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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 

 جدوؿ محاضرات
 مراحميا بمختمؼالدراسات العميا 

 
 

 وؿالدراسي ال  الفصؿ
 

 ـ 7107/7108  
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 ظاـ العاـ الواحد(الدبمـو العاـ فى التربية )ن
 

 المجموعة الولى 
 

 إعالـ * عمـ نفس * لغة عربية
 مدرج ) أ(

 ـ 7107/7108  الوؿ الدراسيالفصؿ 
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة السبت
 د. محمد خضير  

 المناىج
 د/ ناريماف جمعة   

 حدال
 تعميـ الكبارو تطبيقاتو

    محمد طنطاويد/

  )ميارات التفكير( مقرر ثقافي اختياري
    محمد رشدي د/   شعبة المغة العربية             

 شعبتي عمـ النفس واالعالـ      

 االثنيف
 التربية وقضايا العصر

     احمد الزنفميد/ 

 سيكولوجية التعمـ
     محمد مصطفى د/ 

 الثالثاء
 اإلدارة المدرسية

     مسمـ عميوهد/ 

 الربعاء
 عمـ نفس النمو

 د/ فوقية رضواف  

 9الساعة  ػ  5 الساعة مف –( 0،7طرؽ تدريس )
 مدرج ) أ (                 د/ عبد اهلل ابو النجا                  لغة عربية

عالـ        د/ نعمت الجماؿ                         7ؽ  عمـ نفس وا 

 الخميس
 تكنولوجيا التعميـ

  د/ السيد بيومي   
 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(
 المجموعة الثانية

 * حقوؽ* زراعة * عمـو * ةو اجتماعيخدم
 باقي الشعب  * * رياضيات ةلي * ىندسآحاسب 

 مدرج )ب(
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى يػػػػاـال
 5إلى  -3مف

 المحاضرة الثانية
 7إلى  -5مف 

 تربية صحية( ) مقرر ثقافي اختياري السبت
       إيناس لطفي                       د/ 

 9الساعة -5مف الساعة  – (7طرؽ تدريس)
 00ؽ               د/ابتساـ عزالديف         ىندسة     رياضيات، 
 5ؽ                     رانيا ابراىيـد.                  عمـو     

 00زراعة                    د/ إيناس لطفي                       ؽ
 7الحاسب اآللي             د/ سامية عبد العزيز                 ؽ
 01الشعب المختمفة           د/  ليمى  جمعة                      ؽ

 دالح
 تكنولوجيا تعميـ التخصص
 د/السيد بيومي    

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
 د. دعاء خطاب  

 
 االثنيف

  وتطبيقاتو تعميـ الكبار
 د/ رجب عميوه    

 التربية وقضايا العصر
 د/ أحمد الزنفمي     

 
 الثالثاء

 اإلدارة المدرسية
 د/ محمد عبد المنعـ   

 عمـ نفس النمو
     رادمد/ محمد 

 
 الربعاء

 المناىػػػػػج
 د/ والء عاطؼ   

 7تفرغ مج -سيكولوجية التعمـ 
 د/ رانيا عطية    

  الخميس

 9الساعة -5مف الساعة  – (:0طرؽ تدريس)
 

 9ىندسة         د/شحاتة عبد اهلل                        ؽ
 9الرياضيات     د/شحاتة عبد اهلل                        ؽ

 
 9الساعة -5مف الساعة  – (:0،7طرؽ تدريس)

 4د/ نعمت الجماؿ                      ؽ         خدمة اجتماعية   
 3ؽ                      حقوؽ                     د/ لبنى نبيؿ    

 

 بمبنى كمية التربية.  مساءً   ممحوظة : جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثة
 عميد الكلية                                                                                                                          ة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل الكلي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                         أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                    
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(

 
 المجموعة الثالثة

 
 جتماعيةمواد ا*   االنجميزية ةلغ

 مدرج )ج(
 ـ 7107/7108  الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 5إلى  -3مف

 المحاضرة الثانية
 7إلى  -5مف 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة السبت
 د. إيناس العوضي  

  

 الحد
 سيكولوجية التعمـ

     أحمد سمير د/ 

 عمـ نفس النمو
     ىبة الشعراوي د/

 ثنيفاال 
 المناىػػػػػج

      أحمد شعباف د/

 تعميـ الكبار و تطبيقاتو
      د/محمد عبداهلل

 
 الثالثاء

 اإلدارة المدرسية
    إيماف ىماـد/ 

 9الساعة -5مف الساعة  – :(0طرؽ تدريس)
  3ؽ                              د/ ماجده كامؿ       انجميزية          لغة
 

