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 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 ظاـ العاـ الواحد(الدبمـو العاـ فى التربية )ن
 

 المجموعة الولى 
 

 عاـاإلحقوؽ، الزراعة، ال، نفسالعمـ ، ةنجميزيالمغة ال 
 

 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

   السبت

 الحد
 سيكولوجية التعمـ

 )أ( عطية مدرجد/ رانيا 

 : ميارات التفكير تياريمقرر ثقافي اخ
 )أ(مدرج د/ غادة شحاتة      

 الثنيف
 التربية وقضايا العصر

 )أ(مدرج     أماني عبد المحسفد/ 

 وتطبيقاتوتعميـ الكبار  
 )أ(مدرج    محمد طنطاوي   د/

 الثاثاء
 اإلدارة المدرسية

 )أ(مدرج    إبماف وصفيد/ 

 عمـ نفس النمو
 )أ(مدرج د/ صفاء عجاجة   

 الربعاء
 المناىج
 )أ(مدرج د/ ولء عاطؼ   

 9 الساعةػ  5 الساعة مف –( 2،1طرؽ تدريس )
 
  مدرج أ     د/ أحمد حرب، / محمد حسف إبراىيـد       نجميزية  ال مغة ال

 7ؽ                 مي مصطفى د/  عاـ    اإل، نفسالعمـ 
                                          بمعمؿ الصوتيات                زراعة                 د/ إيناس لطفي  ال
                        الرياضياتبمعمؿ حقوؽ                  د/ مريـ رزؽ                   ال
 

 الخميس
 سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة

 مدرج )أ(  د. ىدى شحاتة 
 

 

  التربية.كمية  الثالثة مساًء بمبنىالساعة جميع المحاضرات تبدأ مف  ممحوظة:
 
 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(  

 
 المجموعة الثانية

 
  ةيندسالجتماع، ال، المغة العربية

 

 ـ 1028/1029الوؿ الفصؿ الدراسى 
 

 المحاضرة الولى يػػػػاـال
 5 إلى-3مف

 المحاضرة الثانية
 7 إلى-5مف 

   السبت

 الحد
 سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة

 مدرج )ب(د. سيموف عبد الحميد    

 سيكولوجية التعمـ 
 مدرج بد/ رانيا عطية    

 
 الثنيف

 التربية وقضايا العصر
 مدرج )ب(د/ حسف مصطفى     

 طبيقاتو تعميـ الكبار وت
 مدرج )ب(    فاطمة عبد الغنيد/ 

 
 الثاثاء

 اإلدارة المدرسية
 )ب(مدرج    حناف زاىرد/ 

 عمـ نفس النمو
 مدرج )ب(    أميرة الياديد/ 

 
 الربعاء

 المناىػػػػػج
 د/ ولء عاطؼ   مدرج )ب(

 9الساعة -5مف الساعة  – (:2،1طرؽ تدريس)
 (ب)مدرج     اهلل ابو النجا  د/ عبد   عربية             المغة ال
 مدرج د عفيفي           د/ عادؿ           جتماع         ال
          بمعمؿ المغات الرقمييندسة                    د/ سامية عبد العزيز     ال

 الخميس
 صحية تربية:  مقرر ثقافي اختياري

 بمدرج       السيد بيوميد/ 

 
 

 

 بمبنى كمية التربية. مساءً  اضرات تبدأ مف الساعة الثالثةممحوظة: جميع المح
  



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(

 
 المجموعة الثالثة

 
، ال، جتماعيةالمواد ال  شعب مختمفةعمـو

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 5 إلى-3مف

 المحاضرة الثانية
 7 إلى-5مف 

   السبت

 الحد
 سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة

 د. إيناس حافظ    مدرج )ج(

 سيكولوجية التعمـ
 مدرج )ج(سمير     / أحمدد

 الثنيف
 المناىػػػػػج

 مدرج )ج(     أحمد شعباف د/

 عصرالتربية وقضايا ال
 درج )ج(مد/ سعاد عيد   

 
 الثاثاء

 اإلدارة المدرسية
 )ج(مدرج    إيماف ىماـد/ 

 
  
 

