
     

 عميد الكلية                                                       المنسق العام لجدول الكلية                                                  منسق الجدول بالقسم 

                                

 

 

 م2020/ 2019الفصل الدراسي األول   : األولى                  لغة فرنسية          جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 محادثةقراءة و اسم المقرر
لغة فرنسية 

 خاصة ألغراض
    صوتيات تعبير كتابى ترجمة

 د.شيرين الفخرانى .زينبأ .زينبأ د.أميرة الحكيم  المحاضر
د.شيرين 

 الفخرانى
   

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

 االثنين

 لغة عربية قواعد قواعد نصوص اسم المقرر
قراءة و 

 محادثة
    

    أ.سلمى د.يسرا العدوى أ.سلمى د.أمانى ونس الءد.ريهام ع المحاضر

    707ق. 524م.  707ق. 707ق. 707ق. المكان

 الثالثاء

   نصوص صوتيات مقرر ثقافى مهنة التعليم المعلم و لغة عربية  اسم المقرر

   .دنياأ .دنياأ د أماني /عبد الحمدي دراز  د. د.عادل اللمسى د.محمد توفيق  المحاضر

   707ق. 707.ق 122مدرج  – 524م. 524م. 524م.   المكان

 األربعاء

 صوتيات اسم المقرر
لغة فرنسية 

 تعبير كتابى خاصة ألغراض
لغة فرنسية 

     ترجمة ألغراض خاصة

     د.شيرين الفخرانى  فرج د.ناجى .دنياأ .علياءأ .علياءأ المحاضر

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

 الخميس

         اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
 



     

 عميد الكلية                                                       المنسق العام لجدول الكلية                                                  منسق الجدول بالقسم 

                                

 

 

  

 م2020/ 2019الفصل الدراسي األول   :    الثانية              لغة فرنسية          جدول محاضرات الفرقة

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 حداأل

   قواعد  نصوص قواعد سيكولوجية التعلم اإلدارة المدرسية والصفية اسم المقرر

   .زينبأ أ.سلمى د.أسماء عبد السميع رشا المدبولى د. د. مصطفى أمين المحاضر

   708ق. 708ق. 708ق. 524م. 524م. المكان

 االثنين

   تدريس مصغر حضارة تعبير كتابى (A)صوتيات   اسم المقرر

    د.أمانى ونس د.ريهام عالء .سلمىأ  المحاضر

   قسم المناهج 708ق. 708ق. 708ق.  المكان

 الثالثاء

    أدب نصوص صوتيات ترجمة اسم المقرر

    أ.علياء د.ريهام عالء د.جالديس مصطفى د.أمانى ونس المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708ق. المكان

 األربعاء

   سكشن علم نفس أدب ترجمة حضارة تعبير كتابى أدب (B)ات صوتي  اسم المقرر

    د.ناجى فرج فرج د.ناجى فرج د.ناجى  .دنياأ .زينبأ .دنياأ  المحاضر

   قسم علم النفس 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 708ق.  المكان

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
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 م2020/ 2019الفصل الدراسي األول   : الثالثة                 لغة فرنسية          اضرات الفرقةجدول مح

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   لى فى التخصصحاسب آ ورشة عمل ترجمة تكنولوجيا التعليم اسم المقرر

    د.زهرة نوار د.أسماء عبد السميع محمد فوزي د. المحاضر

   قسم المناهج 709ق. 709ق. 323م. المكان

 االثنين

    نصوص ورشة عمل شعر لغويات اسم المقرر

    ندراوسأ.د نادية أ .علياءأ د.جالديس د.جالديس مصطفى المحاضر

    709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 الثالثاء

   طرق تدريس عملى شعر  ترجمة  لغويات حضارة  اسم المقرر

    .د غادة غتورىأ د.أميرة الحكيم د.ريهام عالء د.زهرة نوار المحاضر

   قسم المناهج 709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 األربعاء

   قواعد  حضارة قواعد قواعد نصوص طرق تدريس اسم المقرر

   فرج د.ناجى  .علياءأ .زينبأ  عبد السميع د.أسماء الفخرانى د.شيرين د.عبير فاروق المحاضر

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

 الخميس

 اسم المقرر

 المحاضر تدريب ميدانى                                  

 المكان
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 م2020/ 2019الفصل الدراسي األول   ابعة                 لغة فرنسية         : الر جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    دريس عملىطرق ت عملورشة  طرق تدريس ورشة عمل حضارة اسم المقرر

    .دنياأ د.عبير فاروق د.أميرة الحكيم د.زهرة نوار المحاضر

   قسم المناهج 706ق. 706ق. 706ق. 706ق. المكان

 االثنين

    لغويات لغويات رشاد نفسىصحة نفسية  و إ مناهج اسم المقرر

    د.جالديس  د غادة غتورىأ. آيات الدميري د. رباب أبو الوفاد.  المحاضر

    706ق. 706ق. 323م. 323م. المكان

 الثالثاء

    ترجمة نصوص حضارة نصوص ترجمة اسم المقرر

    .سلمىأ .د نادية أندراوسأ د.أمانى ونس د.زهرة نوار أميرة الحكيمد. المحاضر

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

 األربعاء

    قواعد (نثر)مقال أدبى  قواعد  (نثر)مقال أدبى  قواعد  اسم المقرر

    .علياءأ د.أسماء عبد السميع  الفخرانىد.شيرين  فرج  د.ناجى .زينبأ  المحاضر

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

 الخميس

 اسم المقرر

 المحاضر تدريب ميدانى                                 

 المكان

 