 9الساعة -5مف الساعة  – (:7طرؽ تدريس )
   5د. إيناس دياب                              ؽ       مواد اجتماعية       

        8لغة انجميزية                د/ أحمد حرب                               ؽ
 

 الربعاء
 )التربية الصحية( مقرر ثقافي اختياري

     فوقية رجب عبد العزيزد/  

 9الساعة -5مف الساعة  – (:0تدريس) طرؽ
   مدرج ص                              مواد اجتماعية     د/ أحمد الجوىري

 الخميس
 التربية وقضايا العصر

 شيماء عطية    د/
 تكنولوجيا تعميـ التخصص

     د/السيد بيومي

 

 ة التربية. بمبنى كمي مساءً  ممحوظة: جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثة
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                            أ.د/ عبد المنعم نافع                                             
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي
 

 

 الدبمـو العاـ فى التربية )نظاـ العاـ الواحد(  
 

 مجموعة الرابعةال
 

 اجتماع * فمسفة   فرنسي* *تجارة 
 مدرج )د(

 ـ 7107/7108لمعاـ الجامعى  الوؿ يالفصؿ الدراس
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5إلى  -3مف

 المحاضرة الثانية
 7إلى  -5مف 

 التربية وقضايا العصر السبت
 سعيد مرسيد/ أ.

 تربية صحية( ) مقرر ثقافي اختياري
 ليمي جمعة صالح د/ 

 حدال
 عمـ نفس النمو

 د/ ىدى شحاتة  

 سيكولوجية التعمـ
   أميرة بدرد/ 

 
 االثنيف

 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
   د. سيموف عبد الحميد  

  

 الثالثاء
 اإلدارة المدرسية

 د/ محمد الصغير    

 تعميـ الكبار وتطبيقاتو
     د/ فاطمة عبدالغني

 الربعاء

 

 التخصص تكنولوجيا تعميـ
  شا نبيؿ   ر  د/

 9الساعة -5مف الساعة  – (:0طرؽ تدريس)
 5تجارة                د/ حساـ رمضاف                    ؽ

 (:7طرؽ تدريس)
                    8تجارة                    د. السيد الوكيؿ                          ؽ

 
 9الساعة -5مف الساعة  – (:0،7طرؽ تدريس)

  4د/ىبو فاروؽ                             ؽ  فرنسية             لغو
 

 الخميس
  (:0،7طرؽ تدريس)

 5فمسفة واجتماع          د/ عادؿ عفيفي                           ؽ

 المناىػػػػػج
    أحمد شعبافد/ 

 

 تربية. بمبنى كمية ال  مساءً   ممحوظة: جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثة
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                           أ.د/ عبد المنعم نافع                                                 
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو العاـ في التربية )نظاـ العاميف(

 
 الفرقة االولى 

 
 ـ 7107/7108 الوؿ الفصؿ الدراسي

 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 ـ 5إلى  3مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7 إلى  5مف 

  الحد
 عمـ نفس النمو

 01د/ ابتساـ اسماعيؿ   ؽ

 االثنيف

 التربية وقضايا العصر
 3ؽ  د/ طمعت حسيني 

  

 الثالثاء

 طرؽ التدريس 
 بالمكتب                        ، ىندسيةرياضيات          * د. إبراىيـ عطية                       

                            بالمكتب                                إنجميزى                                   ماجدة كامؿ   .* د
 بالمكتب                         ، تجاريةحاسبات                            حساـ الديف ابراىيـ* د.

      بالمكتب                           إجتماع، فمسفة                                 عادؿ عفيفي* د . 
    بالمكتب                                 فرنسى                                      ىبو فاروؽ د. *

           بالمكتب                            مواد اجتماعية                             احمد الجوىري  * د. 
 بالمكتب         ، عمـ نفس، إعالـخدمة اجتماعية                * د.نعمت الجماؿ                  

 بالمكتب                             ةزراع، عمـو         سيير رشواف                        .د   

  

 الربعاء

 المناىج
  3محمد محمد حسف   ؽد/ 

 طرؽ التدريس
 د . عطاء بحيرى  لغة عربية        بالمكتب  

 الخميس
 اإلدارة المدرسية

 4ؽ   متولي النجارد/ 

   

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          لدراسات العليا والبحث العلميوكيل الكلية ل

 

 

                                                                                                       أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                       أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                       
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 زقازيؽجامعة ال
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 )نظاـ العاميف ( في التربية الدبمـو العاـ