 الربعاء
 عمـ نفس النمو

 (جمدرج )    ىبة شعراويد/ 

 9الساعة -5مف الساعة  – (:1، 2) طرؽ تدريس
  
   جإيناس دياب        مدرج  /د ،د/ أحمد الجوىري   جتماعية   المواد ال
   8ؽ                       د. أسماء حسف                   عمـو   ال
     بالمكتب                       د/ ليمى جمعة        شعب مختمفة         

 الخميس
 وتطبيقاتوتعميـ الكبار 

 مدرج )ج(     شيماء عطيةد/
 تربية صحية :مقرر ثقافي اختياري

  (ج) مدرجد/ السيد بيومي     

 

 بمبنى كمية التربية.  مساءً  ظة: جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثةممحو 
 

 

 

   

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي
 

 

 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(  
 

 مجموعة الرابعةال
 

   لياآلحاسب الجتماعية، ال خدمةال، فمسفةال ،ةفرنسيالمغة ال ،تجارةال
 

 ـ 1028/1029لمعاـ الجامعى  الوؿ يالفصؿ الدراس
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5 إلى-3مف

 المحاضرة الثانية
 7 إلى-5مف 

   السبت

 الحد
 سيكولوجية التعمـ

 )د( مدرج سميرد/ أحمد 

 اإلدارة المدرسية
 )د( مدرج  عبد المنعـ  د/ محمد 

 
 الثنيف

 تربية وقضايا العصرال
 مدرج )د(  د/ أحمد الزنفمي

 تعميـ الكبار وتطبيقاتو
 (سمدرج )  محمد عبد اهللد/ 

 عمـ نفس النمو  الثاثاء
 مدرج )د(د/ فوقية رضواف     

 4تفرغ مج-سيكولوجية ذوي الحتياجات الخاصة  
   د. محمد خضير     مدرج د

 الربعاء

 

 :مقرر ثقافي اختياري
 
التجارة،  الفمسفة، الخدمة الجتماعية،  شعب: -حيةتربية ص .2

 دمدرج السيد بيومي  د/  الحاسب اآللي 
 

 4: د. أحمد سمير  ؽالمغة الفرنسيةشعبة  -ميارات التفكير .1

 9الساعة -5مف الساعة  – (:2،1طرؽ تدريس)
 
 5ؽ   د/ حساـ رمضاف ،د. السيد الوكيؿ                       تجارة  ال
 4ؽ       د/ىبو فاروؽ        فرنسية               ال مغوال
 مدرج د           عادؿ عفيفي/ د جتماعية الخدمة ال، فمسفةال

                      بمعمؿ التكنولوجيا  د/ ابتساـ عز الديف               الحاسب اآللي     
 

 الخميس
 المناىػػػػػج
 مدرج )د(د/ أحمد شعباف   

 

 

 كمية التربية.  الثالثة مساًء بمبنى: جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة ممحوظة
 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو العاـ في التربية )نظاـ العاميف(

 
 الفرقة الولى 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسي الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 ولىالمحاضرة ال 

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5 إلى  5.5مف 

   السبت

 الحد
 عمـ نفس النمو

 د/ ابتساـ اسماعيؿ    بالمكتب
 

 الثنيف

 التربية وقضايا العصر 
 3د/ أماني عبد المحسف   ؽ

 الثاثاء

 طرؽ التدريس 
 بالمكتب                            رياضيات          * د. إبراىيـ عطية           

                            بالمكتب                             إنجميزي             محمد حسف إبراىيـ   .* د
 بالمكتب          ، ىندسية ، تجاريةحاسبات                حساـ الديف ابراىيـ* د.
      بالمكتب     خدمة اجتماعية ،اجتماع، فمسفة                     عادؿ عفيفي د.* 
 بالمكتب                     عمـ نفس، إعاـ                     مي مصطفى .* د
 بالمكتب                        ، زراعة عمـويير رشواف                     س .د  
   

  

 الربعاء

 المناىج
  3محمد محمد حسف   ؽد/ 

 طرؽ التدريس
   بالمكتب          عربية       لغة        حيرى بعطاء  د.
 مواد اجتماعية           بالمكتب          أحمد الجوىريد. 

