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 عميد الكلية         لجنة الجدول                                                                        

 ا.د/ غادة غتوري                                                             د. أحمد عبد هللا سالم
 

 

 م1027/1028الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة االولى / جدول محاضرات الفرقة
 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  

  إلى القصةمقدمة     بيو نبات عملى كتابة  اسم المقرر

  د نادر حلمى    د خلود ا/ امانى عطية المحاضر

 معمل اللغة  المكان
 –كلية العلوم 

 1مدرج 
 

 
  514م  

 األحد

2عملي   قواعد 1 كتابة الحركيةالمهارات  اصول التربية  اسم المقرر   مدخل للشعر  

  د محمد داود  أ إيمان نوح د نادر د عفاف عثمان د مصطفى امين  المحاضر

  514م  معمل اللغة اإلنجليزية 210ق  317قاعة  313م  المكان

 االثنين

     بيو حيوان فيزياء كيمياء  اسم المقرر

 المحاضر
د السيد +  

 دعالء
 د الغزالي خضرد ياسر 

 
 

 
 

 المكان
  -العلوم  

 1مدرج 
 –العلوم 

 1مدرج 
 –العلوم 

 1مدرج 
 

 
 

 

 الثالثاء

   رياضيات مدخل إلى النقد  عملي شعر حقوق انسان  اسم المقرر

   د.محمد متولي د مرفت عبد الرءوف  نهلة حامدأ  د اشرف + م خفاجي  المحاضر

   116ق  116قاعة  116قاعة  313م  المكان

 األربعاء

    مدخل إلى النقد عملي 2 قواعد علم نفس نمو  اسم المقرر

    أ أحمد علي سالم د حامد دسعيد عبد الغنى  المحاضر

    113قاعة  113ق  514مدرج  المكان

 الخميس

      المهارات الموسيقية اسم المقرر

      د سعاد  الدغيدي  المحاضر

      211مدرج  المكان

 
 



 

 عميد الكلية         لجنة الجدول                                                                        

 ا.د/ غادة غتوري                                                             د. أحمد عبد هللا سالم
 

 

 

 

 م1027/1028الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة  الثانية/ جدول محاضرات الفرقة
 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  

   عملى قراءة   تكنولوجيا تعليم  قراءة  اسم المقرر

   ا/ امانى عطية   د محمد فوزي  د ابتسام الشقرفي  المحاضر

   110ق    211م  210قاعة  المكان

 األحد

    سكشن قواعد سكشن ترجمة شعر اسم المقرر

    أ والء فتحي  أ والء فتحي د محمد داوود المحاضر

    معمل اللغة   معمل اللغة 227ق  المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر قواعد  االنجليزيةترجمة إلى  تطبيقات نقد اسم المقرر

   د/أماني + د أسماء  د حامد   د نهاد البحيري ا/ هند كغافى  المحاضر

   514م   317قاعة  216قاعة  معمل اللغة  المكان

 الثالثاء

  محادثة نقد  شعر سيكشن دراما ومسرح طفل اسم المقرر

  د.ابتسام الشقرفي د ميرفت عبد الرؤوف  المحمديأ أمل  د/بهلول د محمد خليفة +  المحاضر

  514مدرج  312ق   معمل اللغة 211م  المكان

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية  سيكولوجية التعلم  تدريس مصغر اسم المقرر

    د عبد الرازق د عادل المنشاوى  قسم المناهج  المحاضر

    211م   211م  معمل المناهج  المكان

 الخميس

     محادثة   اسم المقرر

     ا/راوية المليجى   المحاضر

     معمل اللغة  المكان
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 م1027/1028الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة الثالثة  / جدول محاضرات الفرقة
 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  

   لغويات تطبيقية  كتابة 3ترجمة  الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   د يسرية الهمشري  نادرد   يسرية الهمشريد  د إيمان ضحا  المحاضر

   328قاعة  210قاعة   210ق   425م  المكان

 األحد

  تطبيقات كتابة  شعر مقرر ثقافي اختياري  موروفولوجي  تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

  ا/ايمان نوح  دمحمد داوود د احمد شاكر د غادة نهاد البحيريد  د مبروك عطية  المحاضر

  معمل اللغة 312ق  211م  328قاعة  211م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 الميداني  التدريب

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم الكبار  نقد   تطبيقات شعر تطبيقات نقد اسم المقرر

   د وفاء مرسي  د ابتسام الشقرفي أ أحمد علي سالم ا/هند كفافى  المحاضر

   313م  312 312قاعة  معمل اللغة  المكان

 األربعاء

   مدخل للغويات العامة  عملى لغويات   عملى ترجمة  اسم المقرر

   د حامد  ا/ ميرفت جابر   ا / السيدة فؤاد المحاضر

   328قاعة  معمل اللغة   معمل اللغة  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

  



 

 عميد الكلية         لجنة الجدول                                                                        

 ا.د/ غادة غتوري                                                             د. أحمد عبد هللا سالم
 

 م1027/1028الثاني الفصل الدراسي:   ((انجليزية أساسي  ))لغة لرابعة ا/ جدول محاضرات الفرقة
 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  

  شعر عملى ترجمة  عملى تحليل اخطاء  ترجمة لوجية ذوي االحتياجات وسيك اسم المقرر

  د محمد داوود  ا/ ابتسام قضيب   ا/ اسماء الشحيمى   نادرد  رشا المدبوليد/ المحاضر

  213ق  314ق  معمل اللغة االنجليزية 314قاعة   313مدرج   المكان

 األحد

     لغويات تطبيقية كتابة طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

    د يسرية الهمشري  د ميرفت د فايزة فاروق  المحاضر

    216قاعة  216قاعة  514مدرج  المكان

 االثنين

   عملى اسلوبيات  عملى لغويات  تحليل اخطاء  سيكشن كتابة اسم المقرر

   ا/ ميرفت جابر  ا/ ميرفت جابر  د حامد  قضيب أ ابتسام المحاضر

   معمل اللغة معمل اللغة   227ق  210قاعة  المكان

 الثالثاء

    تطبيقات شعر  نظام التعليم في مصر  اسلوبيات  اسم المقرر

    ا/ هند كفافى  د محمود الشال  د نادر حلمي  المحاضر

    223ق   514م   المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميدانى

   

    المحاضر

    المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 


