
 

 عميد الكلية                                                  المنسق العام للجنة الجدول
 

 أ.د محمود الشال                                                                 ا.د امل مهران       
 

 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول  لغة عربية  األولى 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

     نصوص قرآنية نصوص قرآنية اسم المقرر

     د رحاب سمير د أنور السنوسي أ . المحاضر

     327قاعة  327قاعة  المكان

 االثنين

   وصرف نحو اللغة العربية  مدخل إلى األدب العربي المكتبة العربية اسم المقرر

   د بسيمة أحمد د محمد توفيق + د يسرا د زكي عابدين د سامح داوود  المحاضر

   318قاعة  524مدرج  318قاعة   318قاعة  المكان

 الثالثاء

   مدخل إلى علم اللغة   مقرر اختياري * المعلم ومهنة التعليم مدخل إلى علم اللغة اسم المقرر

 د عادل اللمسي د محمد رشاد المحاضر
 د عبد الحميد

 محمد داودد 
   د أماني عبد الكريم 

 524مدرج  223قاعة  المكان
 524مدرج 

 122مدرج 
   120قاعة  

 ربعاءاأل

    المكتبة العربية مدخل إلى األدب العربي  نحو وصرف اسم المقرر

    د عبد الغفار عطية د عبد الغفار عطية د محمود حسن المحاضر

    120قاعة  120قاعة  120قاعة  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



 

 عميد الكلية                                                  المنسق العام للجنة الجدول
 

 أ.د محمود الشال                                                                 ا.د امل مهران       
 

 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول  اللغة العربية  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  

   تطبيقات تعلم علم اللغة التطبيقي علم البيان تدريس مصغر اسم المقرر

   قسم علم النفس د بسيمة أحمد د سماح فريد قسم المناهج المحاضر

   معمل علم النفس 117قاعة  226قاعة  معمل التدريس المكان

 األحد

   مهارات لغوية نحو سيكولوجية تعلم إدارة مدرسية اسم المقرر

   د يسرا العدوي د محمود حسن شاد فاطمة + د ر د مصطفى أمين المحاضر

   327قاعة  126قاعة  524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنين

    أدب جاهلي علم البيان أدب جاهلي اسم المقرر

    د زكي عابدين د محمد النجار د محمد توفيق المحاضر

    321قاعة  321قاعة  321قاعة  المكان

 الثالثاء

    علم اللغة التطبيقي نحو وصرف ةمهارات لغوي اسم المقرر

    د أماني عبد الكريم د محمد رشاد د أسماء شنقار المحاضر

    120قاعة  120قاعة  120قاعة  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 عميد الكلية                                                  المنسق العام للجنة الجدول
 

 أ.د محمود الشال                                                                 ا.د امل مهران       
 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول الثالثة اللغة العربية الفرقةدول محاضرات ج

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

      نحو وصرف اسم المقرر

      د بسيمة أحمد المحاضر

      318قاعة  المكان

 األحد

 تكنولوجيا التعليم اسم المقرر
عملي 

 تكنولوجيا

آلي حاسب 

 في التخصص

  طرق التدريس تطبيقات التدريس
 

   د طاهر علوان قسم المناهج قسم المناهج د محمد فوزي المحاضر

   223قاعة  معمل التدريس معمل التكنولوجيا 323مدرج  المكان

 االثنين

    أدب عباسي البديع الحديث والسيرة اسم المقرر

    سامح داوود د د سماح فريد د ابتسام ناصف المحاضر

    217قاعة  217قاعة  217قاعة  المكان

 الثالثاء

    أدب عباسي عبادات ومعامالت  اسم المقرر

    د عبد الغفار عطية د رحاب سمير  المحاضر

    528قاعة  528قاعة   المكان

 األربعاء

    البديع عبادات ومعامالت حديث شريف اسم المقرر

    د محمد النجار أ . د أنور السنوسي ر السنوسيأ . د أنو المحاضر

    528قاعة  528قاعة  528قاعة  المكان

 الخميس

 يـــــــــب الميدانــــــالتدري اسم المقرر
 المحاضر

 المكان

 
 

 

  



 

 عميد الكلية                                                  المنسق العام للجنة الجدول
 

 أ.د محمود الشال                                                                 ا.د امل مهران       
 

 

 م2019/2020الفصل الدراسي: األول    الرابعة اللغة العربية الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10  10-8 البيانات اليوم

 السبت  

     المعاجم والداللة أدب عربي حديث  ) شعر( اسم المقرر

     د أماني عبد الكريم د بهلول سالم المحاضر

     117قاعة  117قاعة  المكان

 األحد

  طرق التدريس تطبيقات التدريس نحو  نحو وصرف اسم المقرر

  د صفوت توفيق قسم المناهج رشاد د محمد  د محمود حسن المحاضر

  217قاعة  معمل التدريس 327قاعة   220قاعة  المكان

 االثنين

  األسلوبيات أدب عربي حديث المعاجم والداللة صحة نفسية المناهج اسم المقرر

  د أسماء شنقار د رزق بركات د بسيمة أحمد د آيات الدميري د رباب أبو الوفا  المحاضر

  117قاعة  117قاعة  324قاعة  323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

   أدب مصر االسالمية األسلوبيات أدب مصر االسالمية  اسم المقرر

   د عبد الغفار عطية د يسرا العدوي د سامح داوود  المحاضر

   324قاعة  324قاعة  324اعة ق  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 


