
 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

    وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية

 أ.د / أمل مهران

 

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول  لغة عربية  األولى جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     نصوص قرآنية نصوص قرآنية اسم المقرر

     د رحاب سمير أ . د أنور السنوسي المحاضر

     723قاعة  723قاعة  المكان

 االثنين

  االنتماء والوالء والمواطنة نحو وصرف اللغة العربية  مدخل إلى األدب العربي المكتبة العربية اسم المقرر

 د زكي عابدين د سامح داوود  المحاضر
د محمد توفيق + د أسماء 

 شنقار
  د....... د بسيمة أحمد

  011مدرج  713قاعة  425مدرج  713قاعة   713قاعة  المكان

 الثالثاء

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

 د عادل اللمسي  المحاضر
 د عبد الحميد

 د أماني
   د أماني عبد الكريم 

 425مدرج   المكان
 425مدرج 

 122مدرج 
   121ة قاع 

 األربعاء

   مدخل إلى علم اللغة المكتبة العربية  نحو وصرف اسم المقرر

   د محمد رشاد د عبد الغفار عطية  د أماني عبد الكريم المحاضر

   227قاعة  121قاعة   121قاعة  المكان

 الخميس

    مدخل إلى األدب العربي    اسم المقرر

    د بهلول سالم   المحاضر

    113قاعة    مكانال

 



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

    وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية

 أ.د / أمل مهران

 

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول            اللغة العربية  الثانية جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   تطبيقات تعلم  علم البيان تدريس مصغر اسم المقرر

   قسم علم النفس  د سماح فريد قسم المناهج المحاضر

   معمل علم النفس  222قاعة  معمل التدريس المكان

 األحد

    نحو سيكولوجية تعلم إدارة مدرسية اسم المقرر

    د محمود حسن د فاطمة + د رشا يإيمان سامد  المحاضر

    122قاعة  425مدرج  425مدرج  المكان

 االثنين

    أدب جاهلي علم البيان أدب جاهلي اسم المقرر

    د زكي عابدين د محمد النجار د محمد توفيق المحاضر

    721قاعة  721قاعة  721قاعة  المكان

 الثالثاء

    نحو وصرف  يعلم اللغة التطبيق اسم المقرر

    د محمد رشاد  د أماني عبد الكريم المحاضر

    713قاعة   423قاعة المكان

 األربعاء

     مهارات لغوية مهارات لغوية اسم المقرر

     اسماء شنقارد  د يسرا العدوي المحاضر

     121قاعة  723قاعة  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

    وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية

 أ.د / أمل مهران

 

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول          الثالثة اللغة العربية الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01 01-8 البيانات اليوم

 السبت  

    حاسب آلي في التخصص نحو وصرف عملي تكنولوجيا اسم المقرر

    قسم المناهج د بسيمة أحمد قسم المناهج المحاضر

    معمل التكنولوجيا 127قاعة  معمل التكنولوجيا المكان

 األحد

   طرق التدريس تطبيقات التدريس نحو وصرف تكنولوجيا التعليم اسم المقرر

   د طاهر علوان قسم المناهج د محمد رشاد د محمد فوزي المحاضر

   227قاعة  معمل التدريس 227قاعة  727مدرج  المكان

 االثنين

    أدب عباسي البديع الحديث والسيرة اسم المقرر

    د سامح داوود د سماح فريد د ابتسام ناصف المحاضر

    213قاعة  213قاعة  213قاعة  المكان

 الثالثاء

    أدب عباسي عبادات ومعامالت  اسم المقرر

    د عبد الغفار عطية د رحاب سمير  المحاضر

    423قاعة  423 قاعة  المكان

 األربعاء

    البديع عبادات ومعامالت حديث شريف اسم المقرر

    د محمد النجار أ . د أنور السنوسي أ . د أنور السنوسي المحاضر

    423قاعة  423قاعة  423قاعة  المكان

 الخميس

 التدريــــــب الميدانـــــــــي اسم المقرر
 المحاضر

 المكان



 

 في التبادل ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

    وهكذا التالي الأسبوع

 عميد الكلية

 أ.د / أمل مهران

 
 

 
  

 م 0202/0202    الفصل الدراسي: األول           الرابعة اللغة العربية الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-1 1-01 01-01  01-8 البيانات اليوم

 السبت  

     المعاجم والداللة أدب عربي حديث  ) شعر( اسم المقرر

     د أماني عبد الكريم د بهلول سالم المحاضر

     113قاعة  113قاعة  المكان

 األحد

  طرق التدريس تطبيقات التدريس نحو وصرف  نحو وصرف اسم المقرر

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

  213قاعة  معمل التدريس 223قاعة   221قاعة  المكان

 االثنين

  األسلوبيات حديث أدب عربي المعاجم والداللة صحة نفسية المناهج اسم المقرر

  د محمد النجار د محمد خليفة د بسيمة أحمد د آيات الدميري د رباب أبو الوفا  المحاضر

  113قاعة  113قاعة  725قاعة  727مدرج  727مدرج  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التربية العملية
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

  األسلوبيات أدب مصر االسالمية  االسالمية أدب مصر  اسم المقرر

  د يسرا العدوي د عبد الغفار عطية  د سامح داوود  المحاضر

  725قاعة  725قاعة   725قاعة   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 


