
     

 

 عميد الكلية                                                    المنسق العام لجدول الكلية                                                  منسق الجدول بالقسم         

       أ. د. غادة غتورى                               د. أحمد عبد هللا سالم                                             أماني عبد المنعم    .أ   

 

 

 
  

 م2017 /2016 الفصل الدراسي الثانى فرنسية لغة                األولى: 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

   تربيةالأصول  قراءة و محادثة بير كتابىتع نصوص قراءة و محادثة اسم المقرر
   د.مصطفى أمين أ.سلمى أ.سلمى د.أميرة د. أميرة المحاضر
   323مدرج  707ق.  707ق.  707ق.  707ق.  المكان

 االثنين

     أدب ثقافة عامة نصوص أدب  اسم المقرر

     أ.زينب أ.أمانى أ.جالديس أ.علياء  المحاضر

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

 الثالثاء

     ترجمة قواعد تعبير كتا بى اسم المقرر

     أ.أمانى أ.أمانى د.زهرة المحاضر

     707ق.  707ق.  707ق.  المكان

 األربعاء

  حقوق إنسان لغة انجليزية علم نفس النمو ثقافة عامة  اسم المقرر

  د أشرف د.نا در حلمى د.عبد العزيز سليم  د.أميرة  المحاضر

  524مدرج  524مدرج  524مدرج  707ق.   المكان

 الخميس

       ترجمة قواعد أدب اسم المقرر

       د. ناجى د. ناجى د.ناجى المحاضر

       707ق.  707ق.  707ق.  المكان
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 م2017 /2016 ثانىالفصل الدراسي اللغة 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

   2تدريس مصغر  نصوص تكنولوجيا التعليم قواعد  اسم المقرر
   قسم المناهج د.زهرة د.مها بدر  أ.أسماء  المحاضر
   معمل التدريس 708ق. 122مدرج  708ق.  المكان

 االثنين

    قواعد ورشة عمل   نصوص ترجمة لغويات  اسم المقرر

    أ. زينب أ. زينب  أ.سلمى أ.أمانى     أ.جالديس المحاضر

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

 الثالثاء

    ات لغوي ورشة عمل FOS اشراف تربوى اسم المقرر

 د.أميرة د.زهرة د.شعبان هلل المحاضر
أ.د غادة 

 غتورى
   

    708ق. 708ق. 708ق. 524مدرج  المكان

 األربعاء

   أدب قواعد  أدب FOS أدب ترجمة اسم المقرر

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

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

 الخميس

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان
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 م2017 /2016 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
طرق تدريس ذوى 

 االحتياجات الخاصة
 سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة تطور الفكر التربوى

ورشة 

 عمل
   مسرح

   أ.سلمى أ.سلمى د. أيات الدميرى  د.فاطمة أبو النور  د. صفوت المحاضر
   709ق. 709ق. 524مدرج  524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنين

    لغويات لغويات  مسرح ورشة عمل اسم المقرر

 أ.جالديس د.زهرة د.زهرة المحاضر
أ.د غادة 

 غتورى
   

    709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 الثالثاء

 قواعد ترجمة اسم المقرر
أدب 

 فرانكوفونى
   تعليم كبار  أدب فرانكوفونى

   د.مبروك عطية نادية أندراوس أ.د أ.أسماء أ.أسماء أ.أسماء المحاضر

   524مدرج  709ق. 709ق. 709ق. 709ق. المكان

 األربعاء

     نصوص قواعد ترجمة قواعد نصوص اسم المقرر

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

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

 الخميس
 اسم المقرر

 تر بية عملية
 المحاضر
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 م2017 /2016 الفصل الدراسي الثانىلغة فرنسية                الرابعة : 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

 قواعد نقد اسم المقرر
أدب 

 رانكوفونىف
    نصوص ترجمة

    أ.علياء أ.علياء أ.أسماء أ.أسماء د.زهرة المحاضر
 706ق.              المكان

             

 706ق.
             

 706ق.
    706ق.              706ق.      

 االثنين

   ترجمة نصوص نظام التعليم  فروق فردية اسم المقرر

   أ.د نادية أندراوس أ.د نادية أندراوس محمد هالل د. لبناأ. د. عادل ا المحاضر

   706ق. 706ق. 122مدرج  122مدرج  المكان

 الثالثاء

   أدب فرانكوفونى لغويات مقا ل لغويات  مقا ل  اسم المقرر

   أ.د نادية أندراوس أ.د غادة غتورى أ.جالديس أ.جالديس د.أميرة المحاضر

   706ق. 706ق. 706.ق 706ق. 706ق. المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
 المحاضر تربية عملية 

 المكان

 الخميس

    قواعد قواعد نقد   اسم المقرر

    د.ناجى أ.زينب أ.زينب   المحاضر

    706ق. 706ق. 706ق.   المكان
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