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 جامعة الزقازيق    
 كمية التربية     

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

  ()المغة العربية عام شعبة  
 الساعة    

اليوم               
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية

 الثالثة
 العبادات والمعامالت
 ىـ د.إبراىيم حسانين  مدرج 

 الشريفة الحديث والسيرة النبوية
 ىـ د.إبراىيم حسانين  مدرج

 
 

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

   األولى
 ميارات التفكير
 مدرج د د. غادة شحاتة   

)تجويد  نيةآالنصوص القر   
 مجدي حامد  د.  وتفسير(

   الصوتياتبمعمل 

 تربية وقضايا العصرال الثانية
   د مدرج   أحمد سعيدد. 

      

    الثالثة
 النحو والصرف
      5د. أحمد الزيني  ق

 الرابعة
 )شعر( األدب العربي الحديث

   مدحت الجيار مدرج صد. 
 ـــرفالنحــو والص

 5د. أحمد الزيني    ق
 

   

نين
الثـــ

ا
 

 المغة العربية األولى
 ب مدرج نيى عبد الرحمن    د.

 مدخل عموم تربوية ونفسية 
 دمدرج    بسبوسة الغريب ، د.أحمد سعيدد.

 مدخل إلى عمم المغة
  4قمحمد عيد د. 

 )قراءة( ميارات لغوية الثانية
 10ق   النجا بوأد. عبد اهلل 

 واإلسالميالجاىمي  األدب 
   8د. عثمان الغزالي    ق

  

 (1) طرق تدريس الثالثة
  12عطاء بحيري   قد. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
  مدرج ب    ىدى شحاتةد. 

  

رشاد  نفسي  الرابعة  صحة نفسية وا 
   مدرج أ نجوى شعبان   د. 

دب أ اإلسالمية/الحضارة : مقرر اختياري
  مي اإلسالمصر 

     11ق محمود عبد الحفيظ  د. 

 (0) طرق تدريس
معمل   نجالا عبدا هلل أبو.د

 الصوتيات
  

ثاء
لثال

ا
 

 األولى
 (1مدخل لألدب العربي )
 10د.حمدي حسانين  ق

 النحو والصرف
 جمال الدمرداش   مدرج و   د.

  
 

 الثانية
 اإلدارة المدرسية

  ـى مدرج فيوال عبده    د. 
 النحو والصرف

 مدرج س   .صبري عبد الفتاح د
 

 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة

 األســـــــموبيات   الرابعة
  بمعمل المغات الرقمي   شكري الطوانسيد. 

 المعاجم والداللة
  9.صبري عبد الفتاح   قد

 
عاء

ألرب
ا

 

      األولى

   الثانية
 عمم المغة التطبيقي

 8قشمتوت   سعيدد. 
 عمم البيان

   8عبير عميوة   ق .د

 البالغة العربية والبديع      الثالثة
 8قعبير عميوة    .د

 المناىج الرابعة
 ب مدرج    لبنى نبيل .د

    

س
ميـــ

الخ
 

 مكتبة عربية    األولى
 9أحمد يوسف  قد.

   

 سيكولوجية التعمم   الثانية
 د مدرج    . ىانم سالمد

  

 ثالثةال
 (1األدب العباسي )
  11د. أحمد يوسف  ق

 تعميم الكبار وتطبيقاتو
 دمدرج  شيماء عطية   د. 

 
 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 كمية التربية 
 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    (المغة االنجميزية عامشعبة )
 الساعة    

اليوم               
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية

 ( أو كتابة إبداعية3) قراءة  الثالثة
 مدرج د    مشيل عبد المسيحد. 

   (3) محادثة
 درج د د. مشيل عبد المسيح  م

 

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 ميارات التفكير

 د. غادة شحاتة   مدرج أ
  (1) كتابة 

   د. جييان السنان   مدرج س 
 

 الثانية
 قصة ونثر        

        11ق  محمد عبد الحميمد.  
  

 الثالثة
 المغة والمجتمع

 مدرج ج  د. فاتن فاروق 
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

  جمدرج     أحمد سعيد د. 
 (1) طرق تدريس

  4د. محمد حسن إبراىيم  ق

  

 الرابعة
 (0) طرق تدريس 

    10ق   حرب عبد السالم د. أحمد
 

نين
الثـــ

ا
 

 الرواية فيمقدمة  األولى
  8ق  أمل سعد   د. 

 المغة العربية
    9نيى عبد الرحمن    ق د.

 مقدمو في الدراما
 مدرج ا  د. محمد بياء

 

 التربية وقضايا العصر   الثانية
   جمدرج      أماني عبد المحسن .د

     

 دراما الثالثة
 مدرج ج د. محمد بياء

     

 الرابعة
 نفس المغويالعمم 

 مدرج سد. فاتن فاروق  
 دراما

  مروة رمضان    مدرج أد. 
 نــــــقد 

 مدرج ج   د. منى عبد اليادي
 

ثاء
لثال

ا
 

 األولى
 (1) استماع 

 أ ج مدرج   إدريس د. أحمد  
  

 الثانية
 االدارة المدرسية

 د. سيام عموان   مدرج د 
 دراما

  مدرج د   مروة رمضاند. 
 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة

 الرابعة
 قصة ونثر 

  مدرج ب     رضا عبد الحي د.
  (4)محادثة 

  أ مدرج    ماجدة عبد السميعد.  
 (4) قراءة  

  مدرج ب ماجدة عبد السميع د. 
 

عاء
ألرب

ا
 

    (1) صوتيات  األولى
 مدرج ج  أحمد صالح .د

    

  (0) صوتيات الثانية
 مدرج ىـ    د. محمد عبد اليادي

 ( 0) كتابة
  مدرج ج     د. جييان السنان

 سيكولوجية التعمم
 أمدرج    أميرة بدر. د

 

 صوتيات  الثالثة
 7عبد اليادي  قمحمد  د.  

 نــــــقد
   مدرج و   د. منى عبد اليادي

  

 الرابعة
 المناىج

 د مدرج    ناريمان جمعة .د
 (4) صوتيات

 مدرج أ أحمد صالحد.    
رشاد  نفسي  صحة نفسية وا 

  د. ىشام عبد اهلل   مدرج ب  
  

س
ميـــ

الخ
 

 األولى
 مدخل عموم تربوية ونفسية

 ر محمودنصد. شيماء عطية، د. 
 أمدرج  

 تاريخ المغة االنجميزية
 أ د. محمد حسين     مدرج ص

  

 الثانية
 اإلنجميزي تاريخ األدب

 صمدرج   د. محمد حسين  
 (0) ستماعا  

 مدرج ىـ   إدريسد. أحمد 
  

  ونثر قصة    الثالثة
 مدرج جمحمد عبد الحميم   د.  

  إنجميزية تراكيب لغوية
 ج مدرج    حمد صالحأد. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
   مدرج  ج     فاطمة الزىراء زاىر د.

  

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 شعبة )المغة الفرنسية(   
 

 الساعة
  اليوم              

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية
     الثالثة
      الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 تعبير كتابي

 10 د.  محمد عبد الحميد  ق
 مدخل عموم نفسية   

  مدرج د يسرا شعبان  د.

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 د مدرج    أحمد سعيدد. 

