
جامعة المنوفية

كلية التربية

الى 9.459.45 الى 9

10.30

الى 10.30

11.15

الى 11.15

12

الى 12

12.45

الى 12.45

1.30

الى 1.30

2.15

 الى 2.15

3

المادة

المحاضر

علم نفس المادة

اجتماعي
مباديء الجودة

المحاضر
سامى أبو بيه/ د .أ

دعاء / د

الشاعر

المادةاإلثنين
اللغة العربية

المحاضر
محمد كمال/ د

حسين غريب الدور األول / د.قاعة أ (5 ) جميع المحاضرات بمدرج 2021/2020جدول محاضرات الفرقة األولى   شعبة التاريخ  

السبت

االحد

جغرافيا طبيعية

محمدى شعبان/ د 

تربية وقضايا عصر

احمد دراز/ د .أ

تاريخ الفكر االجتماعىمنهج بحث تاريخى

اليوم  والتاريخ

معالم التاريخ المصري 

القديم

هابيل فهمى/ د 
محمد شرقاوى و / د 

عبد السميع شحاته/ د

ايناس نور الدين  و / د 

على سليمان/ د 
ايمان البلتاجي/ دأسامة سليم/ د

معالم تاريخ يونانى
معالم تاريخ الشرق 

األدنى القديم



جامعة المنوفية

كلية التربية

الى 9.459.45 الى 9

10.30

الى 10.30

11.15

الى 1212الى 11.15

12.45

الى 12.45

1.30

3 الى 2.152.15الى 1.30

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر الخميس

حضارة مصر القديمة

تامر فوزى/ د 

/ حضارة الشرق االدنى تطبيقات

عملي

داليا سعيد/ د 

جغرافيا اقليمية

عادل شاويش/ د 

ادارة مدرسية وصفية

هناء جالل/ د

سيكولوجية تعلم

نجالء عبد المحسن/ د 

مدخل الى علم االثار

اميمة زهرة/ د 

كافة المحاضرات (5)جدول محاضرات الفرقة الثانية  شعبة   التاريخ   مدرج 

علي حسين/ دهابيل فهمى/ د 

حضارة الشرق االدنى

تدريس مصغرحضارة اليونان والرومان

اليوم  والتاريخ

الثالثاء

األربعاء



جامعة المنوفية

كلية التربية

 الى 9

9.45

الى 10.3010.30الى 9.45

11.15

الى 1212الى 11.15

12.45

الى12.45

 1.30

الى 1.30

2.15

3 الى 2.15

حاسب الىتكنولوجيا تعليمالمادة

ايمان الشال/ دايمان حشيش/ دالمحاضر

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر

طرق تدريس

ايمان حشيش/ د

(5)جدول محاضرات الفرقة الثالثة  شعبة  التاريخ  جميع المحاضرات مدرج 

االربعاء

الخميس

الثالثاء

المغرب واالندلس

سوزان سليم/ د  عزيزة زايد/ د 

سعيد فرغلى/ د 

المشرق االسالمى
النظم والحضارة 

االسالمية

اليوم  والتاريخ

حضارة اوربا في العصور 

الوسطى

تاريخ الفكر السياسى

منصور عبد السميع/ د 

جغرافيا مصر

موسى عتلم/ د 



جامعة المنوفية

كلية التربية

الى 9.459.45 الى 9

10.30

الى 10.30

11.15

الى 11.15

12

الى12.4512.45الى 12

 1.30

الى 1.30

2.15

الى 33 الى 2.15

3.45

.4الى3.45

30

الى 4.30

5.15

المادة

المحاضر

المادة

المجموعة 

األولى

المجموعة الثانية

المحاضر

المادة

حلمى شلبى/ د المحاضر

تاريخ افريقيا الحديث

 12.25 : 11.15المجموعة الثانية من  

1.30 : 12.25المجموعة األولى من  

عايدة عبد الرسول/ د 

طرق تدريس

 3.25 : 2.15المجموعة األولى من  

4.30 : 3.25المجموعة الثانية من  

د ايمان الشال

تاريخ مصر الحديث

       المجموعة 10.10: 9المجموعة األولى من 

11.15 : 10.10الثانية من  

اليوم  والتاريخ

تاريخ اوربا الحديث

السبت

سيد مكاوي/ د 

حسين غريب الدور األول / د.قاعة أ (5 ) جميع المحاضرات بمدرج 2021/2020جدول محاضرات الفرقة الرابعة   شعبة التاريخ  

