌة للفصل الدراسً األخطة الممر                            

                                                                                                  م1028/  1027عً للعام الجام                                          

 الفرلة : الرابعة 

                                                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ دعاء خلٌل ساعات 4 نظرٌات النمد المسرحً 2

  د/ شٌماء فتحى ساعتان المسرح التعلٌمً 1

  د/ ٌوسف عبدالرحمن ساعتان المسرح الشعري 3

  د/ شٌماء فتحى ساعتان والبالٌهالدراما الحركٌة  4

  د/ نجالء  سالمه ساعتان صوتٌات وإلماء 5

6 
 علم نفس إجتماعً

 وصحة نفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د/ هاله صمر

 

  د/ رحاب طلعت ساعتان تطوٌر المناهج 7

 

 رئيس القسن

                     وكيل الكليت                                                      

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ هبني حلويد / 0أ

  



 

        

 جامعــــة الزلازٌــــك
 كلٌة التربٌة النوعٌـة

 لسم االلتصاد المنــزلً

 ولالدراسً األخطة الممررات النظرٌة للفصل                 

 م1028/  1027عً للعام الجام

 

 األولىالفرلة :                                                                         

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

2 
 مدخل وتارٌخ

 اإللتصاد المنزلً 
 ساعات 4

 أ.م.د/ أهداب المعداوي

 الفتاحد / سماح عبد أ.م.
 

1 
 كٌمٌاء عضوٌة

 وغٌر عضوٌة 
 ساعتان

 أ.د/ أكمل شولً
 د / ٌاسر عبد العال

 

  أ.م.د/ عواطف بهٌج ساعتان مبادئ الفن والتصمٌم 3

4 
 مدخل الى العلوم

 التربوٌة والنفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عبد العظٌم العطوانً
 أ.د/ صالح شرٌف

 

  عامرأ.د/ ٌاسر  ساعتان رٌاضة ومبادئ إحصاء 5

 ساعتان لراءات باللغة العربٌة 6
 د / رٌحاب طلعت
 د / شٌماء فتحً

 

                     

 رئيس القسن

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ إيهــبة حبهد عبد العظيند / 0أ غبدة عبد الفتبحد / م. 0أ

     

 

 



 

 

        

 جامعــــة الزلازٌــــك
 كلٌة التربٌة النوعٌـة

 لسم االلتصاد المنــزلً      

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ      

 م1028/  1027عً للعام الجام

 

 الفرلة : الثانٌة                                                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  أ.م.د/ رحاب دمحم علً ساعتان التذوق الملبسً 2

1 
 علوم األطعمة 

 وإعدادها
 ساعتان

 أ.د/ هانً حلمً
 د / حنان الصادق

 

  د/تغرٌد سٌد بركات ساعتان إدارة أعمال المنزل 3

 ساعتان كٌمٌاء حٌوٌة 4
 أ.د/ أكمل شولً

 فتحً دمحم حسنأ.د/
 د / ٌاسر عبد العال

 

 ساعات 4 علم نفس النمو 5
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

  دمحم الجندي ساعتان لراءات باللغة األجنبٌة 6

 

 رئيس القسن
                                            وكيل الكليت                               

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ غبدة عبد الفتبحد / م. 0أ

 

 

 



 

 

        

 جامعــــة الزلازٌــــك
 كلٌة التربٌة النوعٌـة

 لسم االلتصاد المنــزلً
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ                 

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الفرلة : الثالثة                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د / إيمان علي ساعتان إدارة الموارد وترشٌد اإلستهالن 2

  أ.م.د/ غادة عبد الفتاح ساعتان التصمٌم والتطرٌز والكروشٌه 1

  د / سماح عبد الفتاحأ.م. ساعتان تأثٌث وتنسٌك المنزل 3

4 
 علم نفس تعلٌمً 
 ) نظرٌات تعلم (

 ساعتان
 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

5 
 مناهج وطرق تدرٌس
 ) مجال التخصص (

 ساعات4
 د / ريهام جالل

 بركات د/تغرٌد سٌد
 

6 
 األصول اإلجتماعٌة 

 والثمافٌة للتربٌة
 ساعات 4

 د / إيمان هاني
 د/ هاله أحمد

 

   

 رئيس القسن
وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ إيهــبة حبهد عبد العظيند / 0أ غبدة عبد الفتبحد / م. 0أ

     

 

             



 

               

        

 جامعــــة الزلازٌــــك
 كلٌة التربٌة النوعٌـة

 لسم االلتصاد المنــزلً
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ              

 م1028/  1027عً للعام الجام

 