 قواعد  
 11ق  بشرى عبد السميع د. 

   

 الثالثة
 قواعد

 مدرج س  إبراىيم رمضاند. 
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

 جمدرج    أحمد سعيد  د. 
   

 الرابعة
 لغويات    

 9ق رشا أحمد   د. 
  ترجمة

 9د. إبراىيم رمضان   ق
  

االث
نين

ـــ
 

 مدخل إلى األدب الفرنسي  األولى
 4سيام جبر   ق د.

 قواعد
 7ق  سيام جبر. د

 صوتيات
   3فتحي مطاوع  ق د.

 مدخل عموم تربوية
 مدرج س د. حسن مصطفى  

 صوتيات  الثانية
 3فتحي مطاوع   قد. 

 ترجمة
 12ق   ىناء عبد العزيز د. 

 

   18،  17،  16 ر( قشع)نصوص  الثالثة
  ت ديوان  مدرج ىـ  عفد. 

 لغويات
    12قىناء عبد العزيز    د.

 حضارة
           5ق     د. عالء راشد 

 

 الرابعة
 الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

    د. نجوى شعبان    مدرج أ
 قواعد

 8ق  عالء راشد   د.
 حضارة 
  مدرج صد. سيام جبر   

 

ثاء
لثال

ا
 

      األولى

 حضارة  الثانية
   5. رشا فاروق     قد

 18،  17أدبي )نثر( قمقال 
 11 قمصباح سالم     .د

 

  ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة

 الرابعة
 ورشة عمل وميارات كتابة  

   معمل الصوتياتحمادة إبراىيم   د. 
 16/17/18 ( قمسرح)نصوص 
 5ق   ثريا خميلد.

   18-17-16( ق مسرح)مقال أدبي 
  11مصباح سالم   قد. 

عاء
ألرب

ا
 

 األولى
 المغة العربية

 مدرج أ عصام خطاب  د. 
 قراءة ومحادثةالميارات 

  4 ق     د. محمد عبد الحميد
 نصوص معاصرة

 12ق    عالء راشد .د
 

 18 ،17 ( قنثر ) نصوص   الثانية
 9. عفت ديوان  قد

 تعبير كتابي 
 مدرج ص   حمادة إبراىيمد. 

 

 ورشة عمل وميارات كتابة الثالثة
  11ق      محمد عبد الحميدد. 

 (1) طرق تدريس 
 10ق    د. ىبة فاروق

 

 المناىج  الرابعة
 ب مدرج  لبنى نبيل   .د

 ( رابعة فرنسي0) طرق تدريس
 مدرج س    د. ىبة فاروق

  

س
ميـــ

الخ
 

 األولى
 مقرر ثقافي اختياري تربية بيئية  

        مدرج أ      فوقية رجب د. 
 ترجمة

 9بشرى عبد السميع    ق د.  
 

 الثانية
 المدرسية اإلدارة 

  و د. انجي طمعت    مدرج
 سيكولوجية التعمم  

 د مدرج    . ىانم سالمد
 

 الثالثة
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 سد.  مروة اليادي  مدرج 
 18-17-16( ق شعر)مقال أدبي  

 5قسميع   بشرى عبد الد. 
 ترجمة

      4د. سيام جبر   ق
  

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة

 
 

 جامعة الزقازيق     
 كمية التربية     
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 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 شعبة )التاريخ (
 الساعة            

اليوم             
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

  األولى
 األدنىمعالم تاريخ الشرق 

  10عز سمطان  قد. 
 ي القديممصر التاريخ معالم ال

  مدرج أعبد العزيز أمين   د. 

 حضارة مصر القديمة تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية
 10عز سمطان    قد. 

 
 

 المغرب واألندلستاريخ  الثالثة
 عبد الرحمن بشير  مدرج و  د.

 جغرافيا مصر
 مدرج ج    د. منى الصاوي

 تاريخ الفكر السياسي
 مدرج و   محمد عثمان د.

 

 تاريخ العرب الحديث   الرابعة
 12ق    محمود سميمان  .د

 

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 تاريخ الفكر االجتماعي 

   9د. حامد عبد اليادي  ق
 يث التاريخمنيج البح

 4ق  محمد حمديد. 
    

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 د مدرج    أحمد سعيدد. 

    

 العصور الوسطى فيحضارة أوربا    الثالثة
 السيد الدبيكي     بمعمل الصوتياتد.

   

 ابعةالر 
 تاريخ أسيا الحديث والمعاصر

 11ق    محسن شوماند. 
 جغرافيا سياسية  

 بكمية االداب    د. رضا سميم 
   

نين
الثـــ

ا
 

 األولى
 المغة العربية

    بمدرج نيى عبد الرحمن    د.
  مدخل عموم تربوية ونفسية 

   د.أحمد سعيد، د. بسبوسة الغريب  
 مدرج د

 جغرافيا طبيعية
    مدرج و  د. طارق زكريا

  

     الثانية

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  الثالثة
 شحاتة    مدرج بد. ىدى 

 الحضارة اإلسالميةالنظم و 
 10ق محمود قمر  د.

 المشرق اإلسالمي
 10قمحمود قمر   د.

 تاريخ الدولة العثمانية    الرابعة
   11ق  د. محسن شومان

 

ثاء
لثال

ا
 

 األولى
 تاريخ إسالمي 

 بمعمل التكنولوجيا د. عبد اهلل كامل  
  

 الثانية
 اإلدارة المدرسية

  ـى مدرج عبده     فيوالد. 
 حضارة الشرق االدنى القديم  

 9محمد حمدي   قد. 
 اآلثارمدخل إلى عمم 

    10ق عبد اهلل كامل  د. 
 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة

 الرابعة
 تاريخ مصر الحديث

 معمل الصوتياتمحمود سميمان    د.
 الحديث والمعاصر أورباتاريخ 
   4ق   محمد عثماند. 

   
عاء

ألرب
ا

 

 األولى
  
 

  الروماني /معالم التاريخ اليوناني
 معمل تكنولوجياإبراىيم السايح     د. 

  

 جغرافيا إقميمية    الثانية
 أحمد إسماعيل  بكمية االداب

مان                            حضارة اليونان والرو 
 معمل تكنولوجياإبراىيم السايح   د. 

 

 (1) طرق تدريس   الثالثة
   5ق  أحمد الجوىريد. 

  

 الرابعة
 المناىج

 د مدرج  ناريمان جمعة   .د
 الحديث والمعاصر إفريقياتاريخ 

 داببكمية اآل 09ق  د. محمد عبد المطيف 
رشاد  نفسي  صحة نفسية وا 

 د. ىشام عبد اهلل   مدرج ب  
 (0) طرق تدريس

  3ق د. إيناس عبد المقصود  

ا
س
ميـــ

لخ
 

       األولى

 الثانية
 سيكولوجية التعمم  

 د مدرج    . ىانم سالمد
 

 تعميم الكبار وتطبيقاتو  الثالثة
 دمدرج  شيماء عطية   د. 

    

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102ل جدول محاضرات الفصل الدراسي األو   

 شعبة )الجغرافيا(  
 

 الساعة       
اليوم               

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

 األولى
 إسالميتاريخ 

 مدرج و   د. عبد ارحمن بشير
 فرعونية حضارة

 مدرج أ عبد العزيز أمين   د. 
 