 
 الفرقة الثانية

 
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسي الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 ـ 5إلى   3مف 

 المحاضرة الثانية
 ـ 7إلى 5مف  

 الحد
 مينة التعميػػػػـ

 3ؽ   د طود/ سعي

 

 االثنيف
 الفكر التربوي وتطبيقاتو
 4د/ محمد عبد اهلل   ؽ

 

 الثالثاء
 

، زراعة       بالمكتب  د. سيير رشواف     عمـو

 طرؽ التدريس
 

 بالمكتب                               لغة عربية                   * د. سامية محمدى 
 بالمكتب                     تجارية                          الوكيؿ           * د/السيد 
 بالمكتب                          مواد اجتماعية                     دياب   * د. إيناس

 بالمكتب        ،خدمة إجتماعية إعالـ، عمـ نفس  نعمت الجماؿ                   د.  *
 بالمكتب                                      لغة فرنسية                       د . ىبو فاروؽ  *

 بالمكتب                          فمسفة واجتماع                      عادؿ عفيفي* د/ 
 بالمكتب                       ، ىندسيةرياضيات                  ابتساـ عز الديف* د/ 
 بالمكتب                               الحاسبات                       والء عاطؼ * د/

           بالمكتب                           إنجميزي          * د/احمد حرب                       

 الربعاء

 الصحة النفسية واالرشاد النفسي  
 9ق    د/ محمد بيومي

 الخميس
 تعميـ الكبار وتطبيقاتو

 3هلل     ؽد/ محمد عبد ا

 

 

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

 يد الكلية عم                                                                                                                         وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 لمدراسات العميا والبحث العمميوكيؿ الكمية 

 
 الدبمـو المينية فى التربية 

 
 سياسات التعميـ وتخطيطوشعبة 

 
 ـ 7107/7108  الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 5ػ  3مف 
 المحاضرة الثانية

 7ػ  5مف 

 الحد
 الجودة الشاممة لمنظـ التعميمية 

 8د/ صفاء محمود   ؽ

 في التربية اسات المستقبميةالدر  االثنيف
 5ؽ    د/ احمد الزنفمي

 

 قاعة بحث الثالثاء
 7ؽ  د/ احمد الرفاعي 

 اقتصاديات التعميـ
 7ؽ  د/عبد اهلل شوقي

 أو مشروع تدريب ميدانػػػى الربعاء
 بالمكتب  د/ احمد الرفاعي 

 التخطيط التعميمي الخميس
   7د/ ناىد شاذلي  ؽ

 

 بمبنى كمية التربية.   مساءً   رات تبدأ مف الساعة الثالثةممحوظة : جميع المحاض
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع               منعم نافع                                                                                                                    أ.د/ عبد ال          
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 ينية فى التربية الدبمـو الم

 
 طفولةشعبة 
 

 ـ 7107/7108 الوؿ الدراسيالفصؿ 
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

 الحد
 قاعة بحث 

 4د / ناىد عدلي شاذلي  ؽ
 ةالتربية الوالدي

 9د/ محمد طنطاوي  ؽ

 ثقافة الطفؿ االثنيف
 9الرحيـ بكرة   ؽد/ عبد 

 لجمالية لمطفؿالتربية ا
 9د/ عبد الرحيـ بكرة   ؽ

 أماف الطفؿ وصحتو وحاجاتو مقرر اختياري: الثالثاء
 00ؽ   ة د/ مني خميف

 مقرر اختياري: الرعاية التربوية لمرضع
 00د/ مني خميفة    ؽ

 مناىج وطرؽ تعميـ الطفؿ  الربعاء
 00د/ سموي بصؿ   ؽ

 تدريب ميدانػػػى  الخميس
 بالمكتب   د/  صبري الحوت 

 

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

 يد الكلية عم                                                                                                                         وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي وكيؿ

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 أصوؿ التربيةشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 6ػ  3مف 
 المحاضرة الثانية

 9ػ  6مف 

   

 فمسفة التربية الحد
 8ؽ  د / صفاء محمود

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

 يالتربو  مناىج البحث االثنيف
   ،محمد ناصؼد/  د. نجـ الديف  نصر،  ،السيد شيدةد/ 

 "سمدرج  "        د/محمد مراد، د/فاتف فاروؽ 
 

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ     الثالثاء
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 مقرر اختيارى: عمـ اجتماع التربية  االربعاء 
 7/ سعيد مرسي    ؽدأ.