 بالمكتب               فاروؽ           فرنسي                ود. ىب

 الخميس
 اإلدارة المدرسية

 4ؽ   متولي النجارد/ 

   

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنىوالنصؼ الثالثة اعة جميع المحاضرات تبدأ مف الس ممحوظة:
                                                                                                                

                                 
 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 العممي وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث

 
 العاميف()نظاـ  في التربية الدبمـو العاـ

 
 الفرقة الثانية

 
 ـ 1028/1029الوؿ الفصؿ الدراسي 

 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5 إلى 5.5مف 

   السبت

 الحد
  

 الثنيف
 الفكر التربوي وتطبيقاتو

 4ؽد/ أحمد مصطفى   

 ميػػػػـمينة التع
 4د/ أحمد مصطفى   ؽ

 الثاثاء
 
 

 طرؽ التدريس
 

 بالمكتب                                لغة عربية                   * د. سامية محمدى 
 بالمكتب                       تجارية                           * د/السيد الوكيؿ          

 بالمكتب                            مواد اجتماعية                     دياب   * د. إيناس
 بالمكتب                           إعاـ، عمـ نفس                     مي مصطفىد.  *
 بالمكتب                                         لغة فرنسية                       ىبو فاروؽ  د. *
 بالمكتب        ، خدمة اجتماعية  اجتماع، فمسفة                      عادؿ عفيفيد/ * 
 بالمكتب     د/ ابتساـ عز الديف                  رياضيات، حاسبات                   * 
  بالمكتب    ىندسية                                 / سامية عبد العزيز                 د

   بالمكتب                          إنجميزي                                أحمد حرب د/* 
        بالمكتب                               زراعة                     د. سيير رشواف      *

                                          

 الربعاء

 الصحة النفسية والرشاد النفسي  
 9ق    وميد/ محمد بي

 الخميس
 تعميـ الكبار وتطبيقاتو
 3د/ محمد عبد اهلل     ؽ

 
 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ  
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية 

 
 سياسات التعميـ وتخطيطوعبة ش

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

   السبت

 الحد
 الدراسات المستقبمية في التربية

 3د/ احمد الزنفمي    ؽ
 الجودة الشاممة لمنظـ التعميمية

 8ؽد/ صفاء محمود   

 التخطيط التعميمي الثنيف
 د/ ناىد شاذلي    بالمكتب

 تدريب ميدانػػػى أو مشروع
 د/ احمد الرفاعي   بالمكتب

 اقتصاديات التعميـ الثاثاء
  7د. سعاد عيد ؽ

 قاعة بحث
     20الشرقاوي ؽموسى د/ 

  الربعاء
 

 
 

    الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية 

 
 طفولةشعبة 
 

 ـ 1028/1029 الوؿ الدراسيالفصؿ 
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5 إلى 5.5مف 

   السبت

 الحد
 تدريب ميداني 

 د/ محمد صبري الحوت   بالمكتب  

 ثقافة الطفؿ الثنيف
 9الرحيـ بكرة   ؽد/ عبد 

 التربية الجمالية لمطفؿ
 9د/ عبد الرحيـ بكرة   ؽ

 ةالتربية الوالدي الثاثاء
 22ؽد/ محمد طنطاوي    

 مناىج وطرؽ تعميـ الطفؿ
 22ؽ   حسفد/ سموى 

 الربعاء
 قاعة بحث
 مدرج صد/ عبد اهلل شوقي   

 مقرر اختياري: أماف الطفؿ وصحتو وحاجاتو
 مقرر اختياري: الرعاية التربوية لمرضع

 22د/ مني خميفة    ؽ

   الخميس
 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 الزقازيؽ جامعة
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 أصوؿ التربيةشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 فمسفة التربية

 8مود ؽمحد / صفاء 
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ
 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 مقرر اختياري: الدراسات المستقبمية الثنيف
 بالمكتب    عميوةد/ رجب 

 مناىج البحث التربوي
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،

 ص" مدرج "د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد       

 ي: نظريات النمو النفسيمقرر اختيار  الثاثاء
 3د. عبد الباسط خضر   ؽ

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ   
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 مقرر اختيارى: عمـ اجتماع التربية  الربعاء
 7د/ سعيد مرسي    ؽ

 مقرر اختياري تصميـ المناىج
 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى:   الخميس
 8عمي    قاعة  ةد/ سمي

