جامعة المنوفية
كلية التربية
جدول محاضرات الفرقة االولى شعبة الجغرافيا  2021/2020جميع المحاضرات بمدرج ( )6
اليوم والتاريخ
السبت

االحد

المادة تاريخ اسالمي
د /عزيزة زايد
المحاضر
المادة
المحاضر

اإلثنين

 9الى
9.45

9.45الى
10.30

علم نفس
اجتماعي

مباديء
الجودة

أ.د /سامي
أبو بيه

د /دعاء
الشاعر

المادة مشكالت بيئية
د /صبحي رمضان
المحاضر

10.30الى
11.15

11.15الى
12

12الى
12.45

12.45الى 1.30الى
2.15
1.30

حضارة فرعونية
د /تامر محمد فوزي

جغرافيا طبيعية
د /محمدي شعبان

التربية وقضايا العصر

مباديء الخرائط

د  /ايمان البلتاجي

د /أماني االمام

جغرافيا بشرية
د  /أشرف محروس

اقتصاد
د /شادي عبد السالم
ود /محمود محمد

 2.15الى
3

اللغة العربية
د /محمد مرتضى جاد

جامعة المنوفية
كلية التربية
جدول محاضرات الفرقة الثانية شعبة الجغرافيا 2021/2020جميع المحاضرات بمدرج ( )6
اليوم والتاريخ
المادة
الثالثاء

جغرافيا اوراسيا اإلقليمية

المحاضر

أ.د  /عواد موسي

أ.د  /فايز غراب

د  /سماح السيد

المادة

تاريخ اوربا الحديث
والمعاصر

الجغرافيا الطبية

الجغرافيا المناخية

المحاضر
المادة

د  /طارق سليم
الجغرافيا الزراعية

د  /محمد فرج
تدريس مصغر

المحاضر

د  /موسى عتلم

أ.د /علي حسين

االربعاء

الخميس

 9الى 9.45 9.45الى
10.30
مساحة وخرائط

10.30الى 11.15

11.15الى 12

12الى 12.45 12.45الى
1.30
ادارة مدرسية وصفية

د  /ايملى حمادة

 2.15الى 3

1.30الى
2.15
سيكولوجية تعلم
د  /نجالء

جامعة المنوفية
كلية التربية
اليوم والتاريخ
المادة
الثالثاء

األربعاء
الخميس

جدول محاضرات الفرقة الثالثة شعبة الجغرافيا جميع المحاضرات مدرج 6
10.30الى 11.15الى 12 12الى 12.45 12.45الى 1.30الى  2.15الى
9.45الى
 9الى
3
2.15 1.30
11.15
10.30
9.45
تكنولوجيا تعليم
تاريخ العرب المعاصر
تاريخ العرب الحديث

المحاضر

د  /شيمـــــاء حسن

المادة

طرق تدريس

المحاضر

د  /دعاء الشاعر

المادة
المحاضر

جغرافيا عالم جديد
د  /ماهر عيش

حاسب آلي

د /ايمان
حشيش
جيمورفولوجيا

د /ايمان الشال

د  /احمد عبد السالم
جغرافيا التوزيعات
د  /امانى اإلمام

اقليم خاص
د  /محمد فرج

جامعة المنوفية
كلية التربية
اليوم والتاريخ

السبت
األحد
االثنين

جدول محاضرات الفرقة الرابعه شعبة الجغرافيا  2021/2020جميع المحاضرات بمدرج ( )6
3الى
12.45الى
12الى
11.15الى 12
10.30الى
9.45الى
 9الى
3.45
1.30
12.45
11.15
10.30
9.45
جغرافيا سياسية

المادة
المحاضر
المادة
المحاضر
المادة
المحاضر

الفكر الجغرافي
د  /فايز غراب
جغرافيا وطن عربى
د  /محمد فرج

د  /ماهر عيش
طرق تدريس
مناهج
د  /سها زوين
جغرافيا مصر الطبيعية
دراسة ميدانية
د  /ايملى حمادة
د  /اشرف محروس

3.45الى4.30
صحة نفسية

د عبير حمدي

جامعة المنوفية
كلية التربية
جدول طالب الفرقة ( االولى جغرافيا )
جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية

اليوم و التاريخ

10.30:9.45 9.45:9:0
مباديء الخرائط مج 2

3.00:2.15 2.15:1.30 1.30:12.45 12.45:12 12.00:11.15 11.15:10.30
الجغرافيا الطبيعية مج 1

مباديء الخرائط مج 1

الجغرافيا الطبيعية مج 2

أ /اسالم سعيد

4.30:3.45 3.45:3
مباديء اقتصاد مباديء
اقتصاد مج 1
مج 2
د /شادي عبد السالم

السبت
معمل تدريس مصغر الدور الخامس
جغرافيا بشرية مج 2

تاريخ اسالمي مج 2
تاريخ اسالمي مج 1
أ /محمود الفرماوي
معمل الجغرافيا بالطرقة الشرقية بالدور الرابع
تربية وقضايا
العصرمج 1