 مقرر اختياري تصميـ المناىج
 د/ تياني سميماف   مدرج ) س(

 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي الخميس
 8د. محمد السيد عبد الرحمف   ؽ

 االختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                           أ.د/ عبد المنعم نافع                                   
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 جامعة الزقازيؽ 
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 الطفولػػػػةعبة ش

 
 ـ 7107/7108 الوؿ الدراسيالفصؿ 

  
 اليػػػػاـ

 المحاضرة الولى
 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ 

 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 االثنيف

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

 مدرج  " س"   /فاتف فاروؽ، د/محمد مرادد 

 فمسفة تربية الطفؿ
 7د/ حسف منصور   ؽ

  الثالثاء
 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ   

 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء
 إدارة مراكز التعميـ فى الطفولة المبكرة

 8.... ؽد/ 

 مقرر اختياري تصميـ المناىج
 د/ تياني سميماف   مدرج ) س(

 يسالخم

 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي
 8د. محمد السيد عبد الرحمف   ؽ

  

 االختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                              أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                               
 

 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 12 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الماجستير  فى التربية

 
 أصوؿ التربيةتخصص 

 
 ـ 7107/7108 الوؿ الدراسيالفصؿ 

 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد
 فمسفة التعميـ الجامعى 

 د/ سعيد طو   بالمكتب

 االثنيف
 أساليب وتقنيات التخطيط التربوى 

 بالمكتب  سيني د/ طمعت الح

   الثالثاء

 الربعاء
 قاعة بحث

 بالمكتبحمدي المحروقي     د/ 

 

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 13 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 دكتوراه الفمسفة  فى التربية

 
 أصوؿ التربيةتخصص 

 
 ـ 7107/7108  الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 اليػػػػاـ

 المحاضرة الولى
 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   الحد

 االثنيف
  

 

 الثالثاء
 نظريات فى اجتماعيات التربية

 "بالمكتب"    د/ عبد المنعـ نافع
 

  الربعاء
 التربية والقيـ

 مكتب"د/ حمدي المحروقي   "بال

  الخميس
 قاعة بحث

 د/ صبري الحوت   "بالمكتب"

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 14 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 القياس النفسى والتربوىشعبة 

 
 ـ 7107/7108  الوؿ الدراسيالفصؿ 

 
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 5ػ  3مف 
 المحاضرة الثانية

 7ػ  5مف 

 الحد
 

 القياس فياستخداـ الحاسب  
 07ؽ     د/ عزت عبد الحميد

 ميدانيتدريب  االثنيف
 07ؽ    ألمريد / محمد 

 االختبارات التحصيمية
 07د/ىانـ عبد المقصود    ؽ

 نظرية القياس النفسى الثالثاء
 07الشوربجي   ؽد/ ابو المجد 

 

 اإلحصاء النفسى والتربوى  الربعاء
 07د/ فاطمو حممي    ؽ

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 15 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 العميا والبحث العمميوكيؿ الكمية لمدراسات 

 
 الدبمـو المينية  فى التربية

 
 إعداد الخصائى النفسى المدرسىشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7-5مف 

 الحد
 برامج التدخؿ وتعديؿ السموؾ

 د/ إبتساـ إسماعيؿ  " بالمكتب "

 لمدرسىعمـ النفس ا
 د/ شيري خميؿ    " بالمكتب "

 االثنيف
 تدريب ميدانى
 " بالمكتب "  د/ ىانـ عبد المقصود

 

 الثالثاء
 قاعة بحث

 د/ عبد اهلل سميماف   " بالمكتب "
 

 الربعاء
 التقييـ النفسى التربوى

 د/  فاطمة فرير  " بالمكتب "

 

 الخميس
 التدريس العالجى

 " " بالمكتب    بيوميد/ محمد 
 

 

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

 ة عميد الكلي                                                                                                                         وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 16 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 اسات العميا والبحث العمميوكيؿ الكمية لمدر 
 

  الدبمـو الخاصة فى التربية
 

 عمـ النفس التربوىشعبة 
  
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 
 المحاضرة الثانية

 9ػ  6مف 

   

 اإلحصاء االستداللى فى عمـ النفس الحد
                         01ؽ   د / نبيؿ زايد 

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

 االثنيف
 مناىج البحث التربوي

 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف  نصر،  د/ محمد ناصؼ،  
 مدرج  " س"  د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد 

