
 

 الفرقــــة : األولـــــى                م           0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :جدول توزيع المحاضرات والدروس                                إنجليزيةالشعبــــة  : لغة      ) جدول الشعبة (                                                     وط كلية : التربية جامعة أسي                                                                                                                  كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                                         
 الساعة 9 – 8 11 - 9 11- 11 12– 11 1 – 12  2 - 1 3 – 2 4 – 3 5 – 4 6 – 5 7 - 6 8 - 7

 أيام األسبوع

 األحـد المادة   9ترجمة     9ترجمة عملي   9 كتابة عملي   محاضرة حقوق اإلنسان
 بكلية العلوم(    5)م  أ.د/ عثمان محمد عبد القادر 

  االستاذوالمكان    8م  د/ حسين صالح   8م  أ/ نانسي   6م 
 االثنيـن المادة اللغة العربية    9حضارة        
  االستاذوالمكان  9م أ.د/ عبد الحفيظ السيد     0م  د/ ماريان نجاتي      
 الثالثـاء المادة        9شعر 

          العزيز د/ وفاء عبد 
   ربعاءاأل المادة 9قواعد  اصول التربية  علم نفس نمو    
  االستاذوالمكان  3م  أ.د/ منال عبد الناصر   9م  د/ هناء فرغلي  4م  د/ عفاف عجالن    

 الخميس المادة كتابة  9شعر   عملي قواعد     
  االستاذوالمكان  3م  د/ حنان عبد الحافظ  0م  د/ وفاء عبد العزيز    8م  أ/ جميلة     

      يعتمد ،،،،                                 

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    



 
 

 ـةالفرقــــة : الثانيــ            م           0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :               توزيع المحاضرات والدروس  جدول               إنجليزيةالشعبــــة  : لغة                                 ) جدول الشعبة (                                    كلية : التربية جامعة أسيوط                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                
 أيام األسبوع الساعة 9 - 8 11 - 9 11– 11 12- 11 1 – 12  2 - 1 3 – 2 4 - 3 5 – 4 6 – 5 7 - 6 8 – 7

 األحـد المادة التعليم عملي تكنولوجيا    0واية ر   عملى تكنولوجيا التعليم     
  االستاذوالمكان   6معمل حاسب   9س     4م  د/ لبني شداد   6معمل حاسب 3س     

 االثنيـن المادة   0معمل حاسب 4س  عملى تكنولوجيا التعليم    تدريس مصغر    رواية 
  قاعة التدريس المصغر 0، 9س  د/ رحاب عبد اهلل    

  االستاذوالمكان   6معمل حاسب 0س  عملى تكنولوجيا التعليم  

 الثالثـاء المادة  حضارة    0ترجمة    تدريس مصغر   0قواعد  تكنولوجيا التعليم   

 قاعة التدريس المصغر  4، 3س  د/ رحاب عبد اهلل  5م  د/ نادية امين   5م  د/ راندا عصام  
 5م  الدين د/ عبد المحسن عز 

  االستاذوالمكان 4م   بير رافت عد/ 

 األربعاء المادة   0كتابة  والتفوق سيكولوجية الموهبة  عملي كتابة     

  االستاذوالمكان   7م  د/ هبه حمدان  8م  د/ ايمان صالح الشريف   9م     

 الخميس المادة  عملي ترجمة  عملي قواعد      

  كاناالستاذوالم   5م   7م  أ / تسنيم     
      يعتمد ،،،،                                

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                    

 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                      أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                          



 

                                                                                                                                                                          

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم           
   إنجليزيةالشعبــــة  : لغة                  ) جدول الشعبة (                                                            كلية : التربية جامعة أسيوط                 

 ــة الفرقــــة : الثالث                                  م0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :                      جدول توزيع المحاضرات والدروس                 
 أيام األسبوع الساعة 9 - 8 11 – 9 11– 11 12– 11 1 – 12  2 - 1 3 – 2 4 - 3 5 – 4 6 – 5 7 - 6 8 - 7