 

 ـــــــــــــــرتدريــــــــــــــــس مصغـ الثانية

 تاريخ العرب الحديث   الثالثة
 12ق  محمود سميمان  .د

 

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 ميارات التفكير  األولى
 د. غادة شحاتة   مدرج د

 
  

 تربية وقضايا العصرال الثانية
   د مدرج    أحمد سعيدد. 

 الجغرافيا المناخية
 بمعمل الجغرافيا   د. طارق زكريا

 حة وخرائطمسا
   3طارق زكريا     قد. 

 قميميةاوراسيا اإل جغرافيا
  9ق   د. رضا سميم

 الثالثة

 أونصوص جغرافية مقرر اختياري: 
أو إقميم  جغرافية الجريمة أو صور جوية
بكمية   سماح عبد القادر. د  خاص

 اآلداب 

 

  

 

 سياسيةجغرافيا     الرابعة
 بكمية االداب  د. رضا سميم

 جغرافية الوطن العربي     
 . سماح عبد القادر    بكمية االدابد 

 

نين
الثـــ

ا
 

 األولى
 المغة العربية

  ب  مدرج نيى عبد الرحمن    د.
 

 مدخل عموم تربوية ونفسية 
د.أحمد سعيد، د. بسبوسة الغريب   

 مدرج د

 طبيعيةالجغرافيا ال
 مبادئ الخرائط مدرج و   د. طارق زكريا

  بكمية االداب  . طارق زكرياد

 الثانية
 زراعيةالجغرافيا ال

  يد. فييمة العوامر 
 بكمية اآلداب مدرج د 

 
 

  

 خرائط التوزيعات الثالثة
 بكمية االداب أحمد إسماعيل د. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
  د. ىدى شحاتة    مدرج ب

 جغرافيا العالم الجديد
 داببكمية اآل  35ي   قد. فييمة العوامر 

 مقرر اختياري: 
 تاريخ العرب المعاصر
  11د.محسن شومان  ق

 الرابعة
رشاد  نفسي  صحة نفسية وا 

 أ مدرج   نجوى شعباند. 
 جغرافيا مصر الطبيعية

    بكمية اآلداب 30ق  د. فاتن عز الدين
 دراسة ميدانية بشرية

  بكمية اآلداب  د. أيمن عبد الحميد 

ثاء
لثال

ا
 

      األولى

 اإلدارة المدرسية نيةالثا
 ـى مدرج فيوال عبده    د. 

 وربا الحديث والمعاصرأتاريخ 
      . محمد عثمان  بمعمل الصوتياتد

    

ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة  

   الرابعة
 ( 1الفكر الجغرافي ) :مقرر اختياري

 د. إيناس صبري   معمل الجغرافيا 
  

 

ربع
األ

 اء

 مبادئ االقتصاد األولى
  3ماجد مجدى ق د.

/  جغرافيا اقميميةاختياري: مقرر 
   جغرافيا فمكية/ بيئية مشكالت

  د. أحمد إسماعيل  بكمية االداب 

 بشريةالجغرافيا ال
   3ق    جاب اهللسموى د. 

   الثانية

 مقرر اختيارى:
. 3. جغرافيا طبية 0. موضوع خاص1

لحميد حسن  أراضي جافة  د. عبد ا
 بمعمل الجغرافيا

 

  

 الثالثة
 جيومورفولوجياال

 12ق    سحر سالم. د
 (1) طرق تدريس

 5 ق أحمد الجوىري  .د
 

 

 الرابعة
 المناىج

  ب مدرج    لبنى نبيل .د
 (0) طرق تدريس  

  3ق د. إيناس عبد المقصود  

ا ل خ م ي ــ ـ  س

      األولى
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 سيكولوجية التعمم   الثانية
 د مدرج    سالم . ىانمد

  

 تعميم الكبار وتطبيقاتو   الثالثة
 دمدرج  شيماء عطية   د. 

   

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

  شعبة )عمم النفس(  
 

 الساعة 
         اليوم     

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 تربوية نفسية و  مدخل عموم األولى
 8د. ىانم سالم، د. حسن مصطفى   ق

 
 

 

 بية وقضايا العصرتر ال الثانية
  د مدرج    أحمد سعيدد. 

 عمم نفس الطفولة ومشكالتيا
 3قد. ابتسام إسماعيل   

 عمم النفس المرضى
 بمعمل التكنولوجياد. محمد مراد   

 

 التعمم االجتماعي الوجداني الثالثة
   3صفاء عجاجة   قد. 

 تعميم الكبار وتطبيقاتو
 جمدرج      أحمد سعيدد. 

   

 ةلرابعا
 سيكولوجية صعوبات التعمم

 مدرج و      إحسان شكريد. 
 مشروع تخرج

  12د. السيد الفضالي  ق
  

  

نين
الثـــ

ا
 

        األولى

 عمم النفس البيئي  الثانية
  10ق  د. محمد رشدى 

  

 التربوي القياس والتقويم النفسي     الثالثة
 7ق ميمي السيد    د. 

 

      الرابعة

الثا
الث

 ء

 األولى
 مدخل إلى عمم االجتماع

    12. منال عبد السالم   قد
 الفمسفة إلىمدخل 

  3ق  عبده كساب  .د

 اإلدارة المدرسية  الثانية
 تنمية الموىبة والتفوق  ـى مدرج فيوال عبده    د. 

  مدرج ىـ   فاطمة الزىراء زاىر .د

 ـىـــــــــــــــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة

 9د. ىبة الشعراوي  ق الرابعة
 سيكولوجية صعوبات التعمم

 7ق فاطمة الزىراء زاىر   .د
 عمم النفس المدرسي

 12ق   . محمد مصطفى عميوة  د
 يعمم النفس المين

 12ق    ىشام عبد اهللد. 

عاء
ألرب

ا
 

  األولى
 المغة العربية

 دمدرج     عصام خطابد، 
 اإلنسانمدخل إلى بيولوجية 

     4قمرو شمبي    عد. 

    الثانية
 سيكولوجية التعمم

  أ مدرج   أميرة بدرد. 

  الثالثة
 مناىج البحث في عمم النفس

 مدرج و   نبيل زايدد. 
 عمم نفس الشخصية

    9ق  عبد الحميد  سيموند. 
 (1) طرق تدريس

  7ق مي مصطفى    د. 

 المناىج الرابعة
 دمدرج     ناريمان جمعة    .د

 (0) رق تدريسط
 10ق    مي مصطفى  .د

 ر جغرافيا مص: مقرر اختيارى
  بكمية االداب 30قد. نوال حامد    

س
ميـــ

الخ
 

 مقرر ثقافي اختياري تربية بيئية األولى
 مدرج د . ليمى جمعة  د

 تاريخ عمم النفس
  4إحسان شكري   قد. 

 
 

     الثانية

  الثالثة
 مناىج البحث في عمم النفس

 3نبيل زايد   قد. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
   د. فاطمة الزىراء زاىر    مدرج  ج

 
 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 شعبة )الفمسفة( 
 ةالساع         

اليوم              
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 اجتماعية اانثروبولوجي 

        بكمية االداب     البسيوني جاد د.
 مقرر اختياري: ميارات التفكير

 د د. غادة شحاتة   مدرج 
 

 

 الثانية
 تربية وقضايا العصرال
 د مدرج    أحمد سعيدد. 