 مقرر اختيارى: تربية الطفؿ فى اإلسالـ 

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )د(

  ثاءالثال 
 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ   

 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء
 بناء المقاييس النفسية

 07د/ عادؿ خضر  ؽ
 مقرر اختياري تصميـ المناىج
 د/ تياني سميماف   مدرج ) س(

 الخميس
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 8د. محمد السيد عبد الرحمف   ؽ

 

 
 بمبنى كمية التربية.   مساءً   رات تبدأ مف الساعة الثالثةممحوظة : جميع المحاض

 
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 مميوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث الع

 
 الماجستير  فى التربية 

 
 عمـ النفس التربوىتخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد
 قاعة بحث

 بالمكتب   محمد دسوقى /د

 
 

 االثنيف

 نظريات معاصرة فى عمـ النفس
 بالمكتب    إبراىيـ جيدد/ 

 

 ثالثاءال
 إحصاء متقدـ فى عمـ النفس

 بالمكتب    د/ عزت عبد الحميد
 

   االربعاء
   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 راسات العميا والبحث العمميوكيؿ الكمية لمد

 
 دكتوراه الفمسفة  فى التربية

 
 يعمـ النفس التربو تخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   الحد

 االثنيف

 قاعة بحث 
 د /محمد المري    بالمكتب

 الثالثاء
 التعمـ والذاكرة

 بالمكتب   أحمد عبد الرحمف/ د
 

  الربعاء
 سيكولوجية التعمـ والتعميـ

 د/ الشناوي عبد المنعـ   بالمكتب

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                               أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 اإلرشاد النفسىشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 حاضرة الثانيةالم
 7ػ  5مف 

 برامج اإلرشاد النفسى الحد
   00د/ نجوي شعباف    ؽ

 

 قاعة بحث  االثنيف
  8د/ محمد خضير   ؽ

 الثالثاء
 اإلرشاد النفسى المدرسي

   01ؽد/ مني خميفو     

 الربعاء
 أدوات  ومقاييس اإلرشاد النفسى

 01ؽد/ محمد السيد عبد الرحمف   
 ىإلرشاد النفسنظريات وأساليب ا

 د/ محمد مراد   مدرج س

 تدريب ميدانػػػى الخميس
 بالمكتب   د/ ابتساـ اسماعيؿ

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 الصحة النفسية شعبة

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   

 الحد
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ 

 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 االثنيف
 مناىج البحث التربوي

 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف  نصر،  د/ محمد ناصؼ،  
 مدرج  " س"  د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد 

 مقرر اختيارى: تربية الطفؿ فى اإلسالـ 

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )د(

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

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ
 9د/ سيد سالـ    ؽ

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

 االضطرابات النفسية والسموكية الخميس
(9د/ محمد سعفاف   ؽ )  أ.

 نفسيةاالختبارات المقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 21 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 ؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العمميوكي

 
 الماجستير  فى التربية

 
 الصحة النفسيةتخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   السبت

 الحد
 مقرر متقدـ فى الصحة النفسية

 بالمكتب   خميفو  ىمن د/
 

   االثنيف

 الثالثاء
 قاعة بحث

 بالمكتب    / فوقيو رضوافد

 النمو اإلنساني مدى الحياة
 د/ نجوى شعباف    بالمكتب

   الربعاء

   الخميس

 
 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                             أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

 

 22 

 جامعة الزقازيؽ  
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 دكتوراه الفمسفة  فى التربية

 
 لصحة النفسيةاتخصص 

 
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 اضرة الثانيةالمح
 9ػ  6مف 

   الحد
   االثنيف 
 
 

   الثالثاء
 

 الربعاء
 قاعة بحث

 بالمكتب    محمد بيوميد/ 

 عمـ النفس المرضى
 بالمكتب    د/ محمد السيد عبد الرحمف

  الخميس
 قضايا معاصرة فى الصحة النفسية

 بالمكتب    سعفاف د/محمد 

 

 بمبنى كمية التربية.   مساءً   اعة الثالثةممحوظة : جميع المحاضرات تبدأ مف الس
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                             أ.د/ عبد المنعم نافع                
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات

 

 23 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 ية الدبمـو المينية فى الترب

 
 اإلدارة المدرسيةشعبة 

 
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

 التنمية المينية وتقييـ الداء الحد
 مدرج )و(    د/ ايماف ىماـ

 

 ثقافة المعايير فى التعميـ االثنيف
 00ؽ    أحمد روحيد/ 

 قاعة بحث
 00ؽ   حمد الصغيرمد/ 

 إدارة التغيير ومداخؿ اإلصالح التربوى الثالثاء
 9ؽ    د/ مشيرة سالـ

 