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 الطفولػػػػةشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الوؿ الدراسيالفصؿ 

  
 اليػػػػاـ

 المحاضرة الولى
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 فمسفة تربية الطفؿ

 7ؽ   فاطمة عبد الغنيد/ 

 مقرر اختياري: مصادر التعمـ
 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 الثنيف
 مناىج وطرؽ تعميـ الطفؿ 

 (7قاعة )    حسفد. سموى 

 البحث التربوي مناىج
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،  

 "ص مدرج "د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد    

 الثاثاء
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 3د. عبد الباسط خضر   ؽ

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ   
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء
 فولة المبكرةإدارة مراكز التعميـ فى الط

 8ؽ مسمـ عميوه    د/ 

 مقرر اختياري تصميـ المناىج
 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

  الخميس
 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8قاعة     عمىد/ سميو 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

02 

 ؽجامعة الزقازي
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الماجستير في
 

 أصوؿ التربيةتخصص 
 

 ـ 1028/1029 الوؿ الدراسيالفصؿ 
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 فمسفة التعميـ الجامعى

 مكتبد/ سعيد طو   بال
 

 الثنيف
 التربويأساليب وتقنيات التخطيط 

 د/ طمعت الحسيني   بالمكتب
 

 الثاثاء
 قاعة بحث

 د/ محمد صبري الحوت     بالمكتب
 

   الربعاء

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

03 

 يؽجامعة الزقاز 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الفمسفة فيدكتوراه 

 
 أصوؿ التربيةتخصص 

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 
 اليػػػػاـ

 المحاضرة الولى
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت
   الحد

 الثنيف
  

 

 الثاثاء
 فى اجتماعيات التربيةنظريات 

 "بالمكتب"    د/ عبد المنعـ نافع
 

  الربعاء
 التربية والقيـ

 د/ حمدي المحروقي   "بالمكتب"

  الخميس
 قاعة بحث

 "بالمكتب"   عبد اهلل شوقي د/ 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

04 

 عة الزقازيؽجام
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 القياس النفسى والتربوىشعبة 

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

 الحد
 

 اسب في القياساستخداـ الح
  21د/ عادؿ سعد     ؽ

 الثنيف
 ميدانيتدريب 
 21ؽ    ألمريد / محمد 

 الختبارات التحصيمية
 21ؽ    فاطمة حمميد/

 الثاثاء
 نظرية القياس النفسى

  21الشوربجي   ؽد/ ابو المجد 

 اإلحصاء النفسى والتربوى الربعاء
  22د/ فاطمة حممي    ؽ

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة ميع المحاضرات تبدأ مف الساعة ج ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

05 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية المينية فيالدبمـو 

 
 إعداد الخصائى النفسى المدرسىشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 يػػػػاـال
 المحاضرة الولى

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

 الحد
 عمـ النفس المدرسى

 د/ شيري مسعد " بالمكتب "

 برامج التدخؿ وتعديؿ السموؾ
 د/ ابتساـ إسماعيؿ " بالمكتب "

 الثنيف
 التقييـ النفسي التربوي

 د/ إبراىيـ جيد " بالمكتب "
 

 الثاثاء
 عة بحثقا

 د/ عبد اهلل سميماف   " بالمكتب "
 

  الربعاء
 تدريب ميداني

 د/ ىانـ عبد المقصود " بالمكتب "

 الخميس
 التدريس العاجى

 " بالمكتب "    بيوميد/ محمد 
 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

06 

 ؽجامعة الزقازي
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي
 

  الدبمـو الخاصة فى التربية
 

 عمـ النفس التربوىشعبة 
  

 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   

 اإلحصاء الستدللى فى عمـ النفس الحد
                         20ؽ   د / نبيؿ زايد 

 مقرر اختياري: مصادر التعمـ
 مدرج )ص(   د. عايدة سيدىـ  

 الثنيف
 مقرر اختياري: تربية الطفؿ في اإلساـ 

  د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )س(

 مناىج البحث التربوي
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،  

 فاروؽ، د/محمد مراد   مدرج )ص(د/فاتف  

 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي الثاثاء
 3د. عبد الباسط خضر   ؽ

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ   
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء
 بناء المقاييس النفسية