  

 الخدمة االجتماعية
 د. إبراىيم عودة   بالمكتب 

 بكمية االداب

 
 

    الثالثة
فريقيا   الفكر الفمسفي المعاصر أسيا وا 

  بكمية االداباعتماد مميجي  د. 

 لرابعةا

 :مقرر اختيارى
( 0بمغة اجنبية،  نصوص فمسفية( 1

 الفكر المصرى( 3الفمسفي،  االستشراف
 وما بعد الحداثة  فمسفة الحداثة( 4الحديث، 
 عبده كساب  بكمية اآلدابد.

   الفمسفة المعاصرة
 بكمية اآلداب  اعتماد مميجيد. 

 
 الميتافيزيقا

  نجوى عبد الستار د.
 بكمية اآلداب  

اال 
نين

ثـــ
 

   األولى
 مدخل عموم تربوية ونفسية 

د.أحمد سعيد، د. بسبوسة الغريب   
 مدرج د

، نظرية المعرفة :اختياريمقرر  
مصادر فمسفية ، مصادر فمسفية

نجوى عبد الستار د. بمغة عربية
 بكمية اآلداب

 عمم االجتماع العائمي   الثانية
   5د. عمى سعود  ق

 المنطق الصوري
 بكمية االداب  وف عمي معر د. 

 

  الثالثة
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 د. ىدى شحاتة    مدرج ب
 

 

 الرابعة
رشاد  نفسي  صحة نفسية وا 

 أ  مدرج   نجوى شعباند. 
 فمسفة العموم

  بكمية االداب   رعبعماد د. 
 فمسفة التاريخ

   بكمية االداب     رعبعماد د. 

ثاء
لثال

ا
 

    األولى
 الفمسفة لىإمدخل 

  3ق  عبده كساب  .د

 اإلدارة المدرسية الثانية
 ـى مدرج فيوال عبده    د. 

أرسطو والمدارس  الفمسفة اليونانية
     عبد الحميد حسينيد. المناظرة  

    بكمية االداب 

 اختياري:مقرر 
، فمسفة البيئة .0، فمسفة سياسية. 1
 فمسفة إسالمية -4 فمسفة الفن .3

 )فرق(
 الحميد حسيني   بكمية االدابعبد 

  

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة
      الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

 مدخل إلى عمم االجتماع األولى
    8. حمدي طمبة     قد

 المغة العربية
 دمدرج     عصام خطابد، 

   

      الثانية
 سيكولوجية التعمم

   أ مدرج   أميرة بدرد. 

 الثالثة
نصوص / تاريخ العموماختياري: مقرر 

 عال عميوة    د.  يالفكر العرب/ فمسفية 
 بكمية اآلداب

مشرق فالسفة ال سالميةإفمسفة 
محمد أبو قحف     د.  مغربالو 

  بالمكتب بكمية اآلداب 

 (1) طرق تدريس 
 7ق مي مصطفى    د. 

 الرابعة
 المناىج

 ب مدرج    لبنى نبيل .د
 (0) ريسطرق تد

 10ق مي مصطفى  د. 
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س
ميـــ

الخ
 

 ونصوصيا حتى أفالطون فمسفة يونانية    األولى
        عال عميوة   بكمية االداب  د. 

  

     الثانية

 الثالثة
 المنطق الحديث

      د. ظريف حسن  بكمية االداب
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

 دمدرج  شيماء عطية   د. 
 األخالق فمسفة

  ظريف حسن  بكمية االداب د.

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق 
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 االجتماع( )شعبة 
 الساعة             

اليوم            
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى

 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية
     الثالثة

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 اجتماعية اانثروبولوجي

 بكمية االداب     البسيوني جاد د.
 مقرر اختياري: ميارات التفكير
 د. غادة شحاتة   مدرج  د

 
 

 الثانية
 بية وقضايا العصرتر ال
  د مدرج    أحمد سعيدد. 

 الخدمة االجتماعية
 د. إبراىيم عودة   بالمكتب بكمية االداب

  
  

 الثالثة
 نصوص اجتماعية. 1اختياري مقرر 

  عالقات دولية .0 بمغة أجنبية
 د. البسيوني جاد  بكمية االداب 

 اإلعالميعمم االجتماع  
 بد. إبراىيم عودة     بكمية االدا

 

 الرابعة
 انثروبولوجيا التنمية

  د. إبراىيم عودة   بكمية االداب
 بمغة أجنبية نصوص اجتماعية

  د. البسيوني جاد    بكمية االداب

نين
الثـــ

ا
 

  األولى
 مدخل عموم تربوية ونفسية 

 د.أحمد سعيد، د. بسبوسة الغريب 
 مدرج د  

مصادر ، نظرية المعرفة :اختياريمقرر  
 د. ادر فمسفية بمغة عربيةمص، فمسفية

 بكمية اآلداب نجوى عبد الستار

 عمم االجتماع العائمي   الثانية
 5د. عمى سعود     ق

 المنطق الصوري
  مدرج ىـ  عمي معروف د. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  الثالثة
 د. ىدى شحاتة    مدرج ب

 (1) طرق تدريس
 8ق مي مصطفى    د. 

 

 الرابعة
رشاد  نفسيصح  ة نفسية وا 
 أ مدرج   نجوى شعباند. 

 اجتماعي بحثمناىج 
 . حمدي طمبة   بكمية االدابد

 عمم االجتماع السياسى
 كريا   بكمية االدابىدى ز د. 

 اختياري:مقرر 
( فمسفة الحضارة وحوار الحضارات، 1
 المعاصر مشكالت الفكر العربي( 0

 بكمية اآلداب مجدي عطا اهلل  د. 

الث
الث

 اء

     األولى

 اإلدارة المدرسية الثانية
 ـى مدرج فيوال عبده    د. 

  أرسطو والمدارس المناظرة الفمسفة اليونانية
   االداب  بكمية   عبد الحميد حسينيد. 

 اختياري:مقرر 
 ،فمسفة البيئة .0، فمسفة سياسية. 1
عبد الحميد حسيني   د.   فمسفة الفن .3 

 بكمية االداب

 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ ةالثالث
     الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

 مدخل إلى عمم االجتماع األولى
    8ق. حمدي طمبة     د

 المغة العربية
 دمدرج     عصام خطابد، 

  

 )فرق( فمسفة إسالمية الثانية
   محمد أبو قحف   بكمية االداب   د. 

 سيكولوجية التعمم 
 أ مدرج   رأميرة بدد. 

 

 الثقافيعمم االجتماع  الثالثة
 بكمية االداب     إبراىيم عودة د.

 بناء المجتمع ونظمة
 د. منال عبد السالم    بكمية االداب

 (1) طرق تدريس 
 7ق مي مصطفى    د. 

 الرابعة
 المناىج

 ب مدرج    لبنى نبيل .د
 (0) طرق تدريس

 10ق   مي مصطفى د. 
 

 

س
ميـــ

الخ
 

 ىاألول
 الفمسفة إلىمدخل 

  4ق  عبده كساب  .د
 ونصوصيا حتى أفالطون فمسفة يونانية

     عال عميوة   بكمية االداب  د. 

