
 

 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 األول: الدراسي الفصل   عام     ))لغة عربية((        األولى/  الفرقة محاضرات دولج 

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

  المقرر اسم
 نصوص قرآنية

 وتفسير( )تجويد
    (1مدخل إلى األدب العربي)

    عابدين زكيد/  السنوسي أنورد/   المحاضر

     121 قاعة  121قاعة   المكان

 االثنين

 (1والصرف) النحو عربيةالمكتبة ال المقرر اسم
 نصوص قرآنية

  وتفسير( )تجويد
   اللغة علم إلى المدخل

   أماني عبد الكريم د/  رحاب سميرد/  بسيمة محمدد/  سامح داودد/  المحاضر

     113قاعة  113قاعة  113قاعة  113قاعة  المكان

 الثالثاء

   عربيةالمكتبة ال تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم لغة عربية )مقرر ثقافي( المقرر اسم

   د/ عبد الغفار اكرد رباب / د أحمد ش د . عادل اللمسي  + د. توفيق د/ بهلول  المحاضر

   121قاعة  425مدرج   425مدرج   425  درجم المكان

 

 

 األربعاء

     (1مدخل إلى األدب العربي) اللغة علم إلى المدخل المقرر اسم

     عبد الغفارد/  محمود حسن د/  المحاضر

     121قاعة  113قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       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                     
 

 م1028/1029    األول: الدراسي الفصل عام     ))لغة عربية((       الثانية/  الفرقة محاضرات جدول

 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  

   تدريس مصغر  انعلم البي (القراءة) اللغوية المهارات تعلم  سكشن  المقرر اسم

   قسم المناهج د . سماح فريد  العدوي   د.  يسرا قسم علم النفس المحاضر

   معمل التدريس 111قاعة  222 قاعة معمل علم النفس المكان

 األحد

   التطبيقي اللغة علم علم البيان  سيكولوجية التعليم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

   محمود حسند/  أ.د/ أنور السنوسي  فاطمة موسى د/  / مصطفى أمين د المحاضر

   121قاعة  122قاعة  425 مدرج 425مدرج  المكان

 االثنين

    النحو والصرف الجاهلي األدب الجاهلي األدب المقرر اسم

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

    111قاعة  121قاعة  121قاعة  المكان

 الثاءالث

 

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 

    التطبيقي اللغة علم (القراءة) اللغوية المهارات النحو والصرف المقرر اسم

    أماني عبد الكريمد/  د . أسماء  شنقار  د محمد رشاد المحاضر

    125قاعة  125قاعة  125قاعة  المكان

 الخميس

       قررالم اسم

       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                     
 

 

 م1028/1029األول: الدراسي الفصل     عام     ))لغة عربية((   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

 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  

   حاسب الي في التخصص  تطبيقات تدريس سكشن تكنولوجيا  المقرر اسم

   قسم المناهج  قسم المناهج قسم المناهج  المحاضر

   معمل التكنولوجيا معمل التدريس معمل التكنولوجيا  المكان

 األحد

   (1التدريس) طرق   (2) تكنولوجيا التعليم المقرر اسم

   طاهر علواند/    د محمد فوزى المحاضر

   121قاعة     121 جمدر المكان

 االثنين

    العباسي ألدبا والمعامالت العبادات والسيرة الحديث المقرر اسم

    د/ سامح داود رحاب سميرد/  د رحاب سمير المحاضر

    211قاعة  211قاعة  211قاعة  المكان

 الثالثاء

 

   (البديع) البالغة  والسيرة الحديث العباسي األدب المقرر اسم

   سماح فريد د/   ابتسام ناصفد/  الغفار عطية د/ عبد لمحاضرا

   121قاعة    121قاعة  121قاعة  المكان

 األربعاء

 

    والصرف  النحو والمعامالت العبادات (البديع) البالغة المقرر اسم

    د/ بسيمة محمد السنوسي  د/ أنور أنور السنوسيد/  المحاضر

    423قاعة   423 قاعة 423قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التـــــــــــدريب المـــــــــيداني
    

     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                     
 

 م1028/1029األول: الدراسي لفصلا     عام     ))لغة عربية(( الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

الحديث  العربي األدب المعاجم والداللة حديث )شعر( عربي أدب المقرر اسم

   األسلوبيات )شعر(

   يد/ يسرا العدو د/ رزق بركات د أمانى عبد الكريم د/ بهلول المحاضر

   121قاعة   121قاعة   111قاعة  111قاعة   المكان

 األحد

   المعاجم والداللة    تطبيقات تدريس  المقرر اسم

   د/ محمود حسن  المناهج  المحاضر

   121قاعة   معمل التدريس  المكان

 االثنين

  والصرف النحو يةاإلسالم مصر أدب والصرف النحو صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

  حسن د/ محمود د/ عبد الغفار د/ بسيمة الحسيني علوان د/  .محمد خميس د/  المحاضر

   121قاعة   121 قاعة 125قاعة  121مدرج  121مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم

 التـــــــــدريب المـــــــــيداني
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    (2التدريس ) طرق ألسلوبياتا اإلسالمية مصر أدب المقرر اسم

    صفوت توفيقد/  أسماء شنقارد/  د/ سامح داود المحاضر

    111قاعة  111قاعة   111 قاعة المكان

 