 5المقصود ؽد/ ىانـ عبد 
 تصميـ المناىج :مقرر اختياري

 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 
    الخميس

 
 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

07 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الماجستير في 

 
 عمـ النفس التربوىتخصص 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 قاعة بحث

 بالمكتب   محمد دسوقى /د

 
 

 الثنيف

 نظريات معاصرة في عمـ النفس 
 د/ إبراىيـ جيد    بالمكتب

 الثاثاء
 إحصاء متقدـ فى عمـ النفس

 بالمكتب    عادؿ سعدد/ 
 

   الربعاء
   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

08 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الفمسفة فيدكتوراه 

 
 يعمـ النفس التربو تخصص 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

   الحد

 الثنيف

 قاعة بحث 
 د /محمد المري    بالمكتب

 الثاثاء
 التعمـ والذاكرة

 بالمكتب   أحمد عبد الرحمفد/ 
 

  الربعاء
 سيكولوجية التعمـ والتعميـ

 ـ   بالمكتبد/ الشناوي عبد المنع

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

09 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 اإلرشاد النفسىشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

   السبت

 قاعة بحث الحد
   22ؽد/ محمد خضير   

 

 برامج اإلرشاد النفسي الثنيف
 8ؽشعباف     نجوىد/ 

 

 أدوات ومقاييس اإلرشاد النفسي الثاثاء
 20ؽ د/ محمد السيد عبد الرحمف  

 نظريات وأساليب اإلرشاد النفسي
  د/ محمد مراد   مدرج س

 اإلرشاد النفسي المدرسي الربعاء
  20د/ مني خميفو     ؽ

 الخميس
 

 
 تدريب ميدانػػػى

 د/ محمد بيومي   بالمكتب

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 الصحة النفسية شعبة

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 ادر التعمـمقرر اختياري: مص 

 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 مقرر اختياري: تربية الطفؿ في اإلساـ الثنيف

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )س(

 مناىج البحث التربوي
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،

 د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد   مدرج )ص(

 سيكولوجية الشخصية الثاثاء
 (8المؤمف    ؽ ) د/ محمد عبد

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 مقرر اختياري: تصميـ المناىج  الربعاء
 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

 الضطرابات النفسية والسموكية الخميس
(9د/ محمد سعفاف   ؽ )  

 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8قاعة    عميد/ سميو 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة يع المحاضرات تبدأ مف الساعة جم ممحوظة:
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

20 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الماجستير في
 

 الصحة النفسيةتخصص 
 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

   الحد

 الثنيف
 قاعة بحث

 د/ فوقيو رضواف    بالمكتب
 

 الثاثاء
 مقرر متقدـ فى الصحة النفسية
 د/ عبد الباسط خضر    بالمكتب

 النمو اإلنساني مدى الحياة
 بالمكتب    حسف مصطفىد/ 

   الربعاء

   الخميس

 
 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

22 

 جامعة الزقازيؽ  
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الفمسفة فيدكتوراه 

 
 لصحة النفسيةاتخصص 

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 

 اليػػػػاـ
 ضرة الولىالمحا
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

  الحد
 قضايا معاصرة فى الصحة النفسية

 بالمكتب    محمد سعفافد/

   الثنيف
 
 الثاثاء 

 قاعة بحث
 د/ حسف مصطفى    بالمكتب

 
 
 
 

 عمـ النفس المرضى
 د/ محمد السيد عبد الرحمف    بالمكتب

  الربعاء
 

   سالخمي

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

23 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية 

 
 اإلدارة المدرسيةشعبة 

 
 ـ 1028/1029الوؿ  الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

   السبت

 إدارة التغيير ومداخؿ اإلصاح التربوي الحد
 مدرج )و(   إبراىيـ / نجوىد

 

 ثقافة المعايير فى التعميـ الثنيف
 22ؽ    أحمد روحيد/ 

 بالمدرسة التنمية المينية وتقييـ الداء
 22ؽ    محمد عوضد/ 

 قاعة بحث  الثاثاء
 9ؽ   د/ مشيرة سالـ   

 سيكولوجية اإلدارة المدرسية
 21ؽ   د/ الشناوي عبد المنعـ

   الربعاء

 تدريب ميدانػػػى الخميس
 بالمكتب   متولي النجارد/ 

 

