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 ول اللغة االنجليزية اجد

 م 1028/1029الفصل الدراسي الثاني 
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 م1028/1029الثاني الفصل الدراسي:       انجليزي االولى  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   علم نفس نمو  الرواية 2دثة محا عملي محادثة اسم المقرر

   د. سعيد عبد الغني   د نادر حلمى ابتسام الشقرفى-د سعد أ . لمياء  المحاضر

   211مدرج   210قاعة  معمل اللغة اإلنجليزية معمل اللغة اإلنجليزية المكان

 األحد

  إلى الشعرمدخل  نقد أدبي تطبيقات ترجمة عملي اصول التربية  قراءة عملي  اسم المقرر

  د محمد داوود أ أحمد علي سالم أ . والء حنفي  د. مصطفى امين  أ/ راوية المليجي  المحاضر

  211مدرج  229ق   929ق  211م  معمل اللغة االنجليزية  المكان

 االثنين

        اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

  لغة أجنبية  فرنسية  مدخل إلى النقد  شعر عملي  عملي   لغة اجنبية فرنسية اسم المقرر

  د . ناجي  فرج  د مرفت عبد الرءوف  أ . امل المحمدي   أ / زينب مسعود  المحاضر

  229قاعة  211مدرج  معمل اللغة تاإلنجليزية    119 ق المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ميسالخ

    حقوق انسان  ترجمة قراءة اسم المقرر

    د . محمد فوزي   د نهاد البحيري د نهاد البحيري المحاضر

    415مدرج  210ق  210قاعة  المكان
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 م 1028/1029 الثاني : الفصل الدراسي   انجليزي الثانية / جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    محادثة وشعر  تدريس مصغر   اسم المقرر

    ا. اماني عطية  قسم المناهج   المحاضر

     719قاعة  معمل المناهج والتكنولوجيا    المكان

 األحد

 محادثة اءةقر قراءة عملي تكنولوجيا تعليم  سكشن الدراسات األمريكية دراسات أمريكية اسم المقرر

 د. ابتسام الشقرفي ابتسام الشقرفى -د أ أسماء الشحيمي د مها بدر  د ميرفت  د ميرفت + أ / أحمد علي سالم المحاضر

 717مدرج  717مدرج  معمل اللغة اإلنجليزية 211مدرج   معمل اللغة االنجليزية  110ق  المكان

 االثنين

    قواعد  عر  الش تكنولوجيا التعليم سكشن  اسم المقرر

    د حامد أبو شرق   محمد داوود -د قسم المناهج  المحاضر

     210ق   712ق  معمل التكنولوجيا  المكان

 الثالثاء

    قراءة عملي  اشراف تربوي  ترجمة إلى االنجليزية اسم المقرر

    أ/ اسماء الشحيمي  د. عادل اللمسي  د نهاد البحيري المحاضر

    715ق  415م  229ق  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م1029/ 1028الثاني الفصل الدراسي:  انجليزي الثالثة  : الفرقةجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  كتابة  ترجمة لغويات تطبيقية  اسم المقرر

  د نادر حلمي    د يسرية الهمشري د يسرية الهمشري  المحاضر

  717مدرج   217قاعة  217قاعة   المكان

 األحد

   غويات العامة مدخل لل شعر طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   شرق  د حامد ابو د محمد داوود د. هناء عبد هللا  د. محمد ابو حالوة  المحاضر

   719ق    129ق  415م   415م  المكان

 االثنين

     تحليل خطاب  تحليل تبايني  اسم المقرر

     د حامد  ابو شرق د. ميرفت جابر  المحاضر

     210قاعة  112قاعة  المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي    اسم المقرر

   د. مبروك عطية  د . عادل اللمسي    المحاضر

    415م   415م    المكان

 األربعاء

    كتابة عملي   عملي ترجمة  اسم المقرر

    أ/ هند صبحي   أ/ السيدة كمال  المحاضر

    معمل اللغة االنجليزية    معمل اللغة االنجليزية  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان
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 م 1029/ 1028 الثاني الفصل الدراسي:   انجليزي الرابعة  : الفرقةجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   ترجمة    نظام التعليم  المقرراسم 

   د نادر حلمي    د. محمد هالل  المحاضر

    717مدرج    415مدرج  المكان

 األحد

   لغويات عملي  سيكشن كتابة سيكشن ترجمة  شعر اسم المقرر

   ا/ راوية المليجي  ا ابتسام قضيب أ ابتسام قضيب د محمد داوود المحاضر

   معمل اللغة االنجليزية  معمل اللغة االنجليزية   217ق  129ق  المكان

 االثنين

   تحليل اخطاء  لغويات تطبيقية   بيات اسلو الفروق الفردية  والقياس  اسم المقرر

   د حامد ابوشرق  د. يسرية الهمشري  د يسرية الهمشري  د. عادل البنا  المحاضر

   717مدرج  129قاعة  129قاعة   211م  المكان

 الثالثاء

   لغويات    كتابة  اسم المقرر

   د. نهاد البحيري    د ميرفت  المحاضر

   212ق      210ق  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 يداني ـــــــــــــتدريب المــــــــــــال

   

    المحاضر

    نالمكا

 
 

 
  

 