تربية وقضايا
العصرمج2

أ /أسماء جمعة
االحد

معمل الجغرافيا بالطرقة
الشرقية بالدور الرابع
علم النفس مج
علم النفس
1
مج 2
أ /أماني الحسيني
معمل علم النفس ب

جغرافيا بشرية مج 1
أ /وجدي وجيه

مشكالت بيئية
مج 1

مشكالت
بيئية مج 2

جامعة المنوفية
كلية التربية

جدول طالب الفرقة ( الثانية جغرافيا)
اليوم و التاريخ

جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية
3.00:2.15 2.15:1.30 1.30:12.45 12.45:12 12.00:11.15
11.15:10.30 10.30:9.45 9.45:9:0
سيكولوجية
تعلم مج 2

سيكولوجية تعلم
مج 1

أ /ايمان شرف

أ /ايمان شرف

جغرافيا مناخية مج 2
جغرافيا مناخية مج 1

مساحة وخرائط مج 2

مساحة وخرائط 1

أ /أزهار عبد العزيز

الثالثاء
معمل علم
نفس ب

معمل علم نفس
ب

تدريس مصغر مج 1

تدريس مصغر مج 2

معمل الجغرافيا بالطرقة الشرقية الدور الرابع
تاريخ اوربا الحديث
والمعاصرمج 2

أ /هبه عمران

جغرافيا اوراسيا مج 2

جغرافيا اوراسيا مج 1

تاريخ اوربا الحديث
والمعاصرمج1
د /هبه ابراهيم
مدرج 7

معمل تدريس مصغر الدور الخامس
الجغرافيا
الطبية مج1

الجغرافيا
الطبية مج 2

أ /مريهان فتحي
االربعاء

3.45:3

5.15:4.30
4.30:3.45

معمل تدريس مصغر الدور الخامس
ادارة
ادارة مدرسية
مدرسية مج
مج 1
2
أ /رضا اسماعيل

جغرافيا زراعية مج 1

جغرافيا زراعية مج 2

االربعاء

معمل الجغرافيا بالطرقة الشرقية الدور الرابع

جامعة المنوفية
كلية التربية
جدول طالب الفرقة ( الثالثة جغرافيا )
اليوم و التاريخ

9.45:9:0

10.30:9.45

جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية
3.00:2.15 2.15:1.30 1.30:12.45
12.45:12
11.15:10.30ص 12.00:11.15

جيومورفولوجيا مج2
الثالثاء
تاريخ العرب الحديث مج1

خرائط التوزيعات مج1

جيومورفولوجيا مج1

أ /اسالم سعيد
معمل التدريس المصغر بالدورالخامس
تاريخ العرب المعاصر مج2
تاريخ العرب الحديث مج2
أ /دعاء محمود

معمل الحاسب اآللي باالرضي خلف المكتبة

تاريخ العرب المعاصر مج1

د /هبه ابراهيم
معمل الجغرافيا بالدورالرابع
طرق تدريس مج  2طرق تدريس مج 1
أ /هبه عمراان
معمل الجغرافيا بالدور الرابع

االربعاء

حاسب آلي مج 1

حاسب آلي مج2
أ/هند الشرقاوي

معمل حاسب آلي دور أرضي
جغرافيا العالم الجديد مج1

الخميس

خرائط التوزيعات مج2

اقليم خاص 1

جغرافيا العالم الجديد 2اقليم خاص مج1
أ /وجدي وجيه

مدرج 7

اقليم خاص مج2

4.30:3.45
3.45:3
تكنولوجيا تعليم تكنولوجيا تعليم
مج1
مج2
أ/شيماء سمير

رابعة جغرافيا

جامعة المنوفية
كلية التربية
الرابعه جغرافيا

جدول طالب الفرقة (

)

جدول التطبيقات العملية بالمعامل داخل الكلية

اليوم و التاريخ

12.00:11.15
11.15:10.30 10.30:9.459.45:9:0
صحة نفسية
مج1

صحة نفسية
مج2

صحة نفسية مج 3

3.00:2.15 2.15:1.30 1.30:12.45 12.45:12
جغرافيا الوطن العربي مج1

جغرافيا الوطن العربي مج3

أ /ايمان فرحات

5.15 : 6.00 5.15:4.30 4.30:3.453.45:3

جغرافيا الوطن العربي مج2

أ /ميريهان فتحي
معمل الجغرافيا الدور الرابع

السبت

الفكر
الجغرافي مج الفكر الجغرافي الفكر الجغرافي
مج2
مج1
3
أ /مريهان فتحي

جغرافيا سياسية مج2

جغرافيا سياسية مج3

جغرافيا سياسية مج1

أ /وجدي وجيه
معمل التدريس المصغرالدور الخامس

طرق تدريس
مج1

مناهج مج1

طرق تدريس مج2

مناهج مج2

طرق تدريس مج 3

مناهج مج 3

أ /هبه عمران

دراسة ميدانية مج3

دراسة ميدانية مج1

أ /وجدي وجيه

االحد
جغرافيا مصر الطبيعية مج2

معمل تدريس مصغر
جغرافيا مصر الطبيعية مج3
أ /أزهار عبد العزيز
معمل حاسب آلي دور ثالث

