
 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول             منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        أ. والء الحنفي –ابتسام قضيب  .أ

 

 

 م1026/1027الفصل الدراسي: األولاللغة االنجليزية        االولى  / 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

  ( ن1صوتيات )   (1كتابة )  اسم المقرر

  د يسرية   د. نادر حلمى  المحاضر

  713قاعة    ( 723ق)   المكان

 األحد

     قواعد  مقدمة في األدب اسم المقرر

     ا بسمه  د. ميرفت عبد الرؤوف المحاضر

     قاعه االنشطه  727م  المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم  ( عملي 1استماع ) سكشن كتابه  اسم المقرر

   د محمد هالل  دابتسام الشقرفي+ والء الحنفى   ا هند صبحى  المحاضر

   122 مدرج  معمل اللغة االنجليزية  االنشطه  قاعه المكان

 الثالثاء

لغة عربية)الشعب  تاريخ اللغة األنجليزية عملي (1صوتيات ) اسم المقرر

 مقرر ثقافياألدبية( 
   

    د/بهلول +د/محمد توفيق د. محمد داوود أ ميرفت المحاضر

    425مدرج  (723ق )  معمل اللغه االنجليزيه  المكان

 اءاألربع

    تربية صحية / تفكير فلسفي  قواعد   اسم المقرر

    د رباب / د احمد شاكر  د. محمد داوود + أ أماني  المحاضر

    122م  (227ق )   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول             منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        أ. والء الحنفي –ابتسام قضيب  .أ

 

 

 م1026/1027 : األولالفصل الدراسي     غة انجليزية لالثانية  / 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  

  سيكولوجية التعليم  اسم المقرر
تطبيقات 

 التعلم 
   رواية

   د نادر حلمي علم النفس  د/ عادل المنشاوي  المحاضر

   425م  عمل علم النفسم   425 مدرج  المكان

 األحد

  (2) كتابة تدريس مصغر  تطبيقات التعلم  عملى صوتيات  اسم المقرر

  د نادر حلمي قسم المناهج  علم النفس د يسرية + أ السيدة  المحاضر

  425م  معمل التدريس معمل علم النفس 113قاعة   المكان

 االثنين

   صفية و إدارة مدرسية رواية  رواية   اسم المقرر

   د مبروك عطية ا هند صبحى  ا هند صبحى   المحاضر

    727 مدرج قاعه االنشطه  قاعه االنشطه   المكان

 الثالثاء

    ( سكشن2كتابة ) دراما  تاريخ األدب اإلنجليزي اسم المقرر

    أ نهلة د ابتسام الشقرفي  د محمد داوود المحاضر

    لغة اإلنجليزيةمعمل ال 713ق   727م  المكان

 األربعاء

     استماع  اسم المقرر

     ا/ راويه المليجى   المحاضر

     معمل اللغه االنجليزيه   المكان

 الخميس

     ( نظري2صوتيات )  اسم المقرر

     د يسرية  المحاضر

     721قاعة   المكان

 
 

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول             منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        أ. والء الحنفي –ابتسام قضيب  .أ

 

 

 م1027/ 1026 الفصل الدراسي: األوللغة انجليزية  الثالثة  : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

 سكشن دراما 1طرق تدريس  اسم المقرر
سكشن 

 تدريس

سكشن 

 تكنولوجيا

 
  قصة 

  د. نادر  قسم المناهج سالم على ا احمد  د وفاء مخيون المحاضر

 222قاعة  227ق  المكان
معمل 

 التدريس

معمل 

 لوجياتكنو

 
  425م

 األحد

   سكشن محادثه  سكشن محادثه حاسب الي في التخصص  تكنولوجيا تعليم  اسم المقرر

   ا احمد على  سالم  ا احمد على سالم   قسم المناهج   محمد فوزىد  المحاضر

   قاعه االنشطه  قاعه االنشطه  التكنولوجيامعمل   122مدرج   المكان

 االثنين

   مورفولوجى (7صوتيات )  نقد اسم المقرر

   د يسرية د. يسرية + أ ابتسام  د. محمد داود المحاضر

   (721ق )    (721ق )    725ق )  المكان

 الثالثاء

    (7قراءة ) محادثة اللغة والمجتمع اسم المقرر

    د. ميرفت عبد الرؤوف ميرفتد.  د. يسرية الهمشرى المحاضر

    727م  727م  713ق المكان

 األربعاء

  (7)ت صوتيا  دراما    اسم المقرر

  د يسرية ؤوفد. ميرفت عبد الر    المحاضر

  127قاعة  122م     المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 
   

    المحاضر

    المكان



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول             منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        أ. والء الحنفي –ابتسام قضيب  .أ

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 م1027/ 1026 الفصل الدراسي: األوللغة انجليزية  الرابعة   : الفرقةجدول محاضرات 

 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 ماليو

 السبت  

      مناهج اسم المقرر

      د/ رجب سرور المحاضر

      122مدرج  المكان

 األحد

    محادثه  سكشن تدريس  قصة  اسم المقرر

    ا/ اسماء الشحيمى  قسم المناهج  د. نادر حلمى المحاضر

    معمل اللغه االنجليزيه   معمل تدريس  423قاعة  المكان

 االثنين

  عملى  (5صوتيات )  2طرق تدريس  عملى  (5صوتيات ) نقد صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

 المحاضر
 د/ الحسينى علوان

 د أحمد سالم  د. يسرية + أ ميرفت د. محمد داود
د. يسرية + أ 

 ميرفت
 

  121ق  122مدرج  121ق  ( 721ق )  122مدرج  المكان

 الثالثاء

   5محادثة  علم نفس لغوى (5قراءة ) دراما قرراسم الم

   د ابتسام الشقرفي د. يسرية د. محمد داود + أ راوية د. ابتسام الشقرفي المحاضر

   721ق  ( 725ق ) 113قاعة  425مدرج المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 اني التدريب الميد
   

    المحاضر

    المكان

 



 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول             منسق الجدول بالقسم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        أ. والء الحنفي –ابتسام قضيب  .أ

 

 

 
  