 سيكولوجية اإلدارة المدرسية الربعاء
 07ؽ   د/ الشناوي عبد المنعـ

 

 تدريب ميدانػػػى الخميس
 بالمكتب   صفاء سرحافد/ 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                    
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 اإلدارة التعميميةة شعب

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

 نظـ االعتماد و تقييـ الداء" "مسار ضماف الجودة " الحد
 مدرج )و( د. مشيرة سالـ   

 المعايير التعميمية ومؤشرات االداء " مسار ضماف الجودة "
 مدرج )و(ايماف وصفي كامؿ      د/ 

 االثنيف
 قاعة البحث والمناقشة

  01ؽ    احمد روحيد/ 

 الثالثاء
التخطيط االستراتيجي والدراسات المستقبمية " مسار تخطيط 

        5وسياسات    د/ محمد عوض   ؽ

 " مسار االشراؼ التربوي " التنميو المينيو وتقويـ االداء
 بالمكتب    د/ محمد عيد عتريس

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

 الربعاء
 وأخالقيات اإلدارة التعميمية القيادة التربوية والعالقات اإلنسانية

 بالمكتب    سياـ عموافد/ 
 نظريات وعمميات اإلدارة التعميمية

 مدرج د    د/ متولي النجار

 ميدانىتدريب  الخميس
 د/ ايماف وصفي    بالمكتب 

 أسس اإلشراؼ التربوي " مسار اإلشراؼ التربوي "
 د/ محمد عبد المنعـ        بالمكتب

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                        
 

 

 

 

 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 واإلدارة التعميمية التربية المقارنةشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 6 ػ 3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   

 الحد
 اإلدارة التعميمية المقارنة

 00ؽ     محمد عوضد / 
 مقرر اختياري: مصادر التعمـ
 د. عايدة سيدىـ   مدرج )ص(

 االثنيف
 مناىج البحث التربوي

 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف  نصر،  د/ محمد ناصؼ،  
 " س"مدرج     د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد 

 مقرر اختيارى: تربية الطفؿ فى اإلسالـ 

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )د(

 التربية الدولية  فى التعميـ قبؿ الجامعى الثالثاء
 00ؽ   د/ محمد عيد عتريس

 

 مقرر اختياري تصميـ المناىج   الربعاء
 د/ تياني سميماف   مدرج ) س(

 يمقرر اختياري: نظريات النمو النفس الخميس
 8د. محمد السيد عبد الرحمف   ؽ

 االختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الماجستير  فى التربية

 
 التربية المقارنةتخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 لحدا
 
 

 

 االثنيف
 الفكر اإلداري المعاصر وتطبيقاتو

 بالمكتب    د / مسمـ عميوة

 نظـ التعميـ قبؿ الجامعى المعاصر
 بالمكتب   محمد ناصؼد / 

 الثالثاء

 قاعة بحث
 "بالمكتب    سيد سالـد / 

 
 
 

   الربعاء

   الخميس

 
 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                              أ.د/ عبد المنعم نافع                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 دكتوراه الفمسفة  فى التربية

 
 المقارنةالتربية تخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 االحد
 صنع القرار التربوى واتخاذه
 د. أحمد نجـ   "بالمكتب

 نظـ التنمية المينية بالجامعات
 د. محمود عطا      "بالمكتب

 االثنيف
 قاعة بحث

 "بالمكتب    محمد عبد الدايـ .د

 
 

   الثالثاء

   الربعاء

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات
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 ؽجامعة الزقازي
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو المينية فى التربية

 
 لمناىج اتخطيط وتطوير شعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 5ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 7ػ  5مف 

 قاعة بحث الحد
 ( ىد/ السيد الوكيؿ  مدرج )

 يب التدريس )حسب التخصص(  بالمكتبأسال
 انجميزى د. عزة المرصفى مواد اجتماعية د. محمود عامر

 عمـ النفس فمسفة اجتماع د. سعيد حمزة عمـو د. نيمة عبد المعطي
 ىندسية د/ مجدى اسماعيؿ    عربي، طفولة د/ سموي بصؿ 
   فرنسى د. حماده ابراىيـ
   تجاري د/ السيد الوكيؿ

 االثنيف
 تخطيط المناىج
 د/ شحاتو عبد اهلل

 مدرج )ىػ(
 

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

 أساليب التدريس )حسب التخصص(  بالمكتب
 د/عمى عبد الرحيـ

 رياضيات والحاسبات

 تطوير المناىج الربعاء
 )ىػ( مدرج    سوزاف حسف د.