     الثانية

 تعميم الكبار وتطبيقاتو  الثالثة
 دمدرج  شيماء عطية   د. 

 في عمم االجتماع نظريات معاصرة
 د. عبد الوىاب إبراىيم   بكمية االداب

 

 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق 

 كمية التربية 
 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 شعبة ) الرياضيات (  
  

 الساعة                 
اليوم            

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 أحمد سعيد    مدرج دد. 

 سيكولوجية التعمم
 مدرج أ   أميرة بدرد. 

 ـــــــرتدريس مصغـــ 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

 األولى
 

 
 

  
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 (1) طرق تدريس الثالثة
  5 قوالء عاطف  د. 

 طبيقاتوتعميم الكبار وت
  مدرج س      رشا مصطفى د.

د.   سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
 مدرج س  أميرة اليادي 

 

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 المغة العربية األولى
 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 مدخل عموم تربوية ونفسية
   انيسرا شعب، د. رشا مصطفى د.

 10ق

 تربية بيئية: )مقرر ثقافي اختياري
 مدرج و لبنى نبيل  د.  

       

 إدارة مدرسية  الثانية
 ب مدرج  إنجي طمعتد. 

 تدريس مصغــــــــــر 

     الثالثة

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

   ـــــــــــومكميـــــــــــــــــة العمـــــ األولى
   كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الثالثة  

 الرابعة
  المناىج

 مدرج صد. سامية عبد العزيز  
 (0) طرق تدريس

 بمعمل الرياضيات    ابتسام عز الديند.
 النفسي واإلرشادنفسية ال صحةال

     ج مدرج. منى خميفة   د
س
ميـــ

الخ
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى
 تدريس مصغــــــــــر    الثانية
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة

  الرابعة
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03 

 جامعة الزقازيق  
 كمية التربية     

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    شعبة ) الكيمياء ( 
 

 الساعة                 
 اليوم          

 الفرقة 
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
     الثالثة

     رابعةال

ـــــد
ألح

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 الثانية
 تربية وقضايا العصرال
 أحمد سعيد    مدرج دد. 

 سيكولوجية التعمم
 مدرج أ     أميرة بدرد. 

 (1) عموم بيئية
 تدريس مصغـــــــر أنيمة عبد المعطى مدرج . د

  ــة العمــــــــــــــــومكميـــــــــــــــ الثالثة
  ــــــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانـــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

     األولى

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 (0) عموم بيئية الثالثة
 3ق   مريم رزق د. 

 تعميم الكبار وتطبيقاتو
  مدرج س       رشا مصطفى د.

كولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  د. أميرة سي
 اليادي   مدرج س

 (1) طرق تدريس
 مدرج ىـ     ناريمان جمعةد. 

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 المغة العربية األولى
 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 مدخل عموم تربوية ونفسية
 ا شعبان  د. رشا مصطفى، د. يسر 

 10ق

 تربية بيئية: )مقرر ثقافي اختياري
 مدرج و لبنى نبيل  د. 

 

  الثانية
 إدارة مدرسية

 بمدرج  إنجي طمعت  د. 
 

  تدريس مصغـــــــر

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

     كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة

 الرابعة
  المناىج

 د. سامية عبد العزيز  مدرج ص
 عموم متكاممة

     12ق  رانيا إبراىيم د.
 النفسي واإلرشادنفسية ال صحةال

   ج مدرجد. منى خميفة   
 ( 0) طرق تدريس

   ناريمان جمعة     مدرج ىـ د.
س
ميـــ

الخ
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى
     الثانية
     الثالثة
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة
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04 

 زقازيقجامعة ال 
 كمية التربية     

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 شعبة ) الفيزياء (  
   

             
 الساعة         

اليوم            
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

     األولى
 ـــــــــومكميـــــــــــــــــة العمـــــــ الثانية
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 أحمد سعيد    مدرج دد. 

 سيكولوجية التعمم
 مدرج أ     أميرة بدرد. 

 (1) عموم بيئية
 ـرتدريس مصغــــــ مدرج أ نيمة عبد المعطى  د.

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

 األولى
 

 
 

  
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 (0) عموم بيئية الثالثة
   3قمريم رزق    د. 

 اتوتعميم الكبار وتطبيق
  مدرج س       رشا مصطفى د.

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
 د. أميرة اليادي   مدرج س  

 (1) طرق تدريس
 مدرج هـ    ناريمان جمعة د.

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 المغة العربية األولى
 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 ربوية ونفسيةمدخل عموم ت
 د. رشا مصطفى، د. يسرا شعبان  

 10ق

 تربية بيئية: )مقرر ثقافي اختياري
    مدرج و لبنى نبيل  د.  

  الثانية
 إدارة مدرسية

 ب مدرجإنجي طمعت  د. 
 

  تدريس مصغـــــــر

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 ـة العمــــــــــــــــومكميــــــــــــــــ الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم  الثانية
ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة  

 الرابعة
  المناىج

 د. سامية عبد العزيز  مدرج ص
 ةعموم متكامم

 12ق   رانيا إبراىيم د.
 النفسي واإلرشادنفسية ال صحةال

   ج مدرجد. منى خميفة   
 ( 0) طرق تدريس

   ناريمان جمعة     مدرج ىـ    د.
س
ميـــ

الخ
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تدريس مصغــــــــــر    الثانية

 العمــــــــــــــــومكميـــــــــــــــــة  الثالثة

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة
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05 

 جامعة الزقازيق    
 كمية التربية     

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 (    البيولوجيشعبة ) 
 

 الساعة                     
اليوم            

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

    األولى
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
    الثالثة
    الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 أحمد سعيد    مدرج دد. 

 لوجية التعممسيكو 
 مدرج أ     أميرة بدرد. 

 (1) عموم بيئية
 تدريس مصغــــــــــر أمدرج     د. نيمة عبد المعطى

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

  األولى
 

 
 

   

 ـــــــــــة العمــــــــــــــــومكميــــــ الثانية

 (0) عموم بيئية الثالثة
   3قمريم رزق    د. 

 تعميم الكبار وتطبيقاتو
  مدرج س       رشا مصطفى د.

سيكولوجية ذوي االحتياجات 
 الخاصة  د. أميرة اليادي 

 مدرج س 

 (1) طرق تدريس
  4قفوقية رجب  د. 

    عمــــــــــــــــومكميـــــــــــــــــة ال  الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 األولى
 المغة العربية

 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 مدخل عموم تربوية ونفسية
 د. رشا مصطفى، د. يسرا شعبان  

 10ق

  
  

 إدارة مدرسية  الثانية
 أمدرج إنجي طمعت  د. 

 تربية بيئية: )مقرر ثقافي اختياري
 مدرج و لبنى نبيل  د.  

  ــــــــرتدريس مصغــ

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
 ـــــــــــىــــــــــب ميدانــــــتدريــــ الثالثة

  المناىج الرابعة
  د. سامية عبد العزيز  مدرج ص

 (  0) طرق تدريس
 بمعمل البيولوجي   أسماء حسند. 