 ية. كمية الترب مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 اإلدارة التعميميةشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

   بتالس

 الحد

 نظـ معمومات اإلدارة التعميمية "مسار تخطيط وسياسات"
 د/ حناف زاىر    بالمكتب

 التنمية المينية وتقويـ الداء " مسار الشراؼ التربوي "
 د/ إيماف ىماـ    بالمكتب

 تدريب ميداني
 د/ ايماف ىماـ    بالمكتب 

 جودة "نظـ العتماد وتقييـ الداء" "مسار ضماف ال الثنيف
 3د. مشيرة سالـ    ؽ

 ومؤشرات الداء " مسار ضماف الجودة " المحاسبيةالمعايير 
 8ؽ      محمد عبد المنعـد/ 

 الثاثاء
 نظريات وعمميات اإلدارة التعميمية

        5ؽد/ نجوى إبراىيـ     
 قاعة البحث والمناقشة
 20د/ ايماف وصفي    ؽ

 وأخاقيات اإلدارة التعميمية قات اإلنسانيةالقيادة التربوية والعا الربعاء
 بالمكتب    محمد الصغيرد/ 

 التخطيط الستراتيجي والدراسات المستقبمية " مسار تخطيط وسياسات  
 صمدرج    أحمد روحيد/   

 أسس اإلشراؼ التربوي " مسار اإلشراؼ التربوي "  الخميس
 بالمكتب        عتريسد/ محمد 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة لمحاضرات تبدأ مف الساعة جميع ا ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 واإلدارة التعميمية التربية المقارنةشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى ـاليػػػػا
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 اإلدارة التعميمية المقارنة

 4ؽ     محمد عوضد / 
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ
 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 مقرر اختياري: تربية الطفؿ في اإلساـ الثنيف

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )س(

 اىج البحث التربويمن
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،

 د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد   مدرج )ص(

 الثاثاء
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 3د. عبد الباسط خضر   ؽ
 

 

 مقرر اختياري تصميـ المناىج   الربعاء
 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

 ولية في التعميـ قبؿ الجامعيالتربية الد  الخميس
 د/ محمد عتريس   مدرج )و(

 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية
 ا والبحث العمميوكيؿ الكمية لمدراسات العمي

 
 التربية الماجستير في
 

 التربية المقارنةتخصص 
 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 
 

 

 الثنيف
 المحاسبية وتقييـ الداء في المؤسسات التعميمية

 بالمكتب    د / مسمـ عميوة

 نظـ التعميـ قبؿ الجامعى المعاصر
 بالمكتب   سيد سالـد / 

 الثاثاء
 قاعة بحث

 "بالمكتب    محمد ناصؼد / 

 
 
 

   الربعاء

   الخميس

 
 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 يةكمية الترب

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الفمسفة فيدكتوراه 

 
 التربية المقارنةتخصص 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 صنع القرار التربوى واتخاذه

 "بالمكتب د. أحمد نجـ  

 نظـ التنمية المينية بالجامعات
 د. محمود عطا    "بالمكتب

 الثنيف
 قاعة بحث

 "بالمكتب    محمد عبد الدايـ .د

 
 

   الثاثاء

   الربعاء

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 قازيؽجامعة الز 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 لمناىج اتخطيط وتطوير شعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5إلى   5.5مف 

   السبت

 قاعة بحث الحد
 ى() الوكيؿ مدرج/ السيد د

 التخصص( بالمكتبأساليب التدريس )حسب 

 انجميزى د. عزة المرصفى مواد اجتماعية د. محمود عامر

 عمـ النفس فمسفة اجتماع د. سعيد حمزة ، زراعةعمـو د. نيمة عبد المعطي

 تجاري د/ السيد الوكيؿ فرنسي د. حماده ابراىيـ

   لةعربي، طفو  حسفد/ سموى 

    

 الثنيف
 تخطيط المناىج

  )ىػ( اهلل مدرجد/ شحاتو عبد 

 تصميـ مواد تعميمية  الثاثاء
 د/ عيطة عبد المقصود    مدرج )ىػ(

 التخصص( بالمكتبأساليب التدريس )حسب 
 د/عمى عبد الرحيـ

 ، ىندسيةالحاسبات، رياضيات
 

 الربعاء
 تطوير المناىج

 ػ(ىمدرج )   تياني سميماف د.

