
    

 األسبوع يف التبادل ويتم ... الين اون اآلخر والنصف يةبالكل ةاحملاضر األول األسبوع يف الطالب نصف حيضر حبيث ةاملاد ستاذأ خالل من الطالب تقسيم سيتم : مهمة مالحظة 

 وهكذا التالي

 عميد الكلية                                                                          

 امل مهرانأ.د                                        
 

 

 

 م 0202/0202    : األولالفصل الدراسي  (( لغة عربية)) أساسي األولى  / جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   الدين والحياة    اسم المقرر

   د سماح فريد     المحاضر

   304قاعة     المكان

 األحد

      أساسيات الرياضيات م المقرراس

      د وفاء وحيد المحاضر

      302قاعة  المكان

 االثنين

   مهارات لغوية تاريخ مصر المعاصر   جغرافية مصر اسم المقرر

   د سامح داوود د صفوت حسين  د محمد المغاوري المحاضر

   508قاعة  508قاعة   203قاعة  المكان

 الثالثاء

 المعلم ومهنه التعليم   لغة إنجليزية المقرراسم 
الوالء واالنتماء 

 والمواطنة
 

  د .............. د عادل اللمسي   أ لمياء سعد المحاضر

  303مدرج  303مدرج    303مدرج  المكان

 األربعاء

   جبر مهارات لغوية  الدين والحياة اسم المقرر

   د عصام خير الدين يسرا العدويد   أ . د محمد عبد الحميد المحاضر

   302قاعة  304قاعة   504مدرج  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



    

 األسبوع يف التبادل ويتم ... الين اون اآلخر والنصف يةبالكل ةاحملاضر األول األسبوع يف الطالب نصف حيضر حبيث ةاملاد ستاذأ خالل من الطالب تقسيم سيتم : مهمة مالحظة 

 وهكذا التالي

 عميد الكلية                                                                          

 امل مهرانأ.د                                        
 

 

 

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول (( اللغة العربية ))  أساسي الثانية/ جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       أدب األطفال اسم المقرر

       د محمد توفيق المحاضر

       403قاعة  المكان

 األحد

   إدارة مدرسية علم النفس االجتماعى تدريس مصغر  اسم المقرر

 المحاضر
 

   د أمل جاد د رشا المدبولي قسم المناهج

   403مدرج  403مدرج  تدريسمعمل ال  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

         اسم المقرر

         المحاضر

         المكان

 األربعاء

    نحو وصرف نحو وصرف  أدب األطفال اسم المقرر

    محمد رشادد  محمود حسند   د عبد الغفار عطية المحاضر

    423قاعة  423قاعة   403قاعة  المكان

 الخميس

    مهارات حركية مهارات موسيقية  اسم المقرر

    محمد عشري د  أحمد الباز د   المحاضر

    004قاعة  004قاعة   المكان



    

 األسبوع يف التبادل ويتم ... الين اون اآلخر والنصف يةبالكل ةاحملاضر األول األسبوع يف الطالب نصف حيضر حبيث ةاملاد ستاذأ خالل من الطالب تقسيم سيتم : مهمة مالحظة 

 وهكذا التالي

 عميد الكلية                                                                          

 امل مهرانأ.د                                        
 

 

 
 

 

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول )) اللغة العربية ((  أساسي الثالثة/ الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

   نحو وصرف  البالغة العربية نصوص قرآنية حديث شريف اسم المقرر

   د بسيمة أحمد د سماح فريد د ابتسام ناصف د ابتسام ناصف المحاضر

   403قاعة  403قاعة  403قاعة  403قاعة  المكان

 األحد

 
عملي 

 ولوجياتكن
حاسب آلي 

 في التخصص
   نصوص قرآنية تكنولوجيا التعليم

 

    د رحاب سمير د مها بدر قسم المناهج 

    023قاعة  404مدرج  معمل تكنولوجيا 

 الرتبية العملية                  االثنين

 الثالثاء

    حديث شريف  نحو 

    د رحاب سمير  د محمد رشاد 

    002عة قا  004قاعة  

 األربعاء

    2طريق التدريس  البالغة العربية تطبيقات التدريس 

    د طاهر علوان د محمد النجار قسم المناهج 

    004قاعة  023قاعة  معمل التدريس 

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



    

 األسبوع يف التبادل ويتم ... الين اون اآلخر والنصف يةبالكل ةاحملاضر األول األسبوع يف الطالب نصف حيضر حبيث ةاملاد ستاذأ خالل من الطالب تقسيم سيتم : مهمة مالحظة 

 وهكذا التالي

 عميد الكلية                                                                          

 امل مهرانأ.د                                        
 

 

 
 

 
  

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول    لغة العربية (()) ال  أساسي الرابعة/ الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01  01-8 البيانات اليوم

 السبت  

   أدب عربي حديث ) شعر + نثر(   اسم المقرر

   د بهلول سالم   المحاضر

   204قاعة    المكان

 األحد

   طرق التدريس ريستطبيقات التد تحليل النصوص األصوات العربية اسم المقرر

   د صفوت توفيق قسم المناهج د زكي عابدين د محمد رشاد المحاضر

   023قاعة  معمل التدريس 204قاعة  204قاعة  المكان

 االثنين

   تحليل النصوص (نثرأدب عربي حديث ) المناهج صحة نفسية وإرشاد نفسي اسم المقرر

   د اسماء شنقار أ . د محمد عبد الحميد المد غادة عبد الس د الحسيني علوان المحاضر

   202قاعة  202قاعة  403مدرج  403مدرج  المكان

 الثالثاء

    األصوات العربية (شعرأدب عربي حديث )  اسم المقرر

    د أماني عبد الكريم د عبد الغفار عطية  المحاضر

    202قاعة  403قاعة   المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

  التربية العملية  الخميس

 