  

 الخميس

 
 بالمكتب     ميدانػػػى تدريب

 

 د/ سعيد حمزة  عربي د/ عصاـ خطاب
-فمسفو  -اعالـ -عمـ النفس
  طفولة د/ بدر النعيـ   خدمو اجتماعيو -اجتماع 

 د. سامية عبد العزيز تجاري د. رشا نبيؿ رياضة، ىندسية د/ محمد محمد حسف انجميزي د/ فاطمو المغربي
  حاسبات  د/ حساـ الديف ابراىيـ  عمـو ى جمعة د/ ليم فرنسي د/حماده ابراىيـ 
    زراعة د/ رانيا إبراىيـ  مواد د/احمد شعباف 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

   



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ  
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية

 
 وطرؽ التدريس المناىػػػػػجشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 المحاضرة الولى اليػػػػاـ
 6ػ  3مف 

 انيةالمحاضرة الث
 9ػ  6مف 

 
 مقرر أختياري الدراسات المستقبمية

  أ.د/ رجب عميوة

   الحد 

 االثنيف
 مناىج البحث التربوي

 د/ السيد شيدة، د. نجـ الديف  نصر،  د/ محمد ناصؼ،   د
 مدرج  " س"   د/فاتف فاروؽ، د/محمد مراد 

 مقرر اختيارى: تربية الطفؿ فى اإلسالـ 

 مدرج )د( د/ فاطمة عبد الغني   

 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ     الثالثاء
 9د/ سيد سالـ    ؽ

 الربعاء

 
 بالمكتب    إستراتيجيات التدريس المتقدمة

 

 
 
 
 

 تصميـ المناىج
 د/ تياني سميماف   مدرج ) س(

 عربي وطفولو  سموي بصؿد/ 
 انجميزى د/ عزة المرصفى  
 اجتماعيةمواد  د/ محمود عامر 
 اجتماع-فمسفة-عمـ نفس  د/ ابراىيـ سعيد 
 فرنسى  د خيرى سميـ 

 وحاسباترياضيات  د/ ابراىيـ عطية 
 عمـو حجازي عبد الحميدد/ 

 ةىندس د/ مجدى إسماعيؿ 

 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي الخميس
 8د. محمد السيد عبد الرحمف   ؽ

 نفسيةاالختبارات المقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 
 



 جدول محاضرات

 

 31 

 

  
 جامعة الزقازيؽ

 ربيةكمية الت
 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الماجستير  فى التربية

 
 المناىج وطرؽ التدريس تخصص

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد

 مجاؿ التخصص   بالمكتب البحث التربوى فى البحث التربوى فى مجاؿ التخصص    بالمكتب

 انجميزي         د/ بياء الديف النجار          مواد اجتماعية                       د. منصور عبد المنعـ                            

 ىندسة          د/ مجدى إسماعيؿ            عمـو د/ السيد شيدة                                   

 الرياضيات والحاسبات د/ عمى عبد الرحيـ            عمـ النفس والفمسفو واالجتماع              / إبراىيـ سعيد                                  د

   فرنسي د/ خيرى سميـ                                     

   ، طفولةعربي د/ عمي سعد                                       

 االثنيف

 االتجاىات الحديثة لمبحث العممى فى مجاؿ التدريس    بالمكتب االتجاىات الحديثة لمبحث العممى فى مجاؿ التدريس    بالمكتب

 عمـو د/ فوزي الحبشي مواد اجتماعية د/ محمود عامر

 عربي، طفولة د/ عمي سعد فرنسي د/ خيرى سميـ

 الرياضيات والحاسبات د/ شحاتو عبد اهلل انجميزي د/ فاطمو المغربي

   عمـ النفس والفمسفو واالجتماع د/ سعيد حمزه

    

   ىندسة د/ مجدى إسماعيؿ

 الثالثاء
 

 
 
 

 الربعاء
 قاعة بحث

 9ؽد. حجازي عبد الحميد     

 حمقة بحث في مجاؿ التخصص
 د. حجازي عبد الحميد     مدرج ىػ

   الخميس

 

 بمبنى كمية التربية.   مساءً   ع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثةممحوظة : جمي
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    



 جدول محاضرات

 

 31 

 
 

 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 يوكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العمم

 
 دكتوراه الفمسفة فى التربية

 
 المناىج وطرؽ التدريس تخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

   االحد
 الجمعيات العالمية والمحمية وتطوير التخصص

 5ؽ   د. منصور احمد عبد المنعـ  

 االثنيف
 قاعة بحث

 7ؽ   فوزى الحبشى د.

