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 ول اللغة االنجليزية اجد
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 م2016/2017الثاني الفصل الدراسي:       انجليزي 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

       ضرالمحا

       المكان

 األحد

   اصول التربية  مدخل إلى النقد   اسم المقرر

   د مصطفى امين  ميرفت عبد الرءوف -د   المحاضر

   323م  217قاعة    المكان

 االثنين

  مدخل الى الشعر   عملي محادثة  عملي مدخل إلى النقد اسم المقرر

  د محمد داوود  يأ والء الحنف  أ هند صبحي المحاضر

  524مدرج   معمل اللغة اإلنجليزية  معمل اللغة اإلنجليزية المكان

 الثالثاء

   ترجمة 1محادثة  1قراءة  مقدمة للرواية  اسم المقرر

   د ابتسام الشقرفي د ابتسام الشقرفي  ابتسام الشقرفى-د د نادر حلمى المحاضر

   318 قاعة 318ق  318قاعة  323مدرج  المكان

 األربعاء

  حقوق انسان   علم نفس نمو  ترجمة عملي  اسم المقرر

  د اشرف + م خفاجى   د عبد العزيز  أ السيدة فؤاد  المحاضر

  524م   524م  معمل اللغة اإلنجليزية  المكان

 الخميس

    لغة اجنبية   اسم المقرر

    د ناجي    المحاضر

    126ق    المكان
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 م2016/2017 الثاني : الفصل الدراسي   انجليزي الثانية  /ل محاضرات الفرقةجدو
 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  

    قراءة عملي  قراءة اسم المقرر

    أ أسماء الشحيمي  ىابتسام الشقرف -د المحاضر

    غة اإلنجليزيةمعمل الل   120قاعة  المكان

 األحد

  الشعر   ترجمة إلى اإلنجليزية  تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

  محمد داوود -د د مرفت + ا ابتسام  د مها بدر   المحاضر

  524مدرج  528قاعة   122م   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

     قواعد راف تربوي اش اسم المقرر

     نادر حلمى-د د شعبان هلل  المحاضر

     323م  524م  المكان

 األربعاء

     محادثة دراسات امريكية  اسم المقرر

     د ميرفت + ا أحمد على د مرفت + ا أحمد علي المحاضر

     117قاعة  117قاعة  المكان

 الخميس

    قواعد )عملى( مصغر تدريس  تدريس مصغر  اسم المقرر

    أ/ هند  قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    معمل اللغة اإلنجليزية قسم المناهج  قسم المناهج  المكان
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 م2017 /2016الثاني الفصل الدراسي:  انجليزي 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  

    لغويات تطبيقية ترجمة تحليل خطاب  اسم المقرر

    د يسرية الهمشرى  د ابتسام الشقرفي د يسرية + ا السيدة المحاضر

    120قاعة  120قاعة  223قاعة  المكان

 األحد

   تحليل تباينى  وي االحتياجات سيكولوجية ذ تطور الفكر التربوي  طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د يسرية + ا ابتسام  د ايات الدميري   د فاطمة ابو النور  د صفوت  المحاضر

   321قاعة   524م   524  م 524م  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  العامة  مدخل للغويات ترجمة عملي الشعر  اسم المقرر

   د مبروك عطية  د يسرية الهمشرى  أ السيدة فؤاد محمد داوود -د المحاضر

   524م  321قاعة  226قاعة  321قاعة  المكان

 األربعاء

     كتابة عملي كتابة اسم المقرر

     أ هند صبحي نادر-د المحاضر

     غرفة األنشطة  223ق  المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان

 

 



 

 عميد الكلية                                                       لجدوللجنة ا منسق عام           

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2017 /2016 الثاني الفصل الدراسي:   انجليزي الرابعة  : 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  

    ترجمة أسلوبيات عملي  اسم المقرر

    ابتسام الشقرفى-د أ أسماء الشحيمي  المحاضر

     324ق  معمل اللغة اإلنجليزية  المكان

 األحد

   كتابة عملي لغويات تطبيقية  لغويات  كتابة اسم المقرر

   أ أحمد علي سالم د يسرية الهمشرى  د يسرية الهمشرى  ميرفت عبد الرءوف -د المحاضر

   معمل اللغة اإلنجليزية 126قاعة  126قاعة  126قاعة  المكان

 االثنين

   الشعر   ترجمة  نظام التعليم  الفروق الفردية  اسم المقرر

   محمد داوود -د ا ابتسام قضيب د محمد هالل   عادل البناد  المحاضر

   120قاعة  123قاعة  122م   122م  المكان

 الثالثاء

    اسلوبيات تحليل اخطاء   اسم المقرر

    د نادر حلمى  د يسرية الهمشرى   اضرالمح

    323مدرج  معمل اللغة اإلنجليزية  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان

 
 

 
  

 


