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 عميد الكلية                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                مد عبد هللا سالمد. أح      

 

 م2016/2017 .الثاني الفصل الدراسي:   ((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  

      بيو نبات  م المقرراس

      د خلود  المحاضر

  المكان
كلية العلوم 

 2مدرج  –
     

 األحد

     نحو وصرف اصول التربية  اسم المقرر

     د/محمود حسن د مصطفى امين المحاضر

      324ق  323م  المكان

 االثنين

     بيو حيوان فيزياء كيمياء  اسم المقرر

 المحاضر
لسيد + د ا 

 دعالء
     د الغزالي د ياسر خضر

 المكان
  -العلوم  

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
 –العلوم 

 2مدرج 
    

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   حقوق انسان  قواعد اإلمالء  مهارات لغوية  علم نفس نمو  اسم المقرر

   د اشرف  د/أماني عبد الكريم د/بسيمة ا د إيمان ضح المحاضر

   323مدرج  528ق  528ق  528قاعة  المكان

 الخميس

    مهارات لغوية الخطوط العربية نحو وصرف اسم المقرر

    د/عبد الغفار د/سامح داود د/محمد رشاد المحاضر

    223ق  223ق  223ق  المكان

 



     

 عميد الكلية                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                مد عبد هللا سالمد. أح      

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي:   سي  ))لغة عربية((أسا  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  

   البالغة والنقد  تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر اسم المقرر

   د/يسرا  د محمد فوزي   أ إيمان بدر المحاضر

   321ق    122م   227قاعة  المكان

 األحد

       اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    الدين وقضايا العصر  1علوم بيئية  الدين وقضايا العصر  اسم المقرر

    د/محمد عبد الحميد   د عبير  د بهلول  المحاضر

    524م   324ق  324ق  لمكانا

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية  سيكولوجية التعلم  دراما ومسرح  اسم المقرر

    د عبد الرازق د إيمان ضحا  د/بهلول المحاضر

    122مدرج  122م  122م  المكان

 الخميس

      البالغة والنقد اسم المقرر

      د/محمد خليفة المحاضر

      528ق  انالمك

 



     

 عميد الكلية                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                مد عبد هللا سالمد. أح      

 

 م2017 /2016 لثاني الفصل الدراسي: ا     ساسي  ))لغة عربية((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  

      الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

      د فاطمة موسى  المحاضر

       122م  المكان

 األحد

    مقر  ثقافي اختياري  مدخل إلى األدب العربي تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

     أحمد شاكرد   وفاءد  د/زكي عابدين  د فاطمة ابو النور  المحاضر

    122م  528ق  122م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 تـــــدريب ميـــــــداني

    

     حاضرالم

     المكان

 الثالثاء

    عبادات ومعامالت اتجاهات النقد األدبي الحديث اتجاهات النقد األدبي الحديث اسم المقرر

    د/بهلول د/ أسماء شنقار د/يسرا العدوي المحاضر

    220ق   220ق   220ق  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   مدخل إلى األدب العربي تعليم الكبار   عبادات ومعامالت  اسم المقرر

   د/عبد الغفار د مبروك عطية   د/سامح داود المحاضر

   223ق  323مدرج   323مدرج  المكان

   وفاءالتربية الصحية للدكتورة  ملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر اختيارا واحدا فقط اما تفكير فلسفي للدكتور احمد شاكر او

 
  



     

 عميد الكلية                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                مد عبد هللا سالمد. أح      

 

 

 2016/2017الثاني الفصل الدراسي:     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  

     الصرف سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

     د/ بسيمة رشاد/ ضرالمحا

     321ق   323مدرج   المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات  المعاجم العربية   اسم المقرر

   د فايزة  د/محمود حسن   المحاضر

   524م  324ق    المكان

 االثنين

   بيةالحاسوب وتعليم اللغة العر نظام التعليم  الصرف السيرة النبوية اسم المقرر

   سامح داوود + د أمانيد/ د محمد هالل  د/محمد رشاد د/رزق المحاضر

   323مدرج  122م  220ق  220ق  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    السيرة النبوية علوم متكاملة  المعاجم العربية اسم المقرر

    د/محمود حسن د رباب بد الكريمد/أماني ع المحاضر

    318ق  323م  318ق  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 


