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 م2017/2018 الثاني : الدراسي الفصل          عام     )لغة عربية(       األولى / الفرقة محاضرات دولج     

 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  

   اللغة االنجليزية  مدخل إلى البالغة والنقد التاريخ االسالمي   المقرر ماس

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح د/سماح فريد د/ ناصر كحيل   المحاضر

   524م  123قاعة  318ق   المكان

 األحد

   اصول التربية     المقرر اسم

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 الثنينا

   علم نفس نمو  نحو وصرف  األصوات العربية المقرر اسم

   د عبد العزيز  د/بسيمة  د/ محمد رشاد المحاضر

   122م   318ق   223ق  المكان

 الثالثاء

    مدخل إلى البالغة والنقد مدخل إلى األدب العربي  حقوق انسان  المقرر اسم

    محمد خليفةد  د أسماء شنقار  د اشرف  المحاضر

    528قاعة  528ق   323م  المكان

 

 

 األربعاء

      األصوات  العربية المقرر اسم

      د/ أمانى المحاضر

      223ق  المكان

 الخميس

     مدخل إلى األدب العربي  المقرر اسم

     د سامح  المحاضر

     321ق    المكان
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            م 2017/2018    الثاني : الدراسي الفصل عام     )لغة عربية(       الثانية / الفرقة محاضرات جدول      

 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  

   نحو وصرف 2النحو والصرف  علوم القرآن علوم القرآن المقرر اسم

   د/أماني عبد الكريم مد رشادد مح د  رحاب د/ ابتسام المحاضر

   321ق  528قاعة  528ق  528ق  المكان

 األحد

    أدب إسالمي تكنولوجيا تعليم نظري   2تدريس مصغر  المقرر اسم

    د/زكي عابدين د مها بدر  أ إيمان بدر  المحاضر

    528ق  122م   519قاعة  المكان

 االثنين

    أدب إسالمي   المقرر اسم

    د/زكي عابدين   المحاضر

    321ق    المكان

 الثالثاء

 

     علم المعاني اشراف تربوي  المقرر اسم

     د سماح فريد د محمد هالل المحاضر

     324ق  524م  المكان

 األربعاء

 

    علم المعاني موسيقى الشعر  المقرر اسم

    أ.د/أنور السنوسي أ.د/أنور السنوسي  المحاضر

    318ق  318ق   المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
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           م  2018 /2017الثاني : الدراسي الفصل     عام     )لغة عربية(   لثالثةا  / الفرقة محاضرات جدول

 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  

   الفكر النقدي عند العرب  مهارات لغوية )كتابة(  المقرر اسم

   د/يسرا العدوي  د/أماني عبد الكريم  المحاضر

   528ق   327ق   المكان

 األحد

      طرق تدريس ذوي االحتياجات  المقرر اسم

      عبد هللا د هناء المحاضر

       524م  المكان

 االثنين

   فلسفة اسالمية  الفكر النقدي عند العرب األدب العباسي  المقرر اسم

   د احمد شاكر  د/أسماء شنقار د/سامح داود  المحاضر

   324ق  120ق  327ق   المكان

 الثالثاء

 

   تطور الفكر التربوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار   المقرر اسم

   د مبروك عطية د أنعام كاشف   مرسي  د وفاء  المحاضر

    524م   524م   524م   المكان

 األربعاء

 

   مهارات لغوية )كتابة( نحو وصرف األدب العباسي األدب األندلسي المقرر اسم

   د/عبد الغفار عطية د/بسيمة د/عبد الغفار عطية أ.د أنور السنوسي المحاضر

   120ق  120ق  120ق   318ق  المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 التـــــــــــدريب المـــــــــيداني
    

     المحاضر

     المكان
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              م 2018 /2017ي الثان: الدراسي لفصلا     عام     )لغة عربية( الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم

 التـــــــــدريب المـــــــــيداني

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

  الحاسوب وتعليم العربية  نحو وصرف الحاسوب وتعليم العربية الفروق الفردية  مقررال اسم

  د أماني  د/محمد رشاد د أسماء شنقار د فاطمة موسى المحاضر

  323مدرج   321ق  321ق   122م  المكان

 الثالثاء

     نظام التعليم    المقرر اسم

     د محمود الشال    المحاضر

    323م    المكان

 األربعاء

    تحليل النصوص األدب العربي الحديث )نثر( النحو والصرف المقرر اسم

    د/بهلول سالم د/بهلول سالم د/محمود حسن المحاضر

     126ق   126قاعة  126ق  المكان

 الخميس

   تحليل النصوص لنقد األدبي الحديثاتجاهات ا اتجاهات النقد األدبي الحديث األدب العربي الحديث )نثر( المقرر اسم

   د/محمد خليفة د/ محمد عبد الحميد  د/ أسماء شنقار د/ أسماء شنقار المحاضر

   528ق  528ق  528ق  528ق  المكان

 


