
 

 الكلية عميد     للجدول العام المنسق          بالقسم الجدول منسق            

 غادة غتوري/ د.أ                       محمود الشال. أ. د    أ. أحمد علي سالم – ابتسام قضيب .أ        
 

 م1027/1028 األول: الدراسي الفصل  (( انجليزية لغة))  أساسي   االولى/ الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

   (1) محادثة المعاصر مصر تاريخ )عملي(  صوتيات  المقرر اسم

   حلمى نادر. د رشوان/د جابر ميرفت أ   المحاضر

   ( 121)  ق 121 ق  اللغة اإلنجليزية معمل  المكان

 األحد

   استماع العربية إلى ترجمة محادثه سكشن قراءة عملي المقرر اسم

    الحنفى والء ا+  الشقرفى ابتسام. د قضيب ابتسام أ+  داود محمد. د  هند صبحي/ ا أ راوية المحاضر

   اإلنجليزية اللغة معمل (222)  ق  اإلنجليزية اللغة معمل اإلنجليزية اللغة معمل المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   التعليم ومهنة المعلم  مصر جغرافية  الدراما إلى مدخل  العربية اللغة المقرر اسم

   هالل محمد  د  مدحت د  ابتسام الشقرفي. د  + د أسماء الغفار عبد/ د المحاضر

   828 مدرج 828 م  813قاعة  ( 425)    مدرج المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   استماع قراءة  والحياة الدين صوتيات نظري المقرر اسم

    الحنفى والء ا+  الشقرفى ابتسام. د حامد أبو شرق. د  داود سامح/ د+ خليفة  محمد/ د د يسرية المحاضر

   اإلنجليزية اللغة معمل ( 821 قاعة ) ( 425)    مدرج 821قاعة  المكان
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 م1027/1028 األول: الدراسي الفصل  (( انجليزية لغة))  أساسي  الثانية/ الفرقة محاضرات جدول

 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  

   (2) كتابة    قصة المقرر اسم

   حلمي نادر د   حلمي نادر د المحاضر

   121قاعة     128قاعة  المكان

 األحد

  اإلنجليزية اللغة تاريخ  مصغر تدريس صوتيات عملي  التعلم تطبيقات 1 بيئية علوم المقرر اسم

  داوود محمد د  المناهج قسم السيدة أ النفس علم فاروق عبير د المحاضر

  425 م التدريس معمل 111 قاعة النفس علم معمل 828م  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    دراما  كتابه  سكشن  المقرر اسم

    ميرفت عبد الرؤوف د  أماني ا   المحاضر

    211 ق  االنجليزيه اللغه معمل  المكان

 األربعاء

    استماع  علم نفس اجتماعي المقرر اسم

    إيمان/ ا  د/ عادل البنا المحاضر

     االنجليزيه اللغه معمل   828مدرج  المكان

 الخميس

   المدرسية اإلدارة   1 تعليم تكنولوجيا صوتيات نظري استماع نظري المقرر اسم

   شعبان هلل/ د  صفوت توفيق د د نهاد البحيري د نهاد البحيري المحاضر

   122  مدرج 423 ق 821قاعة  821قاعة  المكان
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 م1027/1028 األول: الدراسي الفصل  (( انجليزية لغة))  أساسي    الثالثة/ الفرقة محاضرات جدول         

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

     قصة  2 تعليم تكنولوجيا  ةقراء المقرر اسم

     نادر. د   عبير فاروق د  ابتسام ا المحاضر

     423قاعة   828  مدرج   423قاعة  المكان

 االثنين

 المقرر اسم

  الميداني التدريب

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

  ةمحادث  دراما المقرر اسم
سكشن 

 تكنولوجيا
سكشن 

 تدريس
    التخصص في الي حاسب

   المناهج قسم قسم المناهج  سالم احمد على  ا ابتسام الشقرفي. د المحاضر

 111قاعة  813قاعة  المكان
معمل 

 تكنولوجيا
معمل 

 تدريس
 معمل التكنولوجيا

  

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   (8) لغوى معمل 1 تدريس طرق والمجتمع اللغة  المقرر اسم

   حامد . د  مخيون وفاء د الهمشرى يسرية. د  المحاضر

   228 ق 228 قاعة 228قاعة   المكان
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 م1027/1028 األول: الدراسي الفصل  (( انجليزية لغة))  أساسي لرابعةا/ الفرقة محاضرات جدول           

 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 تدريس 2 تدريس طرق قصة النفسية الصحة المقرر اسم

   المناهج سالم أحمد د حلمى نادر. د محمد أبو حالوة. د المحاضر

   معمل تدريس 821قاعة  228 قاعة  828 مدرج المكان

 األحد

    متكاملة علوم مناهج  محادثه  المقرر اسم

    رباب د حرحش صفوت. د  الشحيمى اسماء/ ا  المحاضر

   425مدرج  425 م  االنجليزيه اللغه معمل  المكان

 االثنين

   2 تطبيقيه لغويات معمل لغوى نظري (5) قراءة  المقرر اسم

   الهمشرى يسرية. د الهمشرى يسرية. د  ابتسام/  ا+داود محمد. د   المحاضر

   222قاعة  (222)ق 222قاعة    المكان

 الثالثاء

    دراما (5) محادثة (5)  لغوى معمل  األمريكى األدب الى مدخل المقرر اسم

   ميرفت. د  ابتسام د جابر ميرفت ا+ الهمشرى يسرية. د علي أحمد أ+  ميرفت. د المحاضر

    821قاعة   821 قاعة معمل اللغة  (221)  ق المكان

 األربعاء

 المقرر اسم

 الميدانى التدريب

   

    المحاضر

    المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 