 الفرلة : الرابعة                                                                

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 
 نماذج وتنفٌذ

 المالبس الخارجٌة
 ساعتان

 ابراهيم ا م د/رحاب جمعه
 ا م د/رحاب دمحم علي

 

 ساعتان ظ األطعمةحف 
 د/ناهد شحاته

 د / رٌحاب تاج
 

 
مناهج وطرق تدرٌس                                    

 ) فً مجال التخصص (
 ساعات 4

 د/ رحاب طلعت

 ا م د/رحاب دمحم علي
 

 
 علم نفس إجتماعً

 وصحة نفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخيمر
 د / هاله صقر

 

 

 رئيس القسن
                        وكيل الكليت                                                   

 لشئىى التعلين والطالة

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ غبدة عبد الفتبحد / م. 0أ

 

                     



 

 

                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  التربٌة الفنٌةلسم 
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ              

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                        االولىالفرقت : 

 مالحظات بالتدرٌسالمائم  عدد الساعات المادة 

 
 ( 2تارٌخ الفن ) 

 " فً الحضارات المدٌمة "
  أ.م.د/ /ٌونس مصطفى ساعتان

  د/ رحاب كمال ساعات 4 تارٌخ  التربٌة الفنٌة ونظرٌاتها 

 
 مدخل إلى العلوم

 التربوٌة والنفسٌة 
 ساعات 4

 أ.د/ عبد العظٌم العطوانً
 أ.د/ صالح شرٌف

 

  د / مهنى صالح ساعتان لراءات باللغة العربٌة 

 

   

 رئيس القسن  

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 شحته حسنيد / م.0أ
 

 د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ

 

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 

 

 



 

 

                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  التربٌـــــــــة الفنٌــــــةلسم 
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ              

 م1028/  1027عً للعام الجام

 

                                                                        الفرقت : الثبنيت                                
                                                                                 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  أ.د / شحته حسنى ساعات 4 فنون اطفال وبالغٌن 

 ساعات 4 النموعلم نفس  
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

  / اٌمان السٌدأ  ساعتان لراءات باللغة اإلنجلٌزٌة 

 

 

   

 رئيس القسن  

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 شحته حسنيد / م.0أ
 

 د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ

 

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ

 

 

 

 



 

 

 

                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  التربٌـــــــــة الفنٌــــــةلسم 
 
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ            

 م1028/  1027عً للعام الجام

 الثبلثتالفرقت :
                                                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 
 علم نفس تعلٌمً
 ) نظرٌات تعلم (

 ساعتان
 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

 
 مناهج وطرق تدرٌس

 مجال التخصص () فً 
 ساعات 4

 د / رٌهام جالل
 د / هالة عبد العزٌز

 

 

   

 رئيس القسن  

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 عويد الكليت

 شحته حسنيد / م.0أ
 

 د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ

 

 صـالح شريف عبد الىهبةد / 0أ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  التربٌـــــــــة الفنٌــــــةلسم 
 
 

 ولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً األ

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                    الرابعتالفرقت : 
                                                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

 
 مناهج وطرق تدرٌس

 التخصص ( ) فً مجال
 ساعات 4

 د / رحاب طلعت
 أ . د / ٌونس مصطفى

 

 
 علم نفس اجتماعً

 وصحة نفسٌة
 ساعات 4

 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 

 

 

 

 رئيس القسن           

 

وكيل الكليت                                                                           

 لشئىى التعلين والطالة

 

 

 

 عويد الكليت

 د / صـالح شريف عبد الىهبة0أ د / إيهــبة حبهد عبد العظين0أ شحته حسنيد / م.0أ      

 

 

 

 

 



 

 

 

                 

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

  التربٌة الموسٌمٌةلسم 
 

 األولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً      

 م1028/  1027عً للعام الجام

                                                                                                        االولىالفرقت : ا

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  أ.م.د/ لمٌاء أحمد ساعتان ( 2تدرٌب سمع )  2

  أ.م.د/ لمٌاء أحمد ساعتان ( 2لواعد الموسٌمى النظرٌة )  1

  د / سماح أنسً ساعة ( 2صولفٌج عربً )  3

  د / امٌرة عبد العزٌز ساعتان ( 2لواعد الموسٌمى العربٌة )  4

  د / مؤنس علً ساعتان تارٌخ الموسٌمى العالمٌة 5

  أ.د/ إٌهاب عاطف ساعتان علم الصوت 6

  أ.د/ إٌهاب حامد ساعتان عروض شعري 7

 ساعات 4 مدخل الى العلوم التربوٌة والنفسٌة 8
 أ.د/ عبد العظٌم العطوانً

 أ.د/ صالح شرٌف
 

  د / مهنى صالح ساعتان لراءات باللغة العربٌة 9

            

