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 م1029/ 1028 الفصل الدراسي الثانى    فرنسيةلغة               األولىالفرقة :جدول محاضرات 

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   عام نفس النمو زيةاللغة االنجلي   اسم المقرر

   د.سعيد عبد الغنىأ. .ايمان نوحشرق+أ بود.حامد أ   المحاضر

   211مدرج  211مدرج    المكان

 األحد

    أدب قراءة و محادثة أصول تربية ثقافة عامة اسم المقرر

    مسعود .زينبأ صالح الدين .سلمىأ د.مصطفى أمين الحكيم د.أميرة المحاضر

    707ق. 707ق. 211مدرج  707ق. المكان

 االثنين

    أدب تعبير كتابى قواعد نصوص تعبير كتابى المقرر اسم

    .علياءأ .دنياأ .شيرينأ د.جالديس عالء د.ريهام المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الثالثاء

    محادثةقراءة و ترجمة قواعد ثقافة عامة  اسم المقرر

    ا.دنيا نسو د.أمانى ونس د.أمانى ونس د.أمانى  المحاضر

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق.  المكان

 األربعاء

 نصوص اسم المقرر
قراءة و 

 محادثة
     ترجمة أدب

     فرج د.ناجى  فرج د.ناجى الحكيم د.أميرة عالء د.ريهام المحاضر

     707ق. 707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الخميس

    نسانحقوق اإل     اسم المقرر

    د.محمد فوزى     المحاضر

    514مدرج      المكان
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 م1029/ 1028 الفصل الدراسي الثانى     لغة فرنسية                 الثانية : 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       نالمكا

 األحد

   سكشن تدريس مصغر تكنولوجيا التعليم ترجمة قواعد قواعد  اسم المقرر
   قسم المناهج د.مها بدر ا.أسماء أ.أسماء د.أمانى ونس  المحاضر
   قسم المناهج 211مدرج  708ق. 708ق. 708ق.  المكان

 االثنين

 نصوص اسم المقرر
لغة فرنسية 

    قواعد لغويات لغويات ألغراض خاصة

    .شيرينأ د.جالديس غتورى .د غادةأ نوار د.زهرة نوار د.زهرة المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. المكان

 الثالثاء

     ورشة عمل شراف تربوىإ لغة فرنسية ألغراض خاصة اسم المقرر

     الحكيم د.أميرة د.عادل اللمسى عالء د.ريهام المحاضر

     708ق. 514مدرج  708.ق المكان

 األربعاء

    أدب ترجمة ترجمة أدب أدب ورشة عمل نصوص اسم المقرر

    فرج د.ناجى فرج د.ناجى شيرينأ.  مسعود .زينبأ .علياءأ .علياءأ .علياءأ المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. المكان

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
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 م1029/ 1028 الفصل الدراسي الثانى       لغة فرنسية               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  

        اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
سيكولوجية ّذوى االحتياجات 

 الخاصة

طرق تدريس ذوى االحتياجات 

 الخاصة
   نصوص لغويات مسرح ورشة عمل

   .سلمىأ .سلمىأ نوار د.زهرة نوار د.زهرة د.هناء عبد هللا د.محمد أبو حالوة المحاضر
   709ق. 709ق. 709ق. 709ق. 514مدرج  514مدرج  المكان

 االثنين

 أدب فرانكفونى قواعد ترجمة لغويات قرراسم الم
 أدب 

  فرانكفونى
   

    أ.أسماء أندراوس .د ناديةأ أ.أسماء .علياءأ د.جالديس المحاضر

    709ق. 709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار تطور الفكر التربوى ترجمة نصوص اسم المقرر

   د.مبروك عطية د.عادل اللمسى كيمالح د.أميرة د.جالديس المحاضر

   514مدرج  514مدرج  709ق. 709ق. المكان

 األربعاء

     ورشة عمل قواعد قواعد مسرح اسم المقرر

     .دنياأ .شيرينأ فرج د.ناجى .دنياأ المحاضر

     709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 الخميس
 اسم المقرر

 تر بية عملية
 المحاضر
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 م1029/ 1028الفصل الدراسي الثانى      لغة فرنسية                الرابعةالفرقة : ل محاضرات جدو

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      نظام التعليم  اسم المقرر

     د.محمد هالل  المحاضر

     415مدرج   المكان

 األحد

     قواعد ترجمة قواعد نقد سم المقررا

     ا.أسماء ونس د.أمانى ونس د.أمانى د.جالديس المحاضر

     706ق. 706ق. 706ق. 706ق. المكان

 االثنين

    لغويات ترجمة مقال  الفروق الفردية و القياس اسم المقرر

    د.جالديس نوار د.زهرة عالء د.ريهام .د عادل البناأ المحاضر

    706ق. 706ق.              706ق.                           211مدرج  المكان

 الثالثاء

     أدب فرانكفونى أدب فرانكفونى لغويات نصوص اسم المقرر

    .أسماءأ أندراوس .د ناديةأ .د غادة غتورىأ نوار د.زهرة المحاضر

    706ق. 706ق. 706ق.              706ق.              المكان

 األربعاء

     مقال نصوص نقد   اسم المقرر
     الحكيم د.أميرة الحكيم د.أميرة عالء د.ريهام   المحاضر

     706ق.      706ق.    706ق.       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 المحاضر تربية عملية

 المكان

 