 

  الثالثاء
 
 

  الربعاء
 معمـ المعمـ: إعداده وتدريبو ونموه المينى

 01د/ إبراىيـ سعيد     ؽ

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 لدبمـو المينية فى التربيةا

 
 تكنولوجيا التعميـشعبة 

 
 ـ 7107/7108 لفصؿ الدراسى الوؿا

  
 المحاضرة الولى اليػػػػاـ

 5ػ  3مف 
 المحاضرة الثانية

 7ػ  5مف 

 الحد
 قاعة بحث

  د/ السيد الوكيؿ  مدرج )ىػ(

 تفريد التعميـ االثنيف
 د/ محمد صالح    مدرج "و"

 إنتاج المواد التعميمية 
 د/ محمد صالح    مدرج "و"

   الثالثاء

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

 المنيج التكنولوجى
 مدرج "و"    د/ سوزاف حسف 

 الخميس

 بالمكتب      تدريب ميدانػػػى
 ة اجتماعيةخدم، اجتماع، فمسفو عادؿ عفيفي د/  عربي د/ عصاـ خطاب

 ، ىندسيةرياضيات ابتساـ عزالديفد/  انجميزي حمد عبد السالـ ادريسأ د/
 عمـو ناريماف جمعة د/ فرنسي محمد عبد الحميد د/
 ةزراعي يناس لطفيإ د/ مواد لبني نبيؿ  د/
 حاسبات د/والء عاطؼ  ةتجاري سامية عبد العزيزد/ 

 ةطفول نيى عبد الرحمف د/ عمـ نفس،اعالـ  د. نعمت الجماؿ

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                             أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                 
 

 

 

 

 
 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الدبمـو الخاصة فى التربية 

 
 تكنولوجيا التعميـشعبة 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 ىالمحاضرة الول

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 
 مقرر اختياري الدراسات المستقبمية

 أ.د / رجب عميوة
 

 

 الحد
 (0) التصميـ التعميمى

 مدرج )ص(     د. عايدة سيدىـ

 مصادر التعمـ
 مدرج )ص(   د. عايدة سيدىـ

 االثنيف

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

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

 مقرر اختيارى: تربية الطفؿ فى اإلسالـ

 د/ فاطمة عبد الغني    مدرج )د(

  الثالثاء
 مقرر اختيارى: مجتمعات التعميـ

 9د/ سيد سالـ    ؽ

   الربعاء

 الخميس
 مقرر اختياري: نظريات النمو النفسي

 8ؽ د. محمد السيد عبد الرحمف  

 االختبارات النفسيةمقرر اختيارى: 
 8د/ سميو عمي    قاعة 

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 افعأ.د/ عبد المنعم ن                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 الماجستير فى التربية 

 
 تكنولوجيا التعميـتخصص 

 
 ـ 7107/7108 الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد
نتاج المواد   (0والبرامج التعميمية )تصميـ وا 

 9د/ محمد أحمد صالح    ؽ
 

 االثنيف
 

 

   الثالثاء

 الربعاء

 قاعة بحث

 9ؽد. حجازي عبد الحميد     

  

 الخميس

 (0قراءات فى تكنولوجيا التعميـ )

 د/ سوزاف حسف   مدرج )ىػ(

 

 

 ربية. بمبنى كمية الت  مساءً   ممحوظة : جميع المحاضرات تبدأ مف الساعة الثالثة
 

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                            أ.د/ عبد المنعم نافع                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 جدول محاضرات
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 جامعة الزقازيؽ
 كمية التربية

 وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحث العممي

 
 دكتوراه الفمسفة  فى التربية

 
 ا التعميـتكنولوجيتخصص 

 
 ـ 7107/7108  الفصؿ الدراسى الوؿ
 

 اليػػػػاـ
 المحاضرة الولى

 6ػ  3مف 

 المحاضرة الثانية
 9ػ  6مف 

 الحد
 قاعة بحث

 5د. بياء النجار   ؽ

نتاج برامج التعميـ اللكترونى )  (0تصميـ وا 
 7د. السيد بيومى    ؽ

   االثنيف 

   الثالثاء

 الربعاء
 (0نولوجيا فى التعميـ )المستحدثات التك 

 د/ مجدي اسماعيؿ   بالمكتب

   الخميس

 

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

 عميد الكلية                                                                                                                          وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 

 فعأ.د/ عبد المنعم نا                          أ.د/ عبد المنعم نافع                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


