
     

 في الأسبوع التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 عميد الكلية                                                                                                                        وهكذا التالي

                             أ.د. أمل مهران                                                       

 

 م0201/ 0202الفصل الدراسي األول   : األولى                  لغة فرنسية          جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-1 1-10 10-11 11-12 12-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    صوتيات تعبير كتابى قراءة ومحادثة محادثةقراءة و ترجمة اسم المقرر

    د.شيرين الفخرانى د. أسماء عبالسميع د.أميرة الحكيم أ.دنيا أ.دنيا المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 االثنين

  االنتماء والوالء والمواطنة  تعبير كتابى  لغة عربية قواعد قواعد  اسم المقرر

  د....... أ.دنيا  د. محمد توفيق + د. أسماء شنقار د.أمانى ونس أ.سلمى  المحاضر

  211مدرج  707ق.  425م.  707ق. 707ق.  المكان

 الثالثاء

     ترجمة مقرر اختيارى المعلم ومهنة التعليم  نصوص  اسم المقرر

 د. عادل اللمسى  د.ريهام عالء المحاضر
 د. أمانى

 100م. 
     أ.د. غادة

 425م. 707ق. المكان
د. عبدالحميد    

 504م.
     707ق.

 األربعاء

 اسم المقرر
لغة فرنسية 
ألغراض 
 خاصة

 نصوص
لغة فرنسية 
 ألغراض خاصة

 قراءة ومحادثة
لغة فرنسية ألغراض 

 خاصة
    ترجمة تعبير كتابى

    أ. زينب د.شيرين د.علياء أ.سلمى أ.سلمى أ.دنيا أ.دنيا المحاضر

    727ق. 727ق. 727ق. 727ق. 727ق. 727ق. 727ق. نالمكا

 الخميس

         اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
 

 

  



     

 في الأسبوع التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 عميد الكلية                                                                                                                        وهكذا التالي

                             أ.د. أمل مهران                                                       

 م0201/ 0202الفصل الدراسي األول   :    الثانية              لغة فرنسية          جدول محاضرات الفرقة

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-1 1-10 10-11 11-12 12-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تدريس مصغر ترجمة سيكولوجية التعلم اإلدارة المدرسية والصفية اسم المقرر

    د.أسماء عبد السميع د.رشا + د.فاطمة د. إيمان سامى المحاضر

   مناهجقسم ال 707ق. 425م. 425م. المكان

 االثنين

    حضارة حضارة تعبير كتابى أدب صوتيات  اسم المقرر

    .دنياأ د.أمانى ونس د.ريهام عالء أ.زينب د.جالديس مصطفى المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الثالثاء

    نصوص قواعد تعبير كتابى اسم المقرر

    د.ريهام عالء عبد السميعد.أسماء  د.أميرة الحكيم المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. المكان

 األربعاء

    سكشن علم نفس نصوص صوتيات قواعد ترجمة أدب اسم المقرر

     أ. سلمى أ. سلمى  .زينبأ .دنياأ د. علياء المحاضر

    قسم علم النفس 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
 

 

  

 



     

 في الأسبوع التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 عميد الكلية                                                                                                                        وهكذا التالي

                             أ.د. أمل مهران                                                       

 م0201/ 0202الفصل الدراسي األول   : الثالثة                 لغة فرنسية          جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-1 1-10 10-11 11-12 12-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   حاسب آلى فى التخصص ورشة عمل طرق تدريس تكنولوجيا التعليم اسم المقرر

    د.زهرة نوار د.عبير فاروق د. محمد فوزى المحاضر

   قسم المناهج 707ق. 707ق. 323م. المكان

 االثنين

   حضارة ورشة عمل نصوص لغويات قواعد اسم المقرر

   أ. سلمى أ. سلمى ندراوسأ.د نادية أ الديس مصطفىد.ج .زينبأ المحاضر

   707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الثالثاء

    شعر شعر  لغويات نصوص حضارة اسم المقرر

    د.جالديس مصطفى .د غادة أ د.ريهام عالء .علياءد د.زهرة نوار المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 ربعاءاأل

   طرق تدريس عملى ترجمة قواعد ترجمة ترجمة  اسم المقرر

    .علياءد د. شيرين أ. دنيا .زينبأ  المحاضر

   قسم المناهج 707ق. 707ق. 707ق. 707ق.  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 المحاضر تدريب ميدانى                                  

 المكان
 

 

  

 

 



     

 في الأسبوع التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 عميد الكلية                                                                                                                        وهكذا التالي

                             أ.د. أمل مهران                                                       

 م0201/ 0202الفصل الدراسي األول   : الرابعة                 لغة فرنسية          ات الفرقةجدول محاضر

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-1 1-10 10-11 11-12 12-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   (نثر)ل أدبى مقا ورشة عمل حضارة ترجمة اسم المقرر

   د.أسماء عبد السميع د.أميرة الحكيم د. زهرة نوار زهرة نوار د. المحاضر

   707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 االثنين

    لغويات لغويات رشاد نفسىصحة نفسية  و إ مناهج اسم المقرر

     د.جالديس د غادة غتورىأ. د. آيات الدميرى د. رباب أبو الوفا المحاضر

    707ق. 707ق. 323م. 323م. المكان

 الثالثاء

    نصوص نصوص حضارة ترجمة  اسم المقرر

    علياءد. .د نادية أندراوسأ د.أمانى ونس د.أمانى ونس  المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق.  المكان

 األربعاء

  يس عملىطرق تدر طرق تدريس قواعد  قواعد مقال أدبى )نثر( اسم المقرر
 

    د. إبتهال عبدالمنعم د.شيرين الفخرانى .زينبأ .زينبأ المحاضر

   قسم المناهج 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 المحاضر تدريب ميدانى                                 

 المكان

 