 األحـد المادة عملي كتابة  مدخل الي اللغويات العامه  شعر  عملي ترجمة   
 يا حسني د/ دال   9م  أ/ مارينا      

  7م 
 أ.د/ عبد الجواد توفيق 

  7م 
االستاذوالمكا 8م 

 ن
 

 كبار تعليم  أصول   تطور الفكر التربوي     
 االثنيـن المادة

  5م الوهاب عبد د/ ايمان    3م  د/ راندا رفعت     

االستاذوالمكا
 ن

 

 خطاب تحليل 
 الثالثـاء المادة تحليل خطاب   ترجمة  تعليم كبار تدريس طرق   لغويات تطبيقية  االحتياجات الخاصة سيكولوجية ذوي  

 3م  رشدي د/ رؤي   8م  د/ عبير علي    9م  د/ سها صالح   0م     د/ عفاف جعيص   
  3م  المجيد أ.د/ محمد عبد  

االستاذوالمكا
  ن

 تطبيقية لغويات  اللغويات مدخل الى  شعر 
 األربعاء المادة تحليل تقابلي  االحتياجات الخاصةطرق تدريس ذوي  3كتابة   تقابلي تحليل 

  6م  عبد اهلل د/ رحاب      
 6م د/ رحاب عبد اهلل 

  6م   الشفيق أ.د/ حسن عبد  
االستاذوالمكا

  ن
 الخميس المادة تربيـــــــــــــة عمليـــــة     
االستاذوالمكا          

  ن
      يعتمد ،،،،                                              

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                            أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    
 
 



  
      

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                       
 ـة  : لغة انجليزيـــة  الشعبــ                                      ) جدول الشعبة (                             كلية : التربية جامعة أسيوط                                
 الفرقــــة : الرابعـــــة                م0299/0202الفصل الدراسي : الثاني ، لعام : جدول توزيع المحاضرات والدروس                                   

 أيام األسبوع الساعة 9 - 8 11 – 9 11– 11 12– 11 1 - 12  2 - 1 3 – 2 4 - 3 5 – 4 6 – 5 7 – 6 8 – 7

 األحـد المادة لغويات  ترجمة   علم االساليب      عملي ترجمة 
  6م  جالل  د/ محمد    6م  د/ اشرف جرجس     4م  أ/ نانسي  

 االستاذوالمكان  7م  توفيق أ.د/ عبد الجواد 
 الفردية الفروق عملي  النفسي الفروق الفردية والقياس  شعر  لغويات عملي   4كتابه   

 االثنيـن لمادةا الفردية الفروق عملي 
 

 
  3م رياض عمر د/ محمد 

 يبيالتجر النفس علم معمل   0س   7م د/ علي صالح  9م  د/ فاتن حلمي   3م  أ / نانسي 

 يبيالتجر النفس علم معمل  9س 

  واملكان االستاذ

 الفردية الفروق عملي  عملي كتابة   شعر 
 الفردية الفروق عملي 

 الفرديةالفروق عملي   
 الفرديةروق الفعملي 

 المادة  

 شاكر حمدي أ.د/ معمل  6س   6م    الثالثـاء
 شاكر حمدي أ.د/ معمل  5س 

 شاكرحمدي معمل أ.د/  4س   
 شاكرحمدي معمل أ.د/  3س 

 االستاذوالمكان  

 (0)تطبيقية لغويات 
 المعاصرة  واالتجاهات نظام التعليم فى مصر  لغويات تطبيقية   تحليل أخطاء  

 المادة
 االستاذوالمكان  8م  د/ اسماء صالح   3م  أ.د/ محمد عبد المجيد    9م  د/ احمد عبد الرحمن    األربعاء

 المادة  تربيـــــــــــــة عمليـــة   
االستاذوالمكا     الخميس

 ن

      يعتمد ،،،،                 

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                  

 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                        