تاريخ اسيا الحديث

 : 3.00المجموعة الثانية من  

 4.10 المجموعة األولى من  4.10

 :5.15

تاريخ العرب الحديث

االثنين

مناهج

 12.25 : 11.15المجموعة الثانية من  

1.30 : 12.25المجموعة األولى من  

 المجموعة 2.15 : 1.30المجموعة األولى من  

1.30 : 12.15الثانية من  

جغرافيا سياسية

ماهر عيش/ د 

              10.10: 9المجموعة األولى من 

11.15 : 10.10المجموعة الثانية من  

صحة نفسية

نيفين سعد/ ددعاء الشاعر/ د 

طارق سليم/ دعبير حمدي/ د

 11.40 : 10.30المجموعة الثانية من  

12.45 : 11.40المجموعة األولى من  

تاريخ الدولة العثمانية

 1.55 : 12.45المجموعة األولى من  

3.00 : 1.55المجموعة الثانية  من  
االحد



جامعة المنوفية

كلية التربية

9.45:9:010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:121.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:34.30:3.455.15:4.306.00:5.15اليوم و التاريخ 

2مج1مج2مج1مج

معالم التاريخ اليوناني والروماني

1مج2مج 

الفرقة االولى تاريخ

معمل جغرافيا الدور الرابع

محمود زغلول/ أ

أسماء أشرف/ أ

2مج1مج 

جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية

دعاء محمود/ أ

معالم التاريخ المصري القديم

1مج2مج

معالم تاريخ الشرق االدني

2مج1مج 

التربية وقضايا العصر

معمل تدريس مصغر

علم نفس

معمل تدريس مصغرمعمل علم النفس ب
االحد

اماني الحسيني/أ

منهج البحث التاريخي



جامعة المنوفية

كلية التربية

9.45:9:010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:121.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:34.30:3.45اليوم و التاريخ 

2مج1مج  3مج 

1مج 3مج 2مج 

1مج 2مج 3مج 

3مج1مج 2مج 2مج3مج1مج

سكاشن الفرقة الثانية شعبة التاريخ

الثالثاء

مدخل الى علم اآلثار

معمل الجغرافيا

تدريس مصغرحضارة مصر القديمة

3مج2مج 1مج 

هبه عمران/ أآية شفيق عبد الهادي/ أ

سيكولوجية تعلم

الخميس

معمل التدريس المصغر

ادارة مدرسية

معمل تدريس مصغرمعمل الجغرافيا

أماني الحسيني/أ

معمل علم النفس ب

احمد عبد العظيم/ أ

احمد عبد العظيم/ أهايدي جميل/ أ

حضارة اليونان والرومان



جامعة المنوفية

كلية التربية

جامعة المنوفية

كلية التربية

4.30: 9.45:9:010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:121.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:33.45اليوم و التاريخ 

1مج 3مج 2مج2مج 1مج 3مج 

1مج 3مج 2مج

3مج2مج1مج 

محمود الفرماوي/ أ

سكاشن الفرقة الثالثة شعة التاريخ

المشرق االسالمي

2مج1مج3مج

الثالثاء
حاسب آلي

7مدرج 

3مج 1مج2مج

نظم الحضارة

حضارة اوراسيا الوسطى

معمل حاسب آلي دور أرضي

طرق تدريس

معمل تدريس مصغر

االربعاء

تكنولوجيا تعليم

معمل حاسب الي دور ارضي

سارة سعيد/ أ

1مج 

سوزان سليم/ د

المغرب واالندلس

3مج2مج

7مدرج 

ابتهال سامي/ أ

دعاء محمود/ أهبه عمران/ أ



جامعة المنوفية

كلية التربية

9.45:9:010.30:9.4511.15:10.3012.00:11.1512.45:121.30:12.452.15:1.303.00:2.153.45:34.30:3.455.15:4.30اليوم و التاريخ 

2مج

1مج3مج2مج

تاريخ آسيا الحديث 

3مج 

مناهجطرق تدريسمناهجطرق تدريسمناهجطرق تدريس

3مج

االحد

االثنين 

جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية

رابعه تاريخ

7مدرج 

صحة نفسية

تاريخ افريقيا الحديث

3مج2مج1مج

تاريخ مصر الحديث

1مج3مج 

تاريخ اوربا الحديث

1مج  3مج 

سارة المغربي/ أ

هبه ابراهيم/ د

دعاء عاطف/ أ

معمل الجغرافيا بالرابع

معمل تدريس مصغر

1مج2مج

2مج 

تاريخ العرب الحديث

تاريخ الدولة العثمانية

2مج 1مج 

7مدرج 

معمل علم نفس ب

1مج3مج

سارة المغربي/ أ

3مج 

2مج 

2مج

1مج 

ايمان فرحات/ أ

هبه عمران/ أ



 