 النفسي واإلرشادنفسية ال صحةال
     ج مدرجد. منى خميفة   

س
ميـــ

الخ
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى
 تدريس مصغــــــــــر    نيةالثا

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة
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06 

 جامعة الزقازيق 
 كمية التربية  

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    عربية(لغة )التعميم االساسى عبة ش
 

 الساعة                    
 اليوم       

 الفرقة 
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
 ا

     األولى
 

 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية

 الشريفالحديث     الثالثة
  ىـد. إبراىيم حسانين   مدرج 

     الرابعة

ـــــد
ألح

  ا

 تربوية نفسية و  مدخل عموم األولى
  8د. ىانم سالم، د. حسن مصطفى   ق

 
 
 

 
 
 

  الثانية
 سيكولوجية التعمم

 بمدرج . إيناس صفوت    د
 ( 1عموم بيئية )

  د. نيمة عبد المعطى  مدرج أ

 الثالثة
 (1)طرق تدريس 

 4ق    عمي عبد المنعمد. 
 (0عموم بيئية )

   7د. مريم رزق    ق
 تالوة وتفسير()رآنية نصوص ق

     بمعمل الصوتيات مجدي حامد  د.

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة 

نين
الثـــ

 ا

     األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 دمدرج   رشا مصطفى    د. 

     

       الثالثة
      الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 األولى
 جغرافيا مصر

 7قيناس صبري   د. إ
 الدين والحياة

        شيماء عطية     مدرج ب   د. 
 تاريخ مصر المعاصر

  ا  محمود  سميمان  مدرج د.

 أدب األطفال الثانية
 عيطة عبد المقصود  مدرج أ  د. 

 نحو وصرف
 12ق محمد عطية 

  ميارات حركية+ موسيقية  ميارات
/ مجدي الحسيني د.  د. إيياب عاطف

   8ق د. رشيد 
 

 الثالثة
 نحو

 4محمد عطية  قد. 
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

 صمدرج     حسن مصطفى د.
 بالغة عربية

  صمدرج   شكري الطوانسي د.

    الرابعة
 الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

  د. صفاء عجاجة    مدرج د

عاء
ألرب

 ا
 المغة العربية األولى

    مدرج أ عصام خطاب   د. 

      ةالثاني

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة

 الرابعة
 (0) طرق تدريس

  4ق   عمى عبد المنعمد. 
 المناىج

     مدرج بسامية عبد العزيز    د.
 صوات العربيةاأل

 درج سم  سعيد شمتوت د. 
 األدب العربي الحديث

  مدرج س د. نجوى عانوس 

س
ميـــ

الخ
 

 األولى
 قافي اختياري تربية بيئيةمقرر ث
 مدرج دليمى جمعة    .د

 استماع: قراءة، ميارات لغوية 
 كميــــــــة العمـــــــوم   8سامية محمدي   قد.  

 إدارة مدرسية  الثانية
    مدرج ىـ  سيام عمواند. 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة الثالثة
 سمدرج    مروة اليادي د. 

    

 ) نثر( مدخل إلى األدب العربي الحديث الرابعة
 8 ق محمد عيد    د.

 تحميل النصوص األدبية
    7محمود عبد الحفيظ  ق .د
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    جميزية(ان)لغة شعبة التعميم االساسى 
 الساعة                    

              اليوم 
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

    األولى
 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر الثانية

 (3قراءة )                                               الثالثة
 دمدرج   ل عبد المسيح مشيد.                                              

 (3محادثة )
 ددرج د. مشيل عبد المسيح    م

 

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 األولى
 الدين والحياة 

   مدرج ب أحمد مصطفي   د. 
 مدخل عموم نفسية 

 مدرج د يسرا شعبان    د.

 سيكولوجية التعمم الثانية
 12ق     إيناس صفوتد. 

 كتابة 
    محمد عبد الحميم .د

  مدرج س 

 (0معمل لغويات صوتيات )
 8ق  أحمد إدريس  د. 

 

 المغة والمجتمع الثالثة
 تعميم الكبار وتطبيقاتو  مدرج ج  د. فاتن فاروق

 أحمد سعيد     مدرج صد. 
 

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

    األولى
    

 مدخل إلى الدراما  
  مدرج ابياء  محمد د. 

 مدخل عموم تربوية 
  مدرج س د. حسن مصطفى 

 الثانية
 تربية وقضايا العصرال
   دمدرج   رشا مصطفى    د. 

 
 

 الثالثة
 دراما

    مدرج جمحمد بياء   د. 
 

  

   الرابعة
 

 دراما
  مروة رمضان  مدرج أد. 

 نقد
    مدرج جمنى عبد اليادي   

ثاء
لثال

ا
 

 استماع  األولى
          ج مدرج    إدريسد. أحمد 

 تاريخ مصر المعاصر
    ا مدرج  محمود  سميمان   د.

  

 قصة     الثانية
 3ق  محمد عبد الحميم  د. 

 دراما
 دمروة رمضان     مدرج د. 

   

 الثالثة
 (1طرق تدريس )

   8د. محمد حسن إبراىيم   ق
  قصة

    مدرج ىـ محمد عبد الحميم  د.
 

 

 عةالراب
 قصة

 مدرج ب رضا عبد الحي د. 
 (4قراءة )

 مدرج أ ماجدة عبد السميع د.
 (  4محادثة )

  مدرج ب د. ماجدة عبد السميع
عاء

ألرب
ا

 

 األولى
     (1) صوتيات

 أحمد صالح  مدرج ج  .د
 المغة العربية

 دمدرج     عصام خطابد، 
 جغرافية مصر 

  بكمية االداب  30قد. نوال حامد  

      الثانية
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة

 الرابعة
  المناىج

  د. سامية عبد العزيز  مدرج ص
 (0) طرق تدريس

   مدرج ىـ  حرب د. أحمد
 نفسيال رشاداإل و نفسية ال صحةال

   ج مدرجد. منى خميفة   
 (0تطبيقات لغوية )

 أحمد صالح   مدرج صد. 

س
ميـــ

الخ
 

مقرر ثقافي اختياري تربية   األولى
   مدرج أ فوقية رجب   د.   بيئية

 مدخل إلى القصة
 مدرج أ      أمل سعدد. 

 (1إلى العربية ) ترجمة
 محمد  حسين   مدرج ص د. 

 المدرسية اإلدارة  الثانية
 ود. انجي طمعت   مدرج 

 (0استماع )
  10قإدريس    د. أحمد 

 تاريخ المغة االنجميزية وأدبيا 
 د. محمد حسين  مدرج ص 

  

 (3معمل لغوى صوتيات ) الثالثة
 د. سحر الشورى  مدرج ب

 ( مورفولوجيتراكيب لغوية )
 مدرج ج   احمد صالح .د

سيكولوجية ذوي االحتياجات  
 3د. فاطمة زاىر  ق الخاصة

 (4معمل لغوى صوتيات )   الرابعة
 د. سحر الشورى  مدرج ب
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 جامعة الزقازيق
 التربية كمية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

   اجتماعية( )دراساتشعبة التعميم االساسى 
 الساعة                  

 اليوم           
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

   األولى
 تاريخ مصر الفرعونية

 مدرج أعبد العزيز أمين   د. 
 

 تدريــــــــــــــــس مصغــــــــــــــــر  الثانية
 الدولة العربية اإلسالمية

   3ق   محمود قمر د.

