
     

 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم           

 ةفتحى درويش عشيب.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     أماني ونس  .أ

 

 
  

 م1027/ 1026 الفصل الدراسي: األولالرابعة   لغة فرنسية   : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

       مناهج اسم المقرر

       د/ رجب سرور المحاضر

       211مدرج  المكان

 األحد

   لغويات طرق تدريس (B)لغويات  ورشة عمل ةحضار  اسم المقرر

   أ.د/غادة غتوري د/ ابتهال أ. سلمى أ. سلمى زهرة /د المحاضر

   607ق  607ق  607ق  607ق  607ق  المكان

 االثنين

    نصوص حضارة (A)لغويات قواعد مقال صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

    أ. علياء أ. علياء أ. جالديس أ. أسماء ءأ. أسما  الحسينى علواند/  المحاضر

    607ق  607ق  607ق  607ق  607ق  211مدرج  المكان

 الثالثاء

   ترجمة نصوص ترجمة قواعد ورشة عمل اسم المقرر

   أ.د نادية  أ.د نادية  شيرين أ. شيرين أ. د/ أميرة المحاضر

    607ق   607ق  607ق  607ق  607ق  المكان

 ربعاءاأل

 اسم المقرر

 التدريب الميداني

     

       المحاضر

      المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 قواعد  

 د/ ناجي

 607ق 

 مقال

 د/ ناجي

 607ق 

 المحاضر   

 المكان
 
 
 
 
 

 
 
 



     

 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم           

 ةفتحى درويش عشيب.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     أماني ونس  .أ

 م1027/ 1026 الفصل الدراسي: األولفرنسية لغة    الثالثة  : الفرقةجدول محاضرات 

 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 يومال

 السبت  

        اسم المقرر

        المحاضر

       المكان

 األحد

     ورشة عمل  تعليم التكنولوجيا  اسم المقرر

     د/ زهرة  د محمد فوزى المحاضر

     607ق   211مدرج  المكان

 االثنين

   ترجمة نصوص  حضارة ورشة عمل شعر قرراسم الم

   أ.د نادية  أ.د نادية  د/ زهرة سلمى .أ سلمى .أ المحاضر

    607ق   607ق  607ق  607ق  607ق  المكان

 الثالثاء

   ترجمة شعر لغويات لغويات قواعد شعر ورشة عمل اسم المقرر

 أ. جالديس أ. أسماء أ. جالديس علياء أ. المحاضر
غادة  أ.د/

 غتوري
أ.د/ غادة 

 غتوري
   أ. شيرين

   607ق  607ق  607ق  607ق  607ق  607ق   607ق  المكان

 األربعاء

      نصوص لغويات قواعد حضارة طرق تدريس اسم المقرر

      أ. علياء أ. شيرين د/ ناجي أ. علياء د/ عبير فاروق المحاضر

      607ق   607ق  607ق  607ق  607ق  المكان

    التدريب الميداني  اسم المقرر الخميس

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم           

 ةفتحى درويش عشيب.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم     أماني ونس  .أ

 م1027/ 1026 الفصل الدراسي: األولفرنسية لغة    الثانية  : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

     سيكلوجية التعلم  تطبيقات تعلم  اسم المقرر

     د عادل المنشاوي  أ سحر  المحاضر

  المكان
معمل علم 

 النفس
  415مدرج 

 
  

 األحد

     صوتيات تعبير كتابي (B) صوتيات  اسم المقرر

     أ.د/ غادة غتوري د/ أميرة أ. سلمى    المحاضر

     607ق  607ق  607ق   المكان

 االثنين

   إدارة مدرسية و صفية أدب (A) صوتيات حضارة مةترج  اسم المقرر

   د/ مبروك عطية د/ زهرة أ. جالديس أ. أماني أ. أماني  المحاضر

   313مدرج  607ق  607ق  607ق  607ق   المكان

 الثالثاء

    نصوص ترجمة قواعد اسم المقرر

    د/ زهرة د/ أميرة أ. أسماء المحاضر

    607 ق 607ق  607ق  المكان

 األربعاء

     حضارة قواعد تعبير كتابي أدب أدب نصوص اسم المقرر

     د/ ناجي د/ ناجي أ. شيرين أ. شيرين أ. علياء أ. علياء المحاضر

 607ق  807ق  607ق  607ق  607ق  المكان
 607ق 

 
    

      اسم المقرر الخميس

 



     

 

 عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول         منسق الجدول بالقسم           
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 م1026/ 1026 الفصل الدراسي: األول فرنسية لغة   ولى األ : الفرقةجدول محاضرات 

 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  

    تفكير فلسفي  /تربية صحية   اسم المقرر

    د أحمد شاكر /د/ رباب أبو الوفا   المحاضر

    211م    المكان

 األحد

    تعبير كتابي ة و محادثةقراء تعبير كتابي نصوص اسم المقرر
    أ. سلمى أ. سلمى د/ زهرة د/ أميرة المحاضر
     606ق   606ق   606ق   606ق  المكان

 االثنين

   المعلم و مهنة التعليم صوتيات (A)صوتيات  (A)نصوص  لغة فرنسية ألغراض خاصة اسم المقرر

   د/ محمد هالل توريأ.د/ غادة غ أ. جالديس أ. جالديس د/ زهرة  المحاضر

   211مدرج   606 ق  606 ق  606 ق 606ق  المكان

 الثالثاء

     لغة عربية قواعد ترجمة (Bصوتيات ) اسم المقرر

     د/ بهلول + د/ محمد هنداوي أ. أماني أ. أماني أ. سلمي المحاضر

     415مدرج   606 ق  606 ق  606 ق المكان

 األربعاء

    قواعد (B)نصوص  لغة فرنسية ألغراض خاصة قراءة و محادثة رجمةت اسم المقرر

    د/ ناجي أ. شيرين أ. علياء  د/ أميرة د/ أميرة المحاضر

    606 ق  606 ق  606 ق  606 ق 606ق  المكان

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 


