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 م2018 /2017 الفصل الدراسي الثانى فرنسية لغة                األولىالفرقة :جدول 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  

   لغة انجليزية    اسم المقرر

   د.نادر حلمى    المحاضر

   524مدرج     المكان

 األحد

   أصول تربية تعبير كتابى ثقافة عامة قراءة و محادثة ثقافة عامة اسم المقرر

   د.محمد هالل زهرةد. .شيرينأ .شيرينأ أميرةد. المحاضر

 707ق.  707ق.  707ق.  المكان
 

 707ق. 
   323مدرج 

 االثنين

   علم نفس النمو  نصوص أدب نصوص اسم المقرر

   د.عبد العزيز  د.جالديس أ.علياء أ.ريهام المحاضر

   122مدرج   707ق.  707ق.  707ق.  المكان

 الثالثاء

     تعبير كتابى قواعد قواعد حقوق أنسان اسم المقرر

     أ.ريهام أمانىأ. أ.د غادة د.أشرف+د.محمد خفاجة المحاضر

     707ق.   707ق.  707ق.  323مدرج  المكان

 األربعاء

    قراءة و محادثة ترجمة أدب ترجمة اسم المقرر

    أميرةد.  د.ناجى د.ناجى شيرينأ. المحاضر

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

 الخميس

          اسم المقرر

          المحاضر

          المكان
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 م2018 /2017 ل الدراسي الثانىالفصلغة فرنسية                 الثانية : 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   تدريس مصغر  ترجمة تكنولوجيا التعليم لغة فرنسية ألغراض خاصة اسم المقرر
   قسم المناهج د.أميرة بدرد.مها  د.زهرة المحاضر
    708ق.  122مدرج  708ق. المكان

 االثنين

    لغويات قواعد قواعد نصوص اسم المقرر

    أ.سلمى د.جالديس أ.أسماء د.زهرة المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708ق. المكان

 الثالثاء

 نصوص اشراف تربوى اسم المقرر
لغة فرنسية 

 ألغراض خاصة
     لغويات ورشة عمل

    جالديسد. أميرةد. ريهامأ. أ.سلمى د.محمد هالل المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708ق. 524مدرج  المكان

 األربعاء

    أدب ترجمة ورشة عمل أدب  قواعد أدب  اسم المقرر

    د.ناجى أ.شيرين أ.شيرين  أ.زينب أ.زينب أ.علياء  المحاضر

    708ق. 708ق. 708ق. 708.ق 708ق. 708ق.  المكان

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
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 م2018 /2017 الفصل الدراسي الثانىلغة فرنسية                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  

        لمقرراسم ا

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
طرق تدريس ذوى االحتياجات 

 الخاصة
    نصوص لغويات قواعد قواعد

    د.جالديس د.جالديس د.جالديس أ.أسماء د.هناء عبد هللا المحاضر
    709ق. 709ق. 709ق. 709ق. 524مدرج  المكان

 االثنين

    لغويات أدب فرانكفونى أدب فرانكفونى مسرح مسرح ورشة عمل اسم المقرر

    أ.سلمى أ.أسماء أ.د نادية د.زهرة أ.سلمى أ.سلمى المحاضر

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

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوى سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة تعليم كبار ورشة عمل اسم المقرر

   د. مبروك عطية د. أنعام كاشف د.وفاء مرسى د.زهرة المحاضر

   524مدرج  524مدرج  524مدرج  709ق. المكان

 األربعاء

   نصوص ترجمة أدب فرانكفونى قواعد  ترجمة اسم المقرر

   د.ناجى أ.علياء أ.علياء  أ.زينب  د.أميرة المحاضر

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

 الخميس
 اسم المقرر

 تر بية عملية
 المحاضر
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 م2018 /2017الفصل الدراسي الثانى لغة فرنسية                الرابعةالفرقة : جدول 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  

        اسم المقرر

       المحاضر

       نالمكا

 األحد

    لغويات قواعد قواعد نصوص ترجمة لغويات اسم المقرر

        سلمىأ. أ.زينب أسماءأ. زهرةد. زهرةد. جالديسد. المحاضر

 المكان
              

 706ق.

             

 706ق.

             

 706ق.
    706ق. 706ق.       706ق.

 االثنين

  نصوص نقد فروق فردية اسم المقرر
ادب 

 فرانكفونى

ادب 

 فرانكفونى
  

   أسماءأ. ا.د نادية  علياءأ. أ.ريهام د.فاطمة موسى المحاضر

 المكان
              122مدرج 

              

              

 706ق.
   706ق. 706ق.  706ق.

 الثالثاء

   ترجمة نصوص نظام التعليم أنواع أدبية نقد أنواع أدبية اسم المقرر

   ا.د نادية ا.د نادية د.محمود الشال أميرةد. جالديسد. جالديسد. المحاضر

   706ق. 706ق. 323مدرج  706ق. 706ق. 706ق. المكان

 األربعاء

     قواعد أدب فرانكفونى  ترجمة  اسم المقرر
     د.ناجى علياءأ. علياءأ.  المحاضر

     706ق. 706ق. 706ق.  المكان

 الخميس

 سم المقررا

 المحاضر تربية عملية

 المكان
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