 الثالثة
 تاريخ المغرب واألندلس

    مدرج وعبد الرحمن بشير  د.
 

     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 الدين والحياة األولى
 بمدرج     أحمد مصطفيد. 

 ميارات التفكير 
  ة شحاتة   مدرج دد. غاد

  

 جغرافية السكان الثانية
 7ق    د. أيمن عبد الحميد

 سيكولوجية التعمم
 بمدرج     إيناس صفوت. د

 ( 1عموم بيئية )
 د. نيمة عبد المعطى  مدرج أ

  

 مساحة وخرائط    الثالثة
   3ق   طارق زكرياد. 

      

 ـــــىــــــــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

 األولى
 المغة العربية

  بمدرج نيى عبد الرحمن    د.

 مدخل عموم تربوية ونفسية 
 د.أحمد سعيد، د. بسبوسة الغريب

 مدرج د

    
 

 الثانية
 تربية وقضايا العصرال
 دمدرج   مصطفى     رشاد. 

 عمم االجتماع العائمي
 5قد. عمى سعود  

 
  

  الثالثة
 (1) طرق تدريس 

 أحمد الجوىري  بمعمل الصوتياتد. 

 جغرافيا العالم الجديد
   35ق ي   د. فييمة العوامر 

  بكمية اآلداب
 

 جغرافيا اقتصادية الرابعة
 7ق  ياسمين عادل د. 

    

ثاء
لثال

ا
 

 فمسفة الحضارة  األولى
 مدرج س    عبده كسابد.

    

 الثانية
 أدب األطفال

    عيطة عبد المقصود  مدرج أ د. 
  

  

   الثالثة
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

 صمدرج    حسن مصطفى  د.
  

  

   الرابعة
 الصحة النفسية واالرشاد النفسي   

 د. صفاء عجاجة    مدرج د
 انثروبولوجيا التنمية

 د. إبراىيم عودة   مدرج س

عاء
ألرب

ا
 

       األولى

      الثانية

 ـــــــــــىــــــــتدريــــــــــــب ميدان الثالثة

 الرابعة
 (0) طرق تدريس 
 5ق    . فاطمة مسممد

 المناىج
 سامية عبد العزيز   مدرج ب     د.

 جغرافيا بشرية
   3ق  جاب اهلل   د. سموى

س
ميـــ

الخ
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 الثانية
 إدارة مدرسية 

     مدرج ىـ  سيام عمواند. 

  سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة الثالثة
 سد. مروة اليادي  مدرج 

 مشكالت اجتماعية 
 8د.عاطف شحاتة   ق

 

  الرابعة
 جغرافية إفريقيا وحوض النيل

  12د. أحمد سامي    ق
 

 



 عميد الكمية                                                                                   وكيل الكمية لشئون الطالب والتعميم   
 عبد المنعم نافعأ.د.      فاتن فاروقأ.د.       

09 

 
 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    رياضيات()االساسى  شعبة التعميم
 

 الساعة                 
 اليوم        

 الفرقة 
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

 األولى
 

 
 جغرافيا مصر

  مدرج ج   د. منى الصاوى 
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية
    الثالثة
    الرابعة

األ
ـــــد
ح

 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
 أحمد سعيد    مدرج دد. 

 سيكولوجية التعمم
 مدرج أ     أميرة بدرد. 

 ( 1عموم بيئية )
 د. نيمة عبد المعطى  مدرج أ

 تدريس مصغـــــــر

 ــــــــــــومكميـــــــــــــــــة العمــــ الثالثة
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

 الدين والحياة    األولى
 ص مدرج    شيماء عطيةد. 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 الثالثة
 (1طرق تدريس )

 د. محمد محمد حسن  بالمكتب
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

  مدرج س       رشا مصطفى د.
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  

  د. أميرة اليادي   مدرج س

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 المغة العربية  األولى
 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 مدخل عموم تربوية ونفسية
د.  رشا مصطفى، د. يسرا  

  10قشعبان 

 تاريخ مصر المعاصر
 ا  محمود  سميمان  مدرج د.

 

  الثانية
 إدارة مدرسية

 بمدرج     إنجي طمعتد. 
 

 تدريس مصغـــــــر

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة

 الصحة النفسية واالرشاد النفسي    الرابعة
 د. صفاء عجاجة    مدرج د

 

عاء
ألرب

ا
 

   األولى
تربية : )مقرر ثقافي اختياري 

  3ق  إيناس لطفي  د.    بيئية
  

 

  كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم  الثانية
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة

 (0)طرق تدريس  الرابعة
 بمعمل الرياضيات  رشا نبيل   د. 

 المناىج
 مدرج ب       سامية عبد العزيز د.

   

س
ميـــ

الخ
 

  األولى

 

 

 

  

 الدين وقضايا العصر   الثانية
 5د. سامية محمدي   ق

 تدريس مصغـــــــر

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 مية التربية ك

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

    (عموم)شعبة التعميم االساسى 
 

               
 الساعة         

 اليوم           
 الفرقة 

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

  األولى
 جغرافيا مصر

 مدرج ج    د. منى الصاوي
 (1عموم بيئية )

  4ا إبراىيم   قد. راني

 الثانية
 (0عموم بيئية )                                                                           ـــــــوم------------------كميـــــــــــــــــة العمـــــــــ

 4قد. رانيا إبراىيم                                                                                                                                     
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم األولى

 تربية وقضايا العصرال الثانية
  أحمد سعيد    مدرج دد. 

 سيكولوجية التعمم
  درج أم     أميرة بدرد. 

   

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثالثة
 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة

نين
الثـــ

ا
 

 الدين والحياة    األولى
 ص مدرج    شيماء عطيةد. 

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 العصر الدين وقضايا الثالثة
 د. سامية محمدي    مدرج ص   

 تعميم الكبار وتطبيقاتو
  مدرج س       رشا مصطفى د.

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 
 د. أميرة اليادي   مدرج س 

 (1) طرق تدريس
  4ق   د. فوقية رجب

    كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

ثاء
لثال

ا
 

 غة العربيةالم  األولى
 مدرج و نيى عبد الرحمن  د. 

 مدخل عموم تربوية ونفسية
د. رشا مصطفى، د. يسرا  شعبان 

  10ق

 تاريخ مصر المعاصر
    ا  محمود  سميمان  مدرج د.

 إدارة مدرسية  الثانية
 بمدرج      إنجي طمعتد. 

  ميارات حركية+ موسيقية  ميارات
/  مجدي الحسيني د. د. إيياب عاطف
   8ق رشيد  د.

  تدريس مصغـــــــر

      الثالثة
 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الرابعة

عاء
ألرب

ا
 

   األولى
تربية بيئية د. : )مقرر ثقافي اختياري 

 3قإيناس لطفي  
 

  

 كميـــــــــــــــــة العمــــــــــــــــوم الثانية

 ـــــــــــىــب ميدانــــــتدريــــــــــــ الثالثة

 الرابعة
 (0طرق تدريس )
 10قد. رانيا إبراىيم  

 المناىج
 سامية عبد العزيز   مدرج ب     د.