 رئٌس المسم
                                         وكٌل الكلٌة                                  

 لشئون التعلٌم والطالب

 
 
 

 عمٌد الكلٌة



 د / صـالح شرٌف عبد الوهاب0أ د / إٌهــاب حامد عبد العظٌم0أ م.د / إٌهاب عاطف عزت0أ

 

             

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 التربٌة الموسٌمٌةلسم 
 األولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً                              

 م 1028/  1027من العام الجامعً                                    

                            الفرلة : الثانٌة                                               

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  د/ الشٌماء حجازي ساعة ( 1تدرٌب سمع )  

  د / الشٌماء حجازي ساعتان لواعد الموسٌمى النظرٌة 

  د/أمٌرة عبد العزٌز ساعة ( 1صولفٌج عربً )  

  د/ سماح انسً ساعتان لواعد الموسٌمى العربٌة 

 
 تارٌخ وتحلٌل

 ( 2الموسٌمى العالمٌة ) 
  د / سامح سمٌر ساعة

 ساعات 4 علم نفس النمو 
 د/ والء فوزي
 د/ راند السٌد

 

  د / دمحم الجندي ساعتان لراءات باللغة األجنبٌة 

 

 رئٌس المسم
وكٌل الكلٌة                                                                           

 لشئون التعلٌم والطالب

 
 
 
 الكلٌةعمٌد 

 د / صـالح شرٌف عبد الوهاب0أ د / إٌهــاب حامد عبد العظٌم0أ م.د / إٌهاب عاطف عزت0أ

 

 



 

 

 

                     

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

             التربٌة الموسٌمٌةلسم 
 األولخطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً                                        

 م 1028/  1027من العام الجامعً                                    

 

                                                                        الفرلة : الثالثة 

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  أ.م.د/ رٌهام إٌهاب ساعة ( 3تدرٌب سمع )  

  د / مؤنس علً ساعة تارٌخ وتحلٌل الموسٌمى العالمٌة 

  د / سامح سمٌر ساعتان ( 2هارمونً )  

 ساعتان علم نفس تعلٌمً ) نظرٌات تعلم ( 
 د / والء فوزي
 د / راندا السٌد

 

 
 مناهج وطرق تدرٌس

 التخصص () مجال 
  د / رضوى كمال ساعات 4

 ساعات 4 األصول اإلجتماعٌة والثمافٌة للتربٌة 
 د / إٌمان هانً
 د/ هاله أحمد

 

 

 رئٌس المسم
وكٌل الكلٌة                                                                           

 لشئون التعلٌم والطالب

 
 
 

 عمٌد الكلٌة

 د / صـالح شرٌف عبد الوهاب0أ د / إٌهــاب حامد عبد العظٌم0أ إٌهاب عاطف عزتم.د / 0أ

 

 



 

 

 

              

 جامعــــــــــــة الزلازٌــــــــك
 كلٌة التربٌـــــــــة النوعٌــــة 

 التربٌة الموسٌمٌةلسم 

 خطة الممررات النظرٌة للفصل الدراسً الثانً                            

 م 1028/  1027من العام الجامعً                                    

 الفرلة : الرابعة

                                                                                   

 مالحظات المائم بالتدرٌس عدد الساعات المادة م

  أ.م.د/ رانٌا عادل ساعة ( 4تدرٌب سمع )  

  د / سامح سمٌر ساعة تارٌخ وتحلٌل الموسٌمى العالمٌة 

  أ.د/ إٌهاب حامد ساعة تارٌخ وتحلٌل الموسٌمى العربٌة 

  د / سامح سمٌر ساعتان ( 2هارمونً وكنترابوٌنت )  

 ساعات 4 علم نفس اجتماعً وصحة نفسٌة 
 أ.د/ عماد مخٌمر
 د / هاله صمر

 

 
 مناهج وطرق تدرٌس
 ) مجال التخصص (

  أ.م.د/ دعاء الفجر ساعات 4

 

 رئٌس المسم
وكٌل الكلٌة                                                                           

 لشئون التعلٌم والطالب

 
 
 

 عمٌد الكلٌة

 د / صـالح شرٌف عبد الوهاب0أ د / إٌهــاب حامد عبد العظٌم0أ م.د / إٌهاب عاطف عزت0أ

 

                    


