
 

 ةعميد الكليالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم      

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        محمد النجارأ  –د محمد توفيق 
 

 م1026/1027 األول: الدراسي الفصل          عام     ))لغة عربية((        األولى/  الفرقة محاضرات دولج 

 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم
1-
3 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

  المقرر اسم
 نصوص قرآنية

 وتفسير( )تجويد
   اللغة علم إلى المدخل (1مدخل إلى األدب العربي)

   محمود حسند/  عابدين زكيد/  السنوسي أنورد/   المحاضر

   723قاعة   723 قاعة  723قاعة   المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم عربيةالمكتبة ال (1والصرف) النحو عربيةالمكتبة ال المقرر اسم

   د محمد هالل سامح داودد/  بسيمة محمدد/  د/ عبد الغفار حاضرالم

   122مدرج  713قاعة  713قاعة  713قاعة  المكان

 الثالثاء

    (مقرر ثقافيلغة عربية )   المقرر اسم

    د/محمد توفيق د/بهلول +   المحاضر

    425  درجم   المكان

 

 

 األربعاء

 المقرر اسم
مدخل إلى األدب 

 (1العربي)
 نصوص قرآنية

 وتفسير( )تجويد
   اللغة علم إلى المدخل تربية صحية / تفكير فلسفي 

   أماني عبد الكريمد/  د رباب / د أحمد شاكر محمود حسند/  أسماء شنقارد/  المحاضر

   213قاعة  122مدرج  213قاعة  213قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 ةعميد الكليالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم      

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        محمد النجارأ  –د محمد توفيق 
 

            م 1026/1027    األول: الدراسي الفصل عام     ))لغة عربية((       الثانية/  الفرقة محاضرات جدول

 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  

    الصرف سيكولوجية التعليم  المقرر اسم

    د محمد رشاد المنشاويد/ عادل   المحاضر

    713قاعة  727 مدرج  المكان

 األحد

    تدريس مصغر معمل تعلم علم البيان  المقرر اسم

    قسم المناهج محمد مجلي أ.د/ أنور السنوسي المحاضر

    معمل التدريس معمل علم النفس 723قاعة  المكان

 االثنين

   المدرسية اإلدارة الجاهلي األدب لممعمل تع  (1النحو والصرف ) المقرر اسم

   / مبروك عطيةد د/ زكي عابدين انعام كاشف محمد رشادد/  المحاضر

   727مدرج  723قاعة  معمل علم النفس 425 مدرج المكان

 الثالثاء

 

   (راءةالق) اللغوية المهارات (القراءة) اللغوية المهارات الجاهلي األدب التطبيقي اللغة علم المقرر اسم

   د يسرا + د عبد الغفار + ديسرا د/ عبدالغفار د/ محمد توفيق أماني عبد الكريمد/  المحاضر

   222قاعة  222 قاعة 222قاعة  723قاعة  المكان

 األربعاء

 

      سكشن تعلم  المقرر اسم

      إيمان + إسراء المحاضر

      معمل علم النفس المكان

 الخميس

     علم البيان  ررالمق اسم

     د أسماء شنقار  المحاضر

     122قاعة   المكان

 
 

 
  



 

 ةعميد الكليالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم      

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        محمد النجارأ  –د محمد توفيق 
 

 

         م  2213/ 2216األول: الدراسي الفصل     عام     ))لغة عربية((   لثالثةا /  الفرقة محاضرات جدول

 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  

    (البديع) البالغة (1والصرف ) النحو  المقرر اسم

    العدوي د/ يسرا د/ بسيمة محمد  المحاضر

    721قاعة  721قاعة    المكان

 األحد

 المقرر اسم
 (2) تكنولوجيا التعليم

  في التخصص حاسب الي
سكشن 

 تكنولوجيا

تطبيقات 

 تدريس
 (1التدريس) طرق

  

   صفوت توفيقد/  قسم المناهج قسم المناهج  د محمد فوزى المحاضر

 المكان
  122 مدرج

 معمل التكنولوجيا
معمل 

 التكنولوجيا

معمل 

 التدريس
 425مدرج 

  

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 

   والسيرة الحديث  العباسي األدب العباسي األدب المقرر اسم

   د رزق بركات  د/ سامح داود الغفار عطية د/ عبد المحاضر

   122قاعة   122قاعة  122قاعة  المكان

 األربعاء

 

   (البديع) البالغة والسيرة الحديث والمعامالت العبادات والمعامالت العبادات المقرر اسم

   أسماء شنقارد/  السنوسي  د/ أنور السنوسي  د/ أنور د/ محمد رشاد المحاضر

   423قاعة  423قاعة  423قاعة   423قاعة  المكان

 الخميس

 المقرر اسم

 ــــــــدريب المـــــــــيدانيالتـــ
    

     المحاضر

     المكان
                                                                                

  

 

 



 

 ةعميد الكليالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم      

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم        محمد النجارأ  –د محمد توفيق 
 

 

              م 2213/ 2216األول: الدراسي لفصلا     عام     ))لغة عربية(( الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 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 ليوما

  السبت  

   األسلوبيات  )شعر( الحديث العربي األدب مناهج المقرر اسم

   د/ يسرا العدوي  د/ بهلول د/ رجب سرور المحاضر

   721قاعة    122قاعة   122مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       رالمحاض

       المكان

 االثنين

   اإلسالمية مصر أدب والصرف النحو اإلسالمية مصر أدب صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

   د/ سامح داود د/ بسيمة د/ عبد الغفار الحسيني علواند/  المحاضر

    725 قاعة 725قاعة  725قاعة  122مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم

 ـــــــدريب المـــــــــيدانيالتــ

 
تطبيقات 

 تدريس
 (2التدريس ) طرق

 
 

   طاهر علواند/  المناهج  المحاضر

  المكان
معمل 

 التدريس
  122مدرج 

 
 

 األربعاء

   والصرف النحو المعاجم والداللة   )شعر( الحديث العربي األدب المعاجم والداللة المقرر اسم

   حسن محمودد/  د/ محمود حسن د/ رزق بركات د أمانى عبد الكريم المحاضر

    226قاعة  226قاعة  226قاعة   226قاعة  المكان

 الخميس

       األسلوبيات المقرر اسم

      خليفة د/ محمد المحاضر

      723قاعة  المكان

 


