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 ول اللغة االنجليزية اجد
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 م2017/2018الثاني الفصل الدراسي:       انجليزي االولى  / 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  

  القصة  مقدمة إلى   عملي محادثة شعر عملي اسم المقرر

  د نادر حلمى   أ أسماء الشحيمي أ نهلة المحاضر

  524مدرج    معمل اللغة اإلنجليزية معمل اللغة تاإلنجليزية المكان

 األحد

  مدخل إلى الشعر اصول التربية    مدخل إلى النقد اسم المقرر

  د محمد داوود د محمد هالل   ميرفت عبد الرءوف -د المحاضر

  524مدرج  323م    217قاعة  المكان

 االثنين

    نفس نمو علم     اسم المقرر

   د عبد العزيز     المحاضر

   122م     المكان

 الثالثاء

   ترجمة قراءة 1محادثة   حقوق انسان  اسم المقرر

   د نهاد البحيري د نهاد البحيري ابتسام الشقرفى-د  د اشرف  المحاضر

   318ة قاع 318ق  318قاعة   323م  المكان

 األربعاء

   نقد أدبي تطبيقات  ترجمة عملي لغة أجنبية  اسم المقرر

   أ أحمد علي سالم  أ السيدة فؤاد د ناجي المحاضر

   714قاعة   معمل اللغة اإلنجليزية 327قاعة  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م 2017/2018 الثاني : الفصل الدراسي   انجليزي الثانية  /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  

    قراءة عملي تدريس مصغر  قراءة اسم المقرر

    أ أسماء الشحيمي قسم المناهج  ابتسام الشقرفى -د المحاضر

    معمل اللغة اإلنجليزية قسم المناهج   120قاعة  المكان

 األحد

  الشعر    الدراسات األمريكية تكنولوجيا تعليم  شعر اسم المقرر

  محمد داوود -د  د ميرفت  د مها بدر  د محمد داوود المحاضر

  524مدرج   321قاعة 122م  117ق  المكان

 االثنين

   قواعد قواعد )عملى(  االنجليزيةترجمة إلى  اسم المقرر

   حامد-د أ/ هند   د نهاد البحيري المحاضر

   327قاعة  معمل اللغة اإلنجليزية  117ق  المكان

 الثالثاء

  محادثة دراسات أمريكية شعر سيكشن محادثة اشراف تربوي  اسم المقرر

  د. ابتسام الشقرفي د ميرفت + أ أحمد علي سالم أ أمل المحمدي أ راوية المليجي د محمد هالل  المحاضر

  524مدرج  126ق  معمل اللغة  223قاعة  524م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م2018 /2017الثاني الفصل الدراسي:  انجليزي الثالثة  : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

   لغويات تطبيقية كتابة ترجمة  اسم المقرر

   د يسرية الهمشري  نادرد  يسرية الهمشريد   المحاضر

   318قاعة  120قاعة  120قاعة   المكان

 األحد

   شعر   طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د محمد داوود   د هناء المحاضر

    321ق   524م  المكان

 االثنين

      مدخل للغويات العامة  اسم المقرر

      د حامد  المحاضر

      318قاعة  المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار  تحليل تبايني  اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف    وفاء مرسيد  يسرية الهمشري -د المحاضر

    524  م  524م  524م  117قاعة  المكان

 األربعاء

    تحليل خطاب    اسم المقرر

    د حامد    المحاضر

    123قاعة    المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان
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 م 2018 /2017 الثاني الفصل الدراسي:   انجليزي الرابعة  : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

  شعر  ترجمةسيكشن   ترجمة   اسم المقرر

  د محمد داوود  أ ابتسام قضيب د نادر  المحاضر

  123ق   324ق  324ق   المكان

 األحد

    لغويات تطبيقية  كتابة   اسم المقرر

    د يسرية الهمشرى   ميرفتد   المحاضر

    126قاعة  126قاعة   المكان

 االثنين

    لغويات سيكشن كتابة الفروق الفردية  اسم المقرر

    د نهاد البحيري ا ابتسام قضيب  د فاطمة موسى المحاضر

    123قاعة  126م   122م  انالمك

 الثالثاء

    نظام التعليم  اسلوبيات  اسم المقرر

    د محمود الشال  د يسرية الهمشري   المحاضر

    323مدرج  117قاعة   المكان

 األربعاء

      تحليل اخطاء  اسم المقرر

      د حامد  المحاضر

      321قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

   

    المحاضر

    المكان

 
 

 
  

 


