جامعة المنوفية
كلية ر
التبية
الثان
اس
ر
الد
الفصل
ي
ي
جدول محاضرات الفرقة األولى شعبة التاريخ  2021/2020األون الين
اليوم والتاريخ
المادة

الثالثاء

المحاضر

10الى 11:30

12الى 1:30

1.30الى 3:00

الريادة الطالبية

مصر في العصريين اليوناني
والروماني

اللغة اإلنجليزية

د ايمان البلتاجي

د هابيل فهمي

د أماني البحيري

Meeting Link

الزمن
المادة

األربعاء

المحاضر

 9الى 10:30

3.30الى 2:00

 4الى 5:30

7.00الى 5.30

9.30الى 8:00

علم نفس النمو

مباديء خرائط

تاريخ الدولة العباسية

جغرافيا بشرية

الدولة العربية
اإلسالمية

د نوال الشرقاوي

د اماني االمام

د عزيزة زايد

د محمد لطفي

د عزيزة زايد

Meeting Link

الزمن
الخميس

المادة

 9الى 10:30

8.30الى 7

المعلم ومهنة التعليم

التربية القومية

10:00 :8:30
مساء
معالم التاريخ
األوربي الوسيط

Meeting Link

المحاضر

د لمياء شيحة

د عايدة صقر

د سعيد فرغلي

يدرس مقرر حقوق االنسان اون الين عىل منصة كلية ر
التبية أسبوعيا السبت السابعة مساء

جامعة المنوفية
كلية ر
التبية
الثان
اس
ي
الفصل الدر ي
جدول محاضرات الفرقة الثانية شعبة التاريخ االون الين
اليوم والتاريخ
المادة
السبت

االحد

المحاضر

 9الى
9.45

9.45الى
10.30
المدرسة
والمجتمع
د سماح
السيد

10.30الى12 00:

12الى 1:30

5.30الى 4.00

8.30 :7.00

تاريخ الدولة البيزنطية

مصر في العصريين اليوناني
والروماني

تدريس مصغر متابعة التكليفات

الريادة الطالبية

د ايناس نور الدين

د هابيل فهمي

د ايمان الشال أ هبه سعد

د ايمان الشال

المادة
المحاضر
 9الى 10:30

10.30الى 12:00

12الى 1:30

1.30الى 2:00

المادة

مدخل الى علم
الوثائق(االرشيفيات)

نصوص تاريخية باللغة األجنبية

الجغرافيا االقتصادية

سيكولوجية التعلم

المحاضر

د عبد السميع شحاته

االثنين

د اميمة زهرة

د عال حمدي

د نجالء عبد المحسن

جامعة المنوفية
كلية ر
التبية
الثان
الدرس
الفصل
ي
ي
اليوم والتاريخ

المادة
السبت
المحاضر
اليوم والتاريخ

االحد

جدول محاضرات الفرقة الثالثة شعبة التاريخ األون الين
1:00الى 2.30
10.30الى
 9الى 10:30
11.15
نصوص
تاريخية باللغة
جغرافية الوطن العربي
األيوبيين والمماليك
العربية
(نصف المقرر)
د ايناس نور
د محمد فرج
د ايناس نور الدين
الدين
9.00 :7.30
7.30 :00:.6
3.00:3.45

نصوص
تاريخية باللغة
المادة
العربية
( نصف المقرر)
د ناريمان عبد
المحاضر
الكريم

اليوم والتاريخ

تعليم الكبار

4.45 :4.00
طرق تدريس
ذوي
االحتياجات
الخاصة

العالقات بين الشرق
والغرب في العصور
الوسطى

د ايمان الشال

د سعيد فرغلي

الريادة الطالبية

د احمد عياد

د ايمان حشيش

12.00 :10.3

1,30 :12.00

 7 : 6ونص مساء

المادة

سيكولوجية ذوي االحتياجات
الخاصة

الفكر التربوي وتطبيقاته
التعليمية

مصراالسالمية

المحاضر

د عادل الهجين

د هناء جالل

االثنين

9:30الى 8:00
مساء

د علي سليمان

جامعة المنوفية
كلية ر
التبية
الثان
اس
ي
الفصل الدر ي
جدول محاضرات الفرقة الرابعة شعبة التاريخ  2021/2020االون الين
اليوم والتاريخ
الثالثاء

المادة
المحاضر

اليوم والتاريخ
المادة
األربعاء
المحاضر
اليوم والتاريخ

4.30 :3.00
الفروق الفردية

6.30 :5.00
تاريخ اوربا المعاصر

8.00 :6.30
نصوص تاريخية باللغة األجنبية

د نجالء عبد المحسن

د طارق السيد سليم

د سيد مكاوي

 9الى 10.30
تاريخ العرب المعاصر

1.30 :12.00
نظام التعليم في مصر
واالتجاهات المعاصرة

3.00 :4.30
الريادة الطالبية

د شيماء حسن سالم
 9الى 10.30
تاريخ مصر المعاصر

المادة
الخميس

د منصور عبد السميع
المحاضر

د أسماء فتحي
:12.00
12:45
قضايا تاريخية
معاصرة
د منصور عبد
السميع

4.30 :3.00
تاريخ االمريكتين

د سيد مكاوي

د نجفة الجزار  -د نجالء عبد
المحسن
 7.00الى
7.45
قضايا
تاريخية
معاصرة
د عايدة صقر

