كلية التربية

جامعة سوهاج

(جـــــــدول المحاضـــــرات )
الدبلوم العامة نظام العام الواحد
(المجموعة األولي والثانية والثالثة )
للعام الجامعي 2021-2020م
( ستوديو )1،2،3

منسق الجداول

أ .محمود علي عبد العال

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

أ .د /عبد الباسط دياب

أ .د /خالد عبد اللطيف عمران

كلية التربية

جامعة سوهاج

جدول محاضرات
الدبلوم العامة نظام العام الواحد
المجموعة األولي  -للعام الجامعي 2021/2020م( ستوديو )1
اليـوم

الزمـــــن

المـــــــــــادة

عضو هيئة التدريس

السبت

11-9

مناهح

ا.د كوثر السريف  /ا.د اخمد جابر

األحد

11 - 9

تارير التربجٌ والتعلجم

أ.د /عماد شموئجل & د /خامد خماده

11-9

شخٌ نفزجٌ وتوججى وإرساد نفزً واجتماعً

1-11

طرق تدريس لغٌ عربجٌ

2-1

تربجٌ ومسكالت

3-2

وزائل تعلجمجٌ

6_5

علم نفس فروق فرديٌ

11-9

علم نفس النمو

1-11

أشول تربجٌ

2-1

قجاس وتقويم

6 -4

علم نفس تعلجمً (كل ازبوعجن)

االثنين

الثالثا ء

د /.هبٌ جابر
ا.د /أمانً & ا.د /هدي مشطفً
أ.د./فجفً توفجق
أ.د /خزن زالمٌ
د /كمجل
د /.وائل زلجمان
د /.ذديجٌ
د /ججوان
د /طلعت

العملي بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل مبني كلية التربية

األربعاء

11-9

عملً وزائل تعلجمجٌ
عملً وزائل تعلجمجٌ

قاعٌ

11-1

عملً طرق تدريس لغٌ عربجٌ

قاعٌ3

3-1
3-1
الخميس

3 -1

عملً علم نفس تعلجمً
عملً علم نفس تعلجمً
عملً اشول
عملً اشول
تربجٌ مقارنٌ

3

قاعٌ3
قاعٌ 4
أ.د /دمحم عوض

ملحوظة -:تنعقد المحاضرات النظرية من يوم السبت الي الثالثاء للمجموعة االولي علي االنترنت  .ويوم األربعاء تنعقد
المحاضرات العملية (التدريبات) بالجامعة الجديدة بمبني الكلية بالكوامل.

منسق الجداول

أ .محمود علي عبد العال

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

أ .د /عبد الباسط دياب

أ .د /خالد عبد اللطيف عمران

كلية التربية

جامعة سوهاج

جدول محاضرات
الدبلوم العامة نظام العام الواحد
المجموعة الثانية  -للعام الجامعي 2021/2020م( ستوديو )2
اليـوم

السبت

األحد

االثنين

الزمـــــن

المـــــــــــادة

عضو هيئة التدريس

10-9

علم نفس فروق فرديٌ

د /مريم

1-11

طرق تدريس اجتماعجات

أ.د  /اخمد جابر

11-10

قجاس وتقويم

د /.مخروس

1-11

مناهح

أ.د .فايزة  +أ.د  /بدريٌ

4 -2

طرق تدريس علم النفس

د /زور

6-4

تربجٌ مقارنٌ

أ.د /عنتر عبدالعال

9-8

علم نفس تعلجمً

د /.زخر

11-10

وزائل تعلجمجٌ

أ.د  /خزام مازن

1-11

شخٌ نفزجٌ وتوججى وإرساد نفزً واجتماعً

د /دعاء الشاوي

5-3

تارير التربجٌ والتعلجم

د /دمحم ناجد

العملي بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل مبني كلية التربية

الثالثاء

11 - 9

عملً طرق تدريس اجتماعجات مدرج  4مركزي

د .دمحم بذجت

1 - 11

طرق تدريس علم النفس

مدرج  4مركزي

3-1

عملً علم نفس تعلجمً

مدرج  4مركزي

5–3
5-3

األربعاء

عملً وزائل تعلجمجٌ
عملً وزائل تعلجمجٌ
عملً اشول
عملً اشول

مدرج  4مركزي
مدرج  3مركزي

12-11

تربجٌ ومسكالت

أ.د /دمحم األشمعً

3 _1

أشول تربجٌ

د/خمدي الزجد

5-3

علم نفس النمو

د /نعمات أخمد قازم

ملحوظة -:تنعقد المحاضرات النظرية من يوم السبت واألحد واالثنين واألربعاء للمجموعة الثانية علي االنترنت .
ويوم الثالثاء تنعقد المحاضرات العملية (التدريبات) بالجامعة الجديدة بمبني الكلية بالكوامل.