معمل حاسب آلي دور ارضي
جغرافيا مصر الطبيعية مج1

دراسة ميدانية مج2

جدول محاضرات النظري و العملي الفرقة األولى شعبة الجغرافيا 2020/2021
1.5:12

اليوم
والتاريخ
المادة

3:1.5

جغرافيا طبيعية اللغة العربية

 5عصرا

8

6.5مساء

 9.5مساء

تاريخ اسالمي

مشكالت بيئية

الثالثاء
المحاضر
االربعاء

الخميس

د /عزيزة زايد

د  /صبحي رمضان

التربية وقضايا العصر

مبادئء الخرائط

()10.5:.9.5

() 12 :10.5

()3.5 :2.00

المحاضر

د  /سامي

د /ايمان البلتاجي

د /أماني االمام

المادة

اقتصاد( )1.5:12
ظهرا

حضارة فرعونية

جغرافيا بشرية

المادة

د /محمدي شعبان
علم نفس

د /محمد
كمال

اقتصاد(  )1.5:12ظهرا

( 7.5:6مساء)

د /شادي

(  5.5:4.00عصرا)

د /أشرف

د /شادي

د /شادي
+د/محمود

د /تامر محمد

د /أشرف محروس

د /شادي +د/محمود

شئون التعليم والطالب

جدول محاضرات النظرية و العملية الفرقة الثانية شعبة الجغرافيا { اون الين }
اليوم والتاريخ

المادة

سبت المكان
المحاضر
المادة
الحد

الثنين

 9الى 9.45

9.45الى
10.30

مساحة وخرائط

د  /عواد
تاريخ اوربا
الحديث

المكان
المحاضر
المادة

د  /طارق سليم
جغرافيا زراعية

المكان
المحاضر

د  /موسى عتلم

10.30الى 11.15

11.15الى
12

12الى
12.45

12.45الى
1.30

جغرافيا اوراسيا

ادارة مدرسية
وصفية

د  /فايز غراب

د  /سماح
جغرافيا مناخية

د  /محمد فرج
تدريس
مصغر
د /علي
حسين

د  /ايملى حمادة

1.30الى
2.15

 2.15الى 3

سيكولوجية تعلم

د  /نجالء

جغرافيا طبية
 4عصرا الى5.5
د /محمد فرج

شئون التعليم والطالب

جدول محاضرات الفرقة الثالثة شعبة الجغرافيا اون الين
اليوم والتاريخ

 9الى 9.45

9.45الى
10.30

10.30الى 11.15

11.15الى
12

12الى
12.45

12.45الى
1.30

1.30الى
2.15

 2.15الى
3

المادة تاريخ العرب الحديث تاريخ العرب المعاصر
السبت

المكان
المحاضر

اليوم والتاريخ

االحد

المادة
المحاضر

اليوم والتاريخ
االثنين

المادة
المكان
المحاضر

 6مساء
7.5

طرق تدريس
د  /دعاء الشاعر

د  /شيمــــــــــــــــــــــــــــــاء
من 7.30الى 9
من  3الى  6/5.15 5.15/4.30 4.30من  6الى 7.30
جيمورفولوجيا
اقليم خاص
تكنولوجيا حاسب
الى
د  /محمد فرج د  /احمد عبد السالم
من  12الى 1.30
من  9الى 12
جغرافيا عالم جديد

جغرافيا التوزيعات

د  /ماهر عيش

د  /امانى

جامعة المنوفية
كلية التربية
اليوم والتاريخ

السبت
األحد
االثنين

جدول محاضرات الفرقة الرابعه شعبة الجغرافيا  2021/2020جميع المحاضرات بمدرج ( )6
3الى
12.45الى
12الى
11.15الى 12
10.30الى
9.45الى
 9الى
3.45
1.30
12.45
11.15
10.30
9.45
جغرافيا سياسية

المادة
المحاضر
المادة
المحاضر
المادة
المحاضر

الفكر الجغرافي
د  /فايز غراب
جغرافيا وطن عربى
د  /محمد فرج

د  /ماهر عيش
طرق تدريس
مناهج
د  /سها زوين
جغرافيا مصر الطبيعية
دراسة ميدانية
د  /ايملى حمادة
د  /اشرف محروس

3.45الى4.30
صحة نفسية

د عبير حمدي

