
 

 عميد الكلية     المنسق العام للجدول          منسق الجدول بالقسم        

 غادة غتوري .د/أ                       محمود الشالد. أ.          رشا وهدانأ.  –سماح فريد د. 

 

 م2017/2018  الفصل الدراسي: األول  ((لغة عربية)) أساسي   األولى  / 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

       اسم المقرر

       المحاضر

       مكانال

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر
الدين 

 والحياة  

جغرافية 

 مصر 
   المعلم ومهنة التعليم

   المحاضر
د/عبد الغفار 

 عطية
   د  محمد هالل د مدحت 

   323مدرج  323م  226قاعة    المكان

 األربعاء

 دين والحياة  ال اسم المقرر
تاريخ مصر 

 المعاصر 
 لغة إنجليزية 

مهارات لغوية )استماع 

   تطبيقاتنظري و  وقراءة(

   عبد الكريمد/ أماني  أ بسمة جمال  د صفوت   د/ بهلول المحاضر

   226قاعة  323مدرج   324ق  324قاعة  المكان

 الخميس

 جبـــر اساسيات الرياضيات اسم المقرر
 ة )استماع وقراءة(مهارات لغوي

    تطبيقاتنظري و 

    د/ يسرا العدوي د عصام خير الدين د فيصل عز الدين المحاضر

    220قاعة  220قاعة  220قاعة  المكان

 



 

 عميد الكلية     المنسق العام للجدول          منسق الجدول بالقسم        

 غادة غتوري .د/أ                       محمود الشالد. أ.          رشا وهدانأ.  –سماح فريد د. 

 

 م2017/2018 الفصل الدراسي: األول  أساسي  ))لغة عربية((  الثانية /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
  النحو والصرف

 نظري وتطبيقات
     

      د/ محمد رشاد المحاضر

      120قاعة  المكان

 األحد

       اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ثالثاءال

   دب األطفال أ  اسم المقرر
المهارات 

 الحركية 
  

   عصام راشدد    بركات د/ رزق   المحاضر

   122م    223قاعة   المكان

 األربعاء

  علم نفس اجتماعي اسم المقرر
  النحو والصرف

 نظري وتطبيقات
   

    د محمود حسن  د/ عادل البنا المحاضر

    220ة قاع   323مدرج  المكان

 الخميس

   المدرسية اإلدارة دب األطفال أ تدريس مصغر  المهارات الموسيقية  اسم المقرر

   شعبان هلل /د د/ محمد توفيق أ إيمان بدر د إيناس دياب  المحاضر

   122مدرج  123قاعة  معمل التدريس 524م  المكان

 



 

 عميد الكلية     المنسق العام للجدول          منسق الجدول بالقسم        

 غادة غتوري .د/أ                       محمود الشالد. أ.          رشا وهدانأ.  –سماح فريد د. 

 

 

 م2018 /2017 الفصل الدراسي: األول     عربية((ساسي  ))لغة أ     الثالثة : دول محاضرات الفرقةج

 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
 النصوص القرآنية 

 نظري وتطبيقات

 العربية  البالغة

 نظري وتطبيقات

  النحو والصرف

 نظري وتطبيقات
   

    بسيمة /د العدوي د/ يسرا د/ رحاب سمير المحاضر

    324قاعة  324قاعة   324قاعة  المكان

 األحد

    حاسب الي في التخصص   2تكنولوجيا تعليم  سكشن تكنولوجيا اسم المقرر

    قسم المناهج  د عبير فاروق   قسم المناهج المحاضر

    معمل تكنولوجيا التعليم 323م  معمل تكنولوجيا المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 تـــــدريب ميـــــــداني
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   النحو والصرف  حديث شريف (1)التدريس طرق العربية البالغة اسم المقرر

   د/ محمد رشاد  د/ رحاب سمير  د/ طاهر علوان د/ رزق بركات المحاضر

   528ة قاع 528قاعة   220قاعة  220قاعة    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر
  حديث شريف

 نظري وتطبيقات

 النصوص القرآنية

 نظري وتطبيقات
    تطبيقات التدريس

    أ إيمان بدر د/ ابتسام ناصف د/ ابتسام ناصف المحاضر

    318قاعة  528قاعة   528قاعة    المكان



 

 عميد الكلية     المنسق العام للجدول          منسق الجدول بالقسم        

 غادة غتوري .د/أ                       محمود الشالد. أ.          رشا وهدانأ.  –سماح فريد د. 

 

 م 2017/2018 الفصل الدراسي: األول    أساسي  ))لغة عربية((   الرابعة  / 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  

  صحة نفسية اسم المقرر
 مدخل إلى األدب العربي الحديث

 نظري وتطبيقات )نثر( 
يث حداألدب العربي ال

 نظري وتطبيقات )شعر(
  

   بهلول سالم /د سالمد/ بهلول   د/محمد أبو حالوة المحاضر

    123ق  123ق    323مدرج   المكان

 األحد

    المناهج 2طرق تدريس  تطبيقات تدريس اسم المقرر

    د/ صفوت توفيق  د/ صفوت توفيق المناهج المحاضر

    524مدرج  120قاعة  معمل التدريس المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 األصوات العربية 

 نظري وتطبيقات

 تحليل النصوص األدبية

 نظري وتطبيقات

 )شعر( األدب العربي الحديث

 نظري وتطبيقات

 األصوات العربية 

 نظري وتطبيقات
  

   د / محمد رشاد  محمد خليفة /د د/ عبد الغفار د / أماني عطية  المحاضر

   120ق  120ق  120قاعة  120ق  المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر
 األدب العربي الحديثمدخل إلى 

 )نثر( نظري وتطبيقات

 تحليل النصوص األدبية

 نظري وتطبيقات
  

   د/ أسماء شنقار د/ أسماء شنقار    المحاضر

    528ق  528ق    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

  دريب الميدانيتال

    

     المحاضر

     المكان

          


