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 م2016/2017الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة 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
المهارات 

 الحركية
      بيو نبات

      د خلود  المحاضر

  المكان
 –كلية العلوم 

 2مدرج 
 

 
   

 األحد

      اصول التربية  اسم المقرر

      د مصطفى امين  المحاضر

      323م  المكان

 االثنين

  مدخل للشعر    بيو حيوان فيزياء كيمياء  اسم المقرر

 المحاضر
د السيد +  

 دعالء
 د الغزالي د ياسر خضر

 
 

 د محمد داود 
 

 المكان
  -العلوم  

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
 

 
 524م 

 

 الثالثاء

   رياضيات مدخل إلى النقد  كتابة عملي مقدمة للرواية اسم المقرر

   د.محمد متولي د مرفت عبد الرءوف  أ إيمان نوح د نادر حلمى المحاضر

   226ق  226قاعة  غرفة األنشطة 323م  المكان

 األربعاء

   حقوق انسان  1 كتابة 1 قواعد علم نفس نمو  اسم المقرر

   د اشرف + م خفاجي  د نادر د نادر د رشا المدبولي  المحاضر

   323م  223ق  223ق  524مدرج  المكان

 الخميس

    المهارات الموسيقية  مدخل إلى النقد عملي اسم المقرر

    د سعاد  الدغيدي   أ هند صبحي المحاضر

    324ق   معمل اللغة اإلنجليزية المكان
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 م2016/2017الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة  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  

     تكنولوجيا تعليم  قراءة  اسم المقرر

     د محمد فوزي  د ابتسام الشقرفي  المحاضر

      122م  120قاعة  المكان

 األحد

  مدخل للشعر   ترجمة  محادثة  تدريس مصغر  اسم المقرر

  د محمد داود   د مرفت + ا ابتسام قضيب د مرفت  + ا أحمد علي قسم المناهج  المحاضر

  524مدرج   321قاعة   321قاعة  التكنولوجيامعمل  المكان

 االثنين

   قراءة عملي تدريس مصغر نقد  اسم المقرر

   أ أسماء الشحيمي قسم المناهج  د محمد داود  المحاضر

   معمل اللغة اإلنجليزية معمل المناهج  126قاعة   المكان

 الثالثاء

    الدين وقضايا العصر قواعد   اسم المقرر

    مد عبد الحميدد/مح  د نادر حلمي   المحاضر

    524م   323م   المكان

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية  سيكولوجية التعلم  دراما ومسرح طفل اسم المقرر

    د عبد الرازق د إيمان ضحا  د/بهلول سالم المحاضر

    122م   122م  122م  المكان

 الخميس

     قواعد عملي الدين وقضايا العصر اسم المقرر

     أ هند صبحي د/ سامح داوود  المحاضر

     معمل اللغة اإلنجليزية 323م   المكان
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 م2016/2017الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة الثالثة   /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  

    لغويات تطبيقية  3ترجمة  الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

    د يسرية الهمشري  د ابتسام الشقرفي  د فاطمة موسى  المحاضر

    120قاعة   120ق   122م  المكان

 األحد

    مقرر ثقافي اختياري  موروفولوجي  تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

    د احمد شاكر د وفاء  د يسرية الهمشري د فاطمة ابو النور  المحاضر

    122م  318قاعة  122م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 الميداني  التدريب

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   عملي 3ترجمة  مدخل للغويات العامة  نقد  مدخل للشعر  اسم المقرر

   أ. السيدة  د يسرية الهمشري  د محمد داود د محمد داود  المحاضر

   220قاعة  321قاعة  321قاعة  321قاعة  المكان

 األربعاء

    كتابة عملي  3كتابة  اسم المقرر

    أ هند  د نادر  المحاضر

    غرفة األنشطة   223ق  المكان

 الخميس

    تعليم الكبار    اسم المقرر

    د مبروك عطية    المحاضر

    323م    المكان
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 م2016/2017الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة لرابعة ا /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  

    تطبيقات لغوية ترجمة  كتابة  سيكلوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د يسرية الهمشري  د ابتسام الشقرفي  د مرفت عبد الرءوف  د/الحسيني علوان المحاضر

   324ق   324ق  324قاعة   323مدرج   المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات  تحليل اخطاء   أسلوبيات  عملي اسم المقرر

   د فايزة  د يسرية الهمشري   أ  أسماء الشحيمي المحاضر

   524مدرج  معمل اللغة اإلنجليزية  معمل اللغة اإلنجليزية المكان

 االثنين

   شعر  نظام التعليم في مصر  ترجمة  اسم المقرر

   د محمد داود  د محمد هالل  أ ابتسام  المحاضر

   120قاعة   122م  117قاعة   المكان

 الثالثاء

   تحليل اخطاء  اسلوبيات    اسم المقرر

   د يسرية الهمشري  د نادر حلمي    المحاضر

     318ق  323م    المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميدانى

   

    المحاضر

    المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 


