
 

الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في 

 عميد الكلية                                                             في الأسبوع التالي وهكذا

 ا.د امل مهران

 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األولاللغة االنجليزية         عام  االولى / جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

  دراما  استماع  كتابة  تاريخ اللغة االنجليزية  قواعد  اسم المقرر

  د/ ابتسام الشقرفى  أ/ والء فتحى الحنفى  أ/ والء فتحى الحنفى  السيدة فؤادد/  د/ حامد ابو شرق  المحاضر

  323مدرج  معمل اللغة االنجليزية  معمل اللغة االنجليزية  126ق  223ق  المكان

 االثنين

  لغة عربية  )مقرر ثقافي( كتابة   اسم المقرر
 االنتماء والوالء والمواطنة

 

  د/ محمد توفيق + د أسماء شنقار د/ نهاد البحيرى   المحاضر
 د.......

 

  524مدرج   327ق   المكان
 122مدرج 

 

 الثالثاء

   صوتيات  تفكير فلسفي  /تربية صحية  معلم ومهنه التعليم   اسم المقرر

    أسماء الشحيميا/  د أماني /د/ عبد الحميد  د/ عادل اللمسى  المحاضر

   معمل اللغة االنجليزية  122مدرج   / 524مدرج  524مدرج   المكان

 األربعاء

      صوتيات  اسم المقرر

      جابر د/ ميرفت المحاضر

      226ق  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



 

الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في 

 عميد الكلية                                                             في الأسبوع التالي وهكذا

 ا.د امل مهران

 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول    نجليزية إللغة االالثانية   /جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6  6-4 4-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   قصة استماع   تاريخ االدب االنجليزى  اسم المقرر

   د/ نادر حلمى  د/ حامد ابو شرق   د/ محمد داود  المحاضر

   323مدرج   324ق   122مدرج  المكان

 األحد

  دراما    سيكولوجية التعلم  ادارة مدرسية  اسم المقرر

 د/ مصطفى امين  المحاضر
 د/ فاطمة + د/ رشا 

  الرءوف د/ ميرفت عبد   

 524مدرج  المكان
 524مدرج 

  524مدرج   

 االثنين

   استماع  كتابة  استماع   اسم المقرر

   ا/ والء حنفي ا/ أماني عطية ا/ والء حنفي  المحاضر

   معمل اللغة االنجليزية  323ق  معمل اللغة االنجليزية   المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    دراما  قصة  كتابة  اسم المقرر

    أ / احمد علي سالم  ا/ هند كفافى  د/ حامد أبو شرق المحاضر

    معمل اللغة االنجليزية 223ق   126ق المكان

 الخميس

   صوتيات   صوتيات   اسم المقرر

     إيمان يسريا/   د/ السيدة فؤاد  المحاضر

   معمل اللغة االنجليزية   220ق   المكان

 



 

الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في 

 عميد الكلية                                                             في الأسبوع التالي وهكذا

 ا.د امل مهران

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األولنجليزية إللغة اال الثالثة  : الفرقةجدول محاضرات 
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 قصة  صوتيات  طرق تدريس صوتيات  تطبيقات التدريس اسم المقرر

 د/ نادر حلمى   د/ حامد ابو شرق  د وفاء مخيون ا/ اسماء الشحيمى  قسم المناهج المحاضر

 524مدرج   524مدرج  524مدرج  معمل اللغة االنجليزية  معمل التدريس المكان

 األحد

 تكنولوجيا عملي تكنولوجيا التعليم اسم المقرر
حاسب في 

 التخصص
  قراءة  نقد  محادثة 

  د/ نادر حلمى  د / نادر حلمي ا/ ابتسام قضيب    قسم المناهج د/ محمد فوزى  المحاضر

   117ق  321ق   223ق  معمل التكنولوجيا 323مدرج  المكان

 االثنين

   مورفولوجى     اسم المقرر

   د/ نهاد البحيرى     المحاضر

   327ق     المكان

 الثالثاء

    اللغة والمجتمع    اسم المقرر

    د/ ميرفت جابر    المحاضر

    217ق    المكان

 األربعاء

   دراما  محادثة  دراما   اسم المقرر

   د/ ميرفت عبد الرؤف  د/ ميرفت عبد الرؤف  د/ ميرفت عبد الرؤف + أ احمد سالم   المحاضر

   122مدرج  217ق  معمل اللغة االنجليزية   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان

 
 

 
 



 

الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في 

 عميد الكلية                                                             في الأسبوع التالي وهكذا

 ا.د امل مهران

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األولنجليزية إللغة االالرابعة    : الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

  قصه محادثة  صوتيات  محادثة  طرق تدريس  اسم المقرر

  د/ نادر حلمى  ا/ بسمه صالح  بسمة صالحا/  د/ ميرفت جابر  د/ احمد سالم  المحاضر

  524مدرج /    120قاعة  معمل اللغة اإلنجليزية 318ق  524مدرج  المكان

 األحد

 دراما   قراءة   تطبيقات التدريس نقد ادبى  اسم المقرر

 د/ ابتسام الشقرفى   د/ محمد داود + ا/ ابتسام قضيب   قسم المناهج د/ محمد داود المحاضر

 122مدرج   324ق   معمل التدريس 217ق  المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد  مناهج  اسم المقرر

     د آيات الدميري د رباب أبو الوفا المحاضر

     323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    صوتيات  علم نفس اللغة   اسم المقرر

    د/ يسرية الهمشرى د/ السيدة فؤاد  المحاضر

    126ق  126ق   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان

 
 

 
  