 تدريب ميداني     بالمكتب
 عموـ    د/ فوقية رجب 

  

 الخميس

 بالمكتب     ميدانيتدريب 

 د/ سعيد حمزة  عربي د/ عصاـ خطاب
- فمسفو-اعاـ-النفسعمـ 

  طفولة  أبو العـزد/ بدر النعيـ  خدمة اجتماعية-اجتماع 

  تجاري لء عاطؼو د.  رياضة، ىندسية د/ محمد محمد حسف انجميزي عزة المرصفيد/ 

  حاسبات  د/ حساـ الديف ابراىيـ  زراعة د/ رانيا إبراىيـ فرنسي د/حماده ابراىيـ 

      مواد  لبنى نبيؿد/

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ  

 كمية التربية
 سات العميا والبحث العمميوكيؿ الكمية لمدرا

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 وطرؽ التدريس المناىػػػػػجشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

  الحد 
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ

 ص(د. عايدة سيدىـ   مدرج )

 الثنيف
 مقرر اختياري: تربية الطفؿ في اإلساـ 

 س" مدرج "د/ فاطمة عبد الغني   

 مناىج البحث التربوي
 ،  أحمد نجـ/ الديف نصر، دد/ السيد شيدة، د. نجـ 

 (صد/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد   مدرج ) 

 الثاثاء
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 3د. عبد الباسط خضر   ؽ
 رر اختيارى: مجتمعات التعميـ   مق

 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء

 
 بالمكتب    إستراتيجيات التدريس المتقدمة

 

 
 
 
 

 تصميـ المناىج
 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

 ةطفول، عربي  عيطة عبد المقصودد/ 
 انجميزى د/ عزة المرصفى  
 اجتماعيةمواد  د/ محمود عامر 

 اجتماع، فمسفة، عمـ نفس عيد د/ ابراىيـ س
 فرنسى  سميـ  خيريد 

 حاسبات، رياضيات د/ ابراىيـ عطية 

 عمـو حجازي عبد الحميدد/ 
 ةىندس مجدي إبراىيـد/ 

   الخميس
 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8قاعة     عمىد/ سميو 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى لنصؼواالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 
 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الماجستير في
 

 المناىج وطرؽ التدريس تخصص
 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5 ػ 6.5مف 

   السبت

 الحد

 البحث التربوى فى مجاؿ التخصص   بالمكتب البحث التربوى فى مجاؿ التخصص    بالمكتب
 انجميزي         د/ بياء الديف النجار          مواد اجتماعية                       د. منصور عبد المنعـ                            

 ىندسة          إسماعيؿ            مجديد/  عمـو                           د/ السيد شيدة         
 الحاسبات، الرياضيات د/ عمي عبد الرحيـ الجتماع             ، الفمسفة، عمـ النفس                                   إبراىيـ سعيدد/ 
   فرنسي  سميـ                                     خيريد/ 
     عربي، طفولة                                        سموى حسفد/ 

 الثنيف

 التجاىات الحديثة لمبحث العممى فى مجاؿ التدريس    بالمكتب التجاىات الحديثة لمبحث العممى فى مجاؿ التدريس    بالمكتب

 عمـو د/ فوزي الحبشي مواد اجتماعية د/ محمود عامر

 الرياضيات والحاسبات د/ شحاتو عبد اهلل فرنسي سميـ خيريد/ 

   انجميزي عزة المرصفيد/ 

   عمـ النفس والفمسفو والجتماع حمزةد/ سعيد 

   ىندسة د/ مجدي إسماعيؿ

    

 الثاثاء
 

 
 
 

 الربعاء
 قاعة بحث

 9ؽد. حجازي عبد الحميد     

 

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة ت تبدأ مف الساعة جميع المحاضرا ممحوظة:
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 دكتوراه الفمسفة فى التربية

 
 المناىج وطرؽ التدريس تخصص 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

  الحد
 الجمعيات العالمية والمحمية وتطوير التخصص

 5ؽ   د. منصور احمد عبد المنعـ  

   الثنيف

  الثاثاء
 قاعة بحث

 7ؽ   فوزي الحبشيد. 

