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 ا.د/ غادة غتوري                                                              أ.د/ فتحي عشيبة       د. أحمد سالم + د/ سعيد عشيبة + أ/ ايمان نوح + أ/ اسماء الشحيمي   
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 عميد الكلية       رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشؤون الطالب                                            لجنة الجدول                               

 ا.د/ غادة غتوري                                                              أ.د/ فتحي عشيبة       د. أحمد سالم + د/ سعيد عشيبة + أ/ ايمان نوح + أ/ اسماء الشحيمي   
 

 

 م1028/1029الثاني الفصل الدراسي:   ((نجليزية إأساسي  ))لغة 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  

2عملي   قواعد الرواية كتابة عملي  اسم المقرر    

   أ إيمان نوح د نادر حلمى ا/ لمياء سعد   المحاضر

   211ق  210ق  معمل اللغة االنجليزية   المكان

 األحد

  مدخل للشعر  النقد عملي مدخل إلى 2 قواعد  أصول التربية  اسم المقرر

  د محمد داود  أ أحمد علي سالم د حامد أبو شرق  د مصطفى امين  المحاضر

   211مدرج  223قاعة  113ق   111م  المكان

 االثنين

   علم نفس نمو   فيزياء كيمياء بيو حيوان بيو نبات اسم المقرر

   د. الحسينى علوان   ياسر خضرد  د السيد + دعالء د الغزالي منى السيدد  المحاضر

   211مدرج   1مدرج   -العلوم  1مدرج  –العلوم  المكان

 الثالثاء

   مدخل إلى النقد  2كتابة  تطبيقات مدخل إلى الشعر رياضيات اسم المقرر

   د مرفت عبد الرءوف  د. نهاد البحيري  ا/ امل المحمدي  د. مايسة الجندي المحاضر

   211مدرج  211ق   307قاعة  123ق  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   المهارات الموسيقية  المهارات الحركية حقوق انسان  اسم المقرر

   د. ايناس دياب   د. عصام راشد  د .محمد فوزي   المحاضر

   715مدرج   110ق  715مدرج  المكان

 
 

 

 

 



 

 عميد الكلية       رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشؤون الطالب                                            لجنة الجدول                               

 ا.د/ غادة غتوري                                                              أ.د/ فتحي عشيبة       د. أحمد سالم + د/ سعيد عشيبة + أ/ ايمان نوح + أ/ اسماء الشحيمي   
 

 م1028/1029الثانيالفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة  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  

   تكنولوجيا تعليم  دراما ومسرح طفل محادثة وشعر   اسم المقرر

   د محمد فوزي  د. بهلول سالم  ا. اماني عطية   المحاضر

    715م  111م   113قاعة   المكان

 األحد

 محادثة قراءة  دراما ومسرح طفل  سكشن قواعد سكشن ترجمة اسم المقرر

 د.ابتسام الشقرفي د ابتسام الشقرفي  د. رزق بركات   أ والء فتحي  أ والء فتحي المحاضر

  111مدرج   111مدرج  111 درج م   329ق  329ق  المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر قواعد  الشعر   تدريس مصغر اسم المقرر

   د. ابتسام ناصف  د حامد أبو شرق   محمد داوود -د قسم المناهج  المحاضر

   715م   210قاعة  112ق  معمل التدريس  المكان

 الثالثاء

   قراءة عملي الدين وقضايا العصر نقد ترجمة إلى االنجليزية اسم المقرر

   أ أسماء الشحيمي د. سماح فريد  د ميرفت عبد الرؤوف د نهاد البحيري المحاضر

   معمل اللغة اإلنجليزية 223ق  211ق  223قاعة  المكان

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية  سيكولوجية التعلم  نقد عملي  اسم المقرر

    د عبد الرازق  د عادل المنشاوى  أ/ هند صبحي  المحاضر

    211م   211م  325ق  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 عميد الكلية       رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشؤون الطالب                                            لجنة الجدول                               

 ا.د/ غادة غتوري                                                              أ.د/ فتحي عشيبة       د. أحمد سالم + د/ سعيد عشيبة + أ/ ايمان نوح + أ/ اسماء الشحيمي   
 

 م1028/1029الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة الثالثة  / 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  

  كتابة   1ترجمة  لغويات تطبيقية  اسم المقرر

  د نادر  حلمي   د يسرية الهمشري  د يسرية الهمشري  المحاضر

   111مدرج    211ق  211ق   المكان

 األحد

   مدخل للغويات العامة  شعر نقد  تعليم الكبار  اسم المقرر

   د حامد  ابو شرق  محمد داوود د. ابتسام الشقرفي .د وفاء مرسي  .د المحاضر

   113قاعة  123ق  223قاعة  211م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 الميداني التدريب 
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  مقرر ثقافي اختياري   تطبيقات شعر الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   د . عادل اللمسي   د احمد شاكر د غادة عبدالسالم أ أحمد علي سالم د. عادل البنا  المحاضر

    111مدرج   111مدرج  معمل اللغة االنجليزية   715مدرج  المكان

 األربعاء

     ترجمة عملي   اسم المقرر

     أ/ السيدة كمال   المحاضر

     معمل اللغة االنجليزية   المكان

 الخميس

    موروفولوجي  كتابة عملي نقد عملي  اسم المقرر

    د نهاد البحيري أ هند صبحي  أ/ هند صبحي  المحاضر

     210ق  معمل اللغة االنجليزية  معمل اللغة االنجليزية  المكان

 للدكتور احمد شاكرو تفكير فلسفي أللدكتورة غادة عبد السالم ما التربية الصحية اختيارا واحدا فقط إ ملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر

 
 

 

  



 

 عميد الكلية       رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشؤون الطالب                                            لجنة الجدول                               

 ا.د/ غادة غتوري                                                              أ.د/ فتحي عشيبة       د. أحمد سالم + د/ سعيد عشيبة + أ/ ايمان نوح + أ/ اسماء الشحيمي   
 

 م1028/1029الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة لرابعة ا/ 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  

   ترجمة  بيقات لغوية عملي طت نظام التعليم في مصر  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د نادر حلمي  أ/ السيدة كمال  د. محمد هالل  د. محمد ابو حالوة  المحاضر

    111مدرج   715 درجم  111مدرج   المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات  سكشن كتابة  عملي سكشن ترجمة  شعر اسم المقرر

   د. فايزة فاروق  أ. ابتسام قضيب  أ ابتسام قضيب د محمد داوود  المحاضر

    211مدرج   معمل اللغة االنجليزية  211قاعة  123ق  المكان

 االثنين

   تحليل اخطاء  ترجمة أسلوبيات  تطبيقية لغويات اسم المقرر

   د حامد ابوشرق  د نادر  د يسرية الهمشري  د يسرية الهمشري  المحاضر

   111مدرج  115قاعة  123قاعة  123قاعة  المكان

 الثالثاء

    شعر تطبيقات تحليل  عملي   اسلوبيات  عملي  كتابة اسم المقرر

    ا/ احمد على سالم  ا/ بسمة جمال أ/ سماء  د ميرفت عبد الرؤف  المحاضر

    معمل اللغة االنجليزية  808ق   113ق  210ق  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميدانى

   

    المحاضر

    المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 