 } اون الين {   الفرقة االولى شعبة التاريخالعملية و ة النظريمحاضرات الجدول 

 

 

 

 

الى 9.45 9.45الى  9 اليوم  والتاريخ
10.30 

الى 10.30
11.15 

الى 11.15
12 

الى 12
12.45 

الى 12.45
1.30 

الى 1.30
2.15 

الى 3 3الى  2.15
3.45 

الى 4.30 4.30الى3.45
5.15 

 
 الثالثاء

معالم تاريخ مصر    المادة
 قديم

        جغرافيا طبيعية

          المكان

        د / محمدى شعبان د / احمد دراز المحاضر

 
 االربعاء

تاريخ الفكر   علم نفس منهج بحث تاريخى المادة
 االجتماعى

    تربيةوقضايا عصر

         المكان

    د/ ايمان البلتاجي د/ رافت سليم  د / سامى د / ايناس + د / على المحاضر

 
 الخميس

     معالم تاريخ شرق  اللغة العربية معالم تاريخ يونانى المادة

         المكان

د / شرقاوى+ د/ عبد     د / هابيل فهمى المحاضر
 السميع 

    



      
 شئون التعليم والطالب    

 
 

 
 

    } اون الين {  شعبة لغة علم التاريخ    عمليةالوالنظرية   جدول محاضرات الفرقة الثانية

الى 9.45 9.45الى  9 اليوم  والتاريخ
10.30 

الى 10.30
11.15 

الى 11.15
12 

       

 
 

 السبت

اليونان حضارة  المادة
 والرومان

تدريس 
 مصغر

   حضارة مصر القديمة 

   عصرا( 5.30:4.0)     المكان

   د / تامر فوزى   د / هابيل فهمى المحاضر
 

 االحد
حضارة الشرق  المادة

 االدنى
 سيكولوجية تعلم  

(12 :1.5) 
 مدخل الى علم االثار

(1.5  :3) 
  

       المكان

   د / اميمة زهرة د / نجالء   د / داليا  المحاضر
 

 االثنين 
ادارة مدرسية  المادة

 وصفية
   جغرافيا اقليمية  

   (2.15:  12.45)   (10.5: 9) المكان
   د / عادل شاويش    المحاضر

 
 
 
 



      
 شئون التعليم والطالب    

 

 اون الين  التاريخ  جدول محاضرات الفرقة الثالثة  شعبة 

الى 9.45 9.45الى  9 اليوم  والتاريخ
10.30 

الى 10.30
11.15 

الى 11.15
12 

5.00 6.5 7.5:6.00 9.00:7.5    

 
 

 السبت

حاسب  تكنولوجيا  حضارة اوربا المادة
 الى

 المشرق االسالمي
 

تاريخ 
المغرب 
 واالندلس

نظم 
الحضارة 
 االسالمية 

 

         المكان

  د / سوزان د عزيزة   د / سعيد فرغلى المحاضر

     7.30الى  7.5من  7.5الى  6من  4.30الى  3من  اليوم  والتاريخ

تاريخ المغرب  المشرق االسالمى المادة االحد
 واالندلس

     تاريخ الفكر اسياسى

        المكان

     د / منصور د / سوزان  د / عزيزة زايد المحاضر

       12الى 10.30من  10.30الى  9من  اليوم  والتاريخ

       طرق تدريس جغرافيا مصر المادة االثنين

         المكان
       د/ ايمان حشيش د / موسى المحاضر

 



      
 شئون التعليم والطالب    

 

     اون الين    ة التاريخجدول محاضرات الفرقة الرابعة شعب

  7.5الى  6من  5.45الى  4.5من  4.5: 3 اليوم  والتاريخ

 
 

 الثالثاء

  جغرافيا سياسية صحة نفسية تاريخ اوربا الحديث المادة

     المكان

  د / ماهر  د / طارق سليم المحاضر

 5.15الى  3من  3الى  12.45من  12.45الى  10.30من  10.30الى  9من  اليوم  والتاريخ

 
 االربعاء

 الحديثتاريخ اسيا  تاريخ الدولة العثمانية تاريخ العرب الحديث  المادة
     المكان

  د / عايدة عبد الرسول   المحاضر

 6:5من  4.30الى  2.15من  2.15الى  12من   11.15الى  9من  اليوم  والتاريخ

 مناهج طرق تدريس تاريخ افريقيا الحديث  تاريخ مصر الحديث المادة الخميس

      المكان
د / دعاء  ايمان الشالد /  د / عايدة   د / حلمى شلبى المحاضر

 الشاعر

 