  الربعاء
 معمـ المعمـ: إعداده وتدريبو ونموه المينى

 20د/ إبراىيـ سعيد     ؽ

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 لدبمـو المينية فى التربيةا

 
 تكنولوجيا التعميـشعبة 

 
 ـ 1028/1029 لفصؿ الدراسى الوؿا

  
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 ـ 5.5إلى  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7.5 إلى 5.5مف 

   السبت

 الحد
 قاعة بحث

  )ىػ( الوكيؿ مدرجد/ السيد 

 المنيج التكنولوجى الثنيف
 مدرج "و"    أسماء حسفد/ 

 إنتاج المواد التعميمية 
 د/ محمد صالح    مدرج "و"

   الثاثاء

 اءالربع
 تكنولوجيا تعميـ فئات خاصة
 د. عايدة سيدىـ   مدرج "و"

 تفريد التعميـ
  د/ محمد صالح    مدرج "س"

 الخميس

 بالمكتب      تدريب ميدانػػػى
 طفولة د/ بدر النعيـ أبو العـز عربي د/ عصاـ خطاب

 ، حاسبات، ىندسيةرياضيات ابتساـ عزالديفد/  انجميزي عزة المرصفي د/
 عمـو ناريماف جمعة د/ فرنسي ادة إبراىيـحم د/
 ةزراعي إيناس لطفي د/ اجتماعية مواد  أحمد شعباف د/
 ، فمسفو، اجتماع، خدمة اجتماعيةـعمـ نفس، اعا د. سعيد حمزة ةتجاري رشا نبيؿد/ 
    

 

  كمية التربية. مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية 

 
 تكنولوجيا التعميـشعبة 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 (2) تصميـ التعميمىال

 مدرج )ص(     سوزاف حسفد. 

 مصادر التعمـ
 مدرج )ص(   د. عايدة سيدىـ

 الثنيف
 مقرر اختياري: تربية الطفؿ في اإلساـ

 س" مدرج "د/ فاطمة عبد الغني    

 مناىج البحث التربوي
 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف نصر، د/ أحمد نجـ،

 مدرج )ص(د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد   

 الثاثاء
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 3د. عبد الباسط خضر   ؽ

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء
 مقرر اختياري: تصميـ المناىج 

 ()ود/ تياني سميماف   مدرج 

 الخميس
 الختبارات النفسيةمقرر اختيارى:  

 8قاعة     عمىد/ سميو 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               

 

34 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الماجستير فى التربية 

 
 تكنولوجيا التعميـتخصص 

 
 ـ 1028/1029 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
نتاج المواد والبرامج التعميمية )   (2تصميـ وا 

 20ؽ    محمد صالحد/ 

 الثنيف
 

 

   الثاثاء

 الربعاء

 قاعة بحث

 9ؽد. حجازي عبد الحميد     

 (2قراءات في تكنولوجيا التعميـ )
 مدرج )ىػ(د/ سوزاف حسف   

  الخميس
 

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 جدول محاضرات

 

 عميد انكهية                                                                                                                          وكيم انكهية نهدراسات انعهيا وانبحث انعهمي

 

 

 أ.د/ عبد انمنعم نافع                           أ.د/ عادل سعد يوسف                                                                                                                               
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 التربية الفمسفة فيدكتوراه 

 
 تكنولوجيا التعميـتخصص 

 
 ـ 1028/1029لوؿ ا الدراسيالفصؿ 

 
 اليػػػػاـ

 المحاضرة الولى
 6.5ػ  3.5مف 

 المحاضرة الثانية
 9.5ػ  6.5مف 

   السبت

 الحد
 قاعة بحث

 5د. بياء النجار   ؽ

نتاج برامج التعميـ اللكترونى )  (2تصميـ وا 
 7ؽ    د. سوزاف حسف

   الثنيف 

   الثاثاء

 الربعاء
 (2لتعميـ )المستحدثات التكنولوجيا فى ا 

 د/ مجدي اسماعيؿ   بالمكتب

   الخميس

 

 كمية التربية.  مساًء بمبنى والنصؼالثالثة جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة  ممحوظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