منسق الجداول

أ .محمود علي عبد العال

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

أ .د /عبد الباسط دياب

أ .د /خالد عبد اللطيف عمران

كلية التربية

جامعة سوهاج

جدول محاضرات
الدبلوم العامة نظام العام الواحد
المجموعة الثالثة  -للعام الجامعي 2021/2020م( ستوديو )3
اليـوم

الزمـــــن

عضو هيئة التدريس

المـــــــــــادة

العملي بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل مبني كلية التربية

السبت

12 - 10

عملً طرق تدريس تجاري

ف504

ا.ازماء فراج

12 - 10

عملً طرق تدريس رياضجات

ف501

ا.اخمد عبدالمغجث

12 - 10

طرق تدريس اقتشاد منزلً ( المكتب)

د /شفاء

12 - 10
12 - 10
12 - 10
12 - 10
12 - 10
12 - 10

عملً خازب إلً (معمل كمبجوتر متقدم)
ف 412
عملً طرق تدريس فرنزً
ف 405
عملً طرق تدريس علوم
ف507
عملً طرق تدريس انجلجزي
طرق تدريس تربجٌ موزجقجٌ (المكتب )
عملً طرق تدريس اجتماعجات ( مدرج  2مركزي)

2 -12

عملً علم نفس تعلجمً ( مدرج  4مركزي)
عملً علم نفس تعلجمً ( مدرج  4مركزي)

د.خسمت
ا /إزراء بداري
ا.أزماء عبداللطجف
ا.اخمد ثايت
د /.نجالء عبدالغفار
ا.مروة طوطاوي
أ .زماح عبد الخمجد
أ .زماح عبد الخمجد

2 -12
4- 2

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

12-10
11-9
5- 3
7- 5
1-11
3- 1
5- 3
6- 5
10 - 8
11-10
1-11
3- 1
4-3
6-4
10-8
11-10
1-11
4 -2

عملً وزائل تعلجمجٌ

( مدرج د مركزي)

عملً وزائل تعلجمجٌ ( مدرج د مركزي)
مدرج()4
عملً اشول
مدرج ()4
عملً اشول
طرق تدريس رياضجات
طرق تدريس علوم
طرق تدريس انجلجزي
طرق تدريس خازب الً
اشول التربجٌ
طرق تدريس تجاري
تربجٌ مقارنٌ
علم نفس فروق
طرق تدريس اجتماعجات
قجاس وتقويم
شخٌ نفزجٌ وتوججٌ وارساد نفزً واجتماعً
مناهح
وزائل تعلجمجٌ
علم نفس تعلجمً (كل ازبوعجن)
تارير التربجٌ والتعلجم
تربجٌ ومسكالت
علم نفس النمو
طرق تدريس فرنزً

ا.د مدخت مخروس
ا.د بدريٌ
د.هناء
د.خسمت
ا.د فجشل الراوي  /د.منال
د.فتخً القرن
ا.د عبدالبازط دياب
ا.د عواطف خزانجن
ا.د ذالد عبداللطجف عمران
د /مديخٌ
د.امنٌ قازم
أ/.د .مدخت & /د .عثمان عبد الراضً
د /دمحم عبد الوهاب
د /طلعت ابو عوف
أ.د /عماد شموئجل & د /خامد خماده

د /.دمحم الزجد
د /.رسا دمحم علً
د /إيمان أبو ذلجل

ملحوظة :تنعقد المحاضرات النظرية من يوم األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء للمجموعة الثالثة علي االنترنت .
ويوم السبت تنعقد المحاضرات العملية (التدريبات) بالجامعة الجديدة بمبني الكلية بالكوامل.

منسق الجداول

أ .محمود علي عبد العال

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

عميد الكلية

أ .د /عبد الباسط دياب

أ .د /خالد عبد اللطيف عمران

