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 م1028/1029 .الثاني الفصل الدراسي:   ((لغة عربية)) أساسي   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  

   علم نفس نمو  قواعد اإلمالء  نحو وصرف  م المقرراس

   د سعيد عبد الغنى  د أماني د. بسيمة احمد   المحاضر

   211مدرج  412ق   413ق   المكان

 األحد

      اصول التربية  اسم المقرر

      د مصطفى امين المحاضر

      414م  المكان

 االثنين

     بيو حيوان فيزياء ءكيميا بيو نبات اسم المقرر

 د خلود المحاضر
د السيد + 

 دعالء
     د الغزالي د ياسر خضر

 المكان
كلية العلوم 

 1مدرج  –

  -العلوم 

 1مدرج 
 –العلوم 

 1مدرج 

 –العلوم 

 1مدرج 
    

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    الخطوط العربية  نحو وصرف مهارات لغوية  اسم المقرر

    د/سامح داود  د محمد رشاد د/محمد رشاد  المحاضر

    818ق  818ق  818ق  المكان

 الخميس

    مهارات لغوية  حقوق انسان  اسم المقرر

    عظية د/عبد الغفار  د. محمد فوزي  المحاضر

    211ق   414م  المكان

 



     

 عميد الكلية   الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس لجنة                                                 لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                           فتحي عشيبة أ.د/                       سالم + د/ سعيد عشيبة د. أحمد       

 

 م1028/1029 الثاني الفصل الدراسي:   أساسي  ))لغة عربية((  انيةالث/ 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  

   تكنولوجيا تعليم  دراما ومسرح طفل البالغة والنقد الدين وقضايا العصر اسم المقرر

   د محمد فوزي  د. بهلول سالم  ا العدويد/ يسر د. اماني عبد الكريم  المحاضر

    813مدرج  414 درجم 110ق  214ق  المكان

 األحد

   دراما ومسرح طفل البالغة والنقد   2علوم بيئية  اسم المقرر

   د. رزق بركات  د/ سماح فريد  د عبير  فاروق  المحاضر

   414 درجم 413ق   114ق  المكان

 االثنين

   الدين وقضايا العصر سكشن التعلم    اسم المقرر

   د. سماح فريد  معمل علم النفس    المحاضر

   813مدرج   قسم علم النفس    المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    تدريس مصغر سيكولوجية التعلم  مهارات يدوية وفنية  اسم المقرر

     أ/  إيمان + أ/ عبد هللا د عادل المنشاوي  د محمد فاروق رالمحاض

    قسم مناهج  2معمل تكنولوجيا  211مدرج   412قاعة  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



     

 عميد الكلية   الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب  رئيس لجنة                                                 لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                           فتحي عشيبة أ.د/                       سالم + د/ سعيد عشيبة د. أحمد       

 

 م1029 /1028 ني لثاالفصل الدراسي: ا     ساسي  ))لغة عربية((أ     الثالثة : دول محاضرات الفرقةج

 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

    مدخل إلى األدب العربي  تعليم الكبار  اسم المقرر

    د/زكي عابدين   د وفاء مرسي  المحاضر

    818ق   211مدرج   المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 تـــــدريب ميـــــــداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  ثقافي اختياري  رمقر  الفروق الفردية والقياس  اسم المقرر

   اللمسي د. عادل  د. احمد شاكر  د. غادة عبد السالم   د . عادل البنا   المحاضر

   414مدرج  414 درجم   813مدرج  المكان

 األربعاء

    عبادات ومعامالت عبادات ومعامالت  اسم المقرر

    د. رحاب سمير  د. ابتسام ناصف   المحاضر

    211ق  211ق   المكان

 الخميس

    قد األدبي الحديثاتجاهات الن مدخل إلى األدب العربي اتجاهات النقد األدبي الحديث اسم المقرر

    د/ أسماء شنقار د/ عبد الغفار عطية د/يسرا العدوي المحاضر

     412ق  412قاعة   412ق  المكان

 للدكتور احمد شاكرتفكير فلسفي و أللدكتورة غادة عبد السالم التربية الصحية ما اختيارا واحدا فقط إ ملحوظة : على الطالب ان يختار مقرر
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 1028/1029الثاني الفصل الدراسي:     أساسي  ))لغة عربية((   الرابعة  / حاضرات الفرقةجدول م
 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 نظام التعليم في مصر  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

    محمد  د/ بسيمة د. محمد هالل  د. محمد ابو حالوة  المحاضر

    413ق  813 درجم  414مدرج   المكان

 األحد

  المعاجم العربية طرق تدريس ذوي االحتياجات  الصرف   اسم المقرر

  د/محمود حسن د فايزة فاروق  د/محمود حسن   المحاضر

  413ق  211م  413قاعة    المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       اضرالمح

       المكان

 الثالثاء

     المعاجم العربية  اسم المقرر

     د/أماني عبد الكريم  المحاضر

     413ق   المكان

 األربعاء

  الحاسوب وتعليم اللغة العربية  السيرة النبوية السيرة النبوية علوم متكاملة  اسم المقرر

  د. سامح + د أماني  د/ ابتسام ناصف  د/رحاب سمير  د رباب ابو الوفا المحاضر

  414مدرج   123ق  123ق  414مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 


