
 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة 

 غادة غتوري أ. د/                أ. د/ فتحي  عشيبة                 د/ سعيد عشيبة -د/ عادل اللمسي                       د/ سامح السعيد داوود 
 

 

 م1028/1029  الفصل الدراسي: األول  ((لغة عربية)) أساسي   األولى  / 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       مكانال

 االثنين

  تاريخ مصر المعاصر   جغرافية مصر   مهارات لغوية )استماع وقراءة(  اسم المقرر

   حسين  صفوت  /د  مدحت  االنصاري / د أ د/ يسرا العدوي  المحاضر

  324ق   424مدرج   423قاعة   المكان

 الثالثاء

   عليمالمعلم ومهنة الت  جبـــر لغة إنجليزية اسم المقرر

   . عادل اللمسي د    د رجب عمر أ بسمة جمال المحاضر

   424مدرج   222قاعة  424مدرج  المكان

 األربعاء

      مهارات لغوية )استماع وقراءة( الدين والحياة  اسم المقرر

     د/ أماني عبد الكريم د. رحاب سمير  المحاضر

     224قاعة  ( 424)   مدرج المكان

 خميسال

    الدين والحياة    اساسيات الرياضيات اسم المقرر

    د/ سامح داوود   عصام خيرهللا/د  المحاضر

    222قاعة   222قاعة  المكان

 

 



 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة 

 غادة غتوري أ. د/                أ. د/ فتحي  عشيبة                 د/ سعيد عشيبة -د/ عادل اللمسي                       د/ سامح السعيد داوود 
 

 

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول  أساسي  ))لغة عربية((  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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   المدرسية اإلدارة علم نفس اجتماعي   اسم المقرر

   / . مبروك عطية د د/  ايات الدميري    المحاضر

   423مدرج   423مدرج    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       ضرالمحا

       المكان

 الثالثاء

   عملي مهارات حركية   دب األطفال أ دب األطفال أ اسم المقرر

   د. عصام + د. محمد   د/ محمد توفيق بركات د/ رزق  المحاضر

     222ق   224قاعة  331قاعة  المكان

 األربعاء

  النحو والصرف تدريس مصغر  اسم المقرر
 النحو والصرف 

 
   

    د/ محمد رشاد د محمود حسن أ إيمان بدر المحاضر

    433قاعة  433قاعة  معمل التدريس المكان

 الخميس

 المهارات الحركية  المهارات الموسيقية   اسم المقرر
عملي مهارات 

    حركية 

 عصام راشدد  د. سعاد الدغيدي   المحاضر
د. عصام + د. 

 محمد 
   

    224ق  224قاعة   المكان

 



 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة 

 غادة غتوري أ. د/                أ. د/ فتحي  عشيبة                 د/ سعيد عشيبة -د/ عادل اللمسي                       د/ سامح السعيد داوود 
 

 م1029 /1028 الفصل الدراسي: األول     ساسي  ))لغة عربية((أ     الثالثة : دول محاضرات الفرقةج

 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  

    العربية  البالغة النصوص القرآنية  حديث شريف اسم المقرر

    د/ يسرا العدوي د/ ابتسام ناصف ناصف د/ ابتسام المحاضر

      423قاعة    423قاعة    423قاعة  المكان

 األحد

     حديث شريف  2تكنولوجيا تعليم  النصوص القرآنية  اسم المقرر

    د/ رحاب سمير  د عبير فاروق   د/ رحاب سمير المحاضر

    231قاعة   424 درجم 423قاعة  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 تـــــدريب ميـــــــداني
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   سكشن تكنولوجيا العربية البالغة النحو والصرف حاسب الي في التخصص  اسم المقرر

   قسم المناهج د/ سماح فريد  د/ محمد رشاد  قسم المناهج  المحاضر

   معمل تكنولوجيا 222قاعة    222ة قاع معمل تكنولوجيا التعليم المكان

 األربعاء

    (3)التدريس طرق  النحو والصرف تطبيقات التدريس اسم المقرر

    د/ طاهر علوان محمد  بسيمة /د أ إيمان بدر المحاضر

    224قاعة  231قاعة  معمل التدريس  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 

 

 



 

 عميد الكلية                    جنة الجدولللالمنسق العام                   منسق لجنة الجدول بالكلية         بالقسم  الجدولمنسق لجنة 

 غادة غتوري أ. د/                أ. د/ فتحي  عشيبة                 د/ سعيد عشيبة -د/ عادل اللمسي                       د/ سامح السعيد داوود 
 

  1028/1029 الفصل الدراسي: األولأساسي  ))لغة عربية((   الرابعة  / 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  

 اسم المقرر
 األصوات العربية 

 نظري وتطبيقات
    يث )شعر( األدب العربي الحد 

    بهلول سالم /د  ماني عطيةد / أ  المحاضر

     324ق   324ق  المكان

 األحد

 تطبيقات تدريس اسم المقرر
 تحليل النصوص األدبية

 

 األصوات العربية 

 نظري وتطبيقات
   2طرق تدريس 

   د/ صفوت توفيق د / محمد رشاد  د/ زكي عابدين  المناهج المحاضر

   222 قاعة 322ق   322ق  معمل التدريس المكان

 االثنين

 المناهج الصحة النفسية اسم المقرر
 )شعر( األدب العربي الحديث

 نظري وتطبيقات
   

    محمد خليفة /د د/ غادة عبد السالم   د/عادل المنشاوي  المحاضر

    322ق  423مدرج   423مدرج   المكان

 الثالثاء

 )نثر( لحديثاألدب العربي ا )نثر( األدب العربي الحديث اسم المقرر
 تحليل النصوص األدبية

 نظري وتطبيقات
   

    د/ عبد الغفار عطيه  د/ بهلول سالم   د/ أسماء شنقار  المحاضر

    322قاعة  423ق  423ق  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 