 واإلرشاد النفسينفسية ال صحةال
    ج مدرجد. منى خميفة   

س
ميـــ

الخ
 

        األولى
 تدريس مصغـــــــر    الثانية
 ة العمــــــــــــــــومكميـــــــــــــــــ الثالثة
     الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 مية التربية ك

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 (   )الطفولةشعبة 
 

 الساعة                    
 اليوم
 الفرقة

8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 
 

 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

    األولى
 ــــــــــــــــــس مصغـــــــــــــــــــرتدريـ الثانية
     الثالثة
     الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

   
 

 

 سيكولوجية التعمم  الثانية
  مدرج ص    إبراىيم الموجيد. 

 دراما ومسرح الطفل
 د. نجوى عانوس    مدرج و

 

 تربية بيئية الثالثة
 د. فاطمة مسمم   مدرج ىـ  

 (1طرق تدريس )
 مدرج ىـ   ي عبد المنعمعمد. 

 سيكولوجية المعب
 10قد. إيناس حافظ   

  

 فنون الروضة الرابعة
 الفنون التشكيمية لألطفال    5د. رحاب كمال   ق

  د. غادة شعيب    مدرج ىـ

نين
الثـــ

ا
 

    

   الثانية

  
 مفاىيم األنشطة العممية لطفل الروضة

 د. تياني سميمان   مدرج ص  

  
 

  ثةالثال
 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة

 د. ىدى شحاتة    مدرج ب
 

  

 الرابعة
 الصحة النفسية واالرشاد النفسي 

   د. نجوى شعبان    مدرج أ
 عمم النفس الفسيولوجي

 د. ىدى شحاتة مدرج ىـ    
 التربية المتحفية والمكتبية

  3ق    لمياء الصغيرد. 

ثاء
لثال

ا
 

         

 اىيم وأنشطة لغوية لمطفلمف الثانية
 د. نجوى شعبان  مدرج ص

 اإلدارة المدرسية
      11فيوال عبده   ق د.

 تربية وقضايا العصرال
 مدرج ج    نجم الدين نصرد. 

 

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة

   الرابعة
 التربية الوالدية لألطفال

 8ق   ىبة الشعراويد. 
 

 

ألر 
ا

عاء
ب

 

     
       الثانية

 الثالثة
 قصص وحكايات أطفال
   مدرج ود. بدر النعيم أبو العزم   

  
 

 الرابعة
 المناىج

 ب مدرج    لبنى نبيل .د
 (0) طرق تدريس

 11ق   عمي عبد المنعمد. 
  تابة(كتعميم المغة العربية لألطفال ) 

   مدرج ىـ د. عطاء بحيري 

س
ميـــ

الخ
 

 األولى
فات)تخم  

 الميارات الموسيقية لمطفل
 د. أحمد بديع  بمعمل الكيمياء 

 التربية الفنية البصرية
 د. ىبة عبد الفتاح بمعمل الكيمياء

 
 

 التعبير الحركي لمطفل  الثانية
 د. إيمان الحاروني   مدرج س

 تعميم المغة األجنبية ألطفال الروضة  
 د. سحر الشورى مدرج و

 الثالثة
 العصر الدين وقضايا

 9د. سامية محمدي  ق
 تعميم الكبار وتطبيقاتو

 دمدرج  شيماء عطية   د. 
 (0تعميم المغة األجنبية لألطفال )
  د. سحر الشورى   مدرج و

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة
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 جامعة الزقازيق
 كمية التربية 

 8102/8102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول    

 (    ةالتربية الخاصشعبة )
 الساعة                 
 اليوم         

 الفرقة
8.5    :12.5 12.5  :10.5 10.5  :0.5 

 
 0.5 :3.5  

بت
لس
ا

 

    األولى

  الثانية

  الثالثة
 محادثة )انجميزي(:          

 د. مشيل عبد المسيح  مدرج د   
 

    الرابعة

ـــــد
ألح

ا
 

      
      

 الثالثة
 سيكولوجية اإلعاقة العقمية

)مسار عقمي(  د. إيناس حافظ   
بمعمل البيولوجي   

 

 بالمكتب(: 6مقرر أكاديمي ) 
  عربي –تحميل النصوص األدبية :

 محمود عبد الحفيظ   .د
 مواد اجتماعية -جغرافية إقميمية :

  د. أحمد إسماعيل
  رياضيات –جبر 
 عموم-فيزياء حيوية 

 رابعةال
 قاعة بحث 

 د. محمد خضير   
 بمعمل المغات الرقمي

 طرق تدريس مواد
   مدرج ود. فاطمة مسمم   

  انجميزي –تطبيقات لغوية 
     د. محمد عبد اليادي 
 تاريخ حديث ومعاصر         :

 د. محمود سميمان    
 رياضيات -بحوث عمميات 
 عموم-حديثة فيزياء 
  عربي:               –طرق تدريس   

 د. عمي عبد المنعم  

نين
الثـــ

ا
 

     
     

 الثالثة

برامج عالجية لذوي االحتياجات 
 الخاصة

 د. أميرة اليادي     مدرج و
  

 سيكولوجية اإلعاقة السمعية
 د. أميرة اليادي   مدرج و

 

 طرق تدريس مواد اجتماعية   :
 9د. أحمد الجوىري   ق

 طرق تدريس رياضيات        :
 عاطف     بالمكتبد. والء 

عموم -(1) طرق تدريس  

 4ق فوقية رجب  د. 

 الرابعة
 انجميزي - ترجمة

  د. جييان السنان بمعمل الصوتيات
  

 
ثاء

لثال
ا

 
       
     
ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الثالثة  
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 تعديل السموك الرابعة 
 5د. مروة اليادي   ق

 التعميم العالجي
 3ق  . محمد عبد المؤمند

تنمية الميارات االجتماعية لممعاقيين 
 4د. ىشام عبد اهلل   ق  عقميا

 انجميزي -قراءة 
 3د. ماجدة عبد السميع   ق

عاء
ألرب

ا
 

      
     

 الدمج الثالثة
 7د. محمد عبد المؤمن   ق

 طرق تدريس لغة عربية
 د. بدر النعيم أبو العزم  

 بمعمل الصوتيات 
 انجميزي -(1ق تدريس )طر 

4د. محمد حسن إبراىيم  ق  

 المناىج الرابعة
 دمدرج  ناريمان جمعة     د.

 تعميم المعاقين سمعيا
 د.  سيمون عبد الحميد   مدرج ص

رشاد  نفسي  صحة نفسية وا 
 د. ىشام عبد اهلل   مدرج ب

  
 ( 9مقرر أكاديمي:) 
 عربي:  -أدب عربي حديث 

 د. نجوى عانوس مدرج س
  انجميزي:            –(0) تدريسطرق

 بالمكتبد. أحمد حرب  
  رياضيات:              –طرق تدريس

 د. رشا نبيل   بالمكتب
  عموم:           –طرق تدريس

 د. فوقية رجب  بالمكتب 

س
ميـــ

الخ
 

     

     

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة  الثالثة
 د.  مروة اليادي     مدرج ص

 لكبار وتطبيقاتوتعميم ا
دمدرج  شيماء عطية   د.   

 صعوبات التعمم الخاصة

 7ق  مروة الياديد. 
 

 ـــــــــــىــتدريــــــــــــب ميدانــــــ الرابعة
 


