
0                                                                                                                                                                                             
 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم       

 الشعبــــة  : لغــة عـربية       ) جدول الشعبة (                                                                                   دول توزيع المحاضرات والدروس     ج         
 الفرقــــة : األولـــــى                                       م 0299/0202، لعام الفصل الدراسي : الثاني              كلية : التربية جامعة أسيوط                              

 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      محاضرة حقوق اإلنسان
 أ.د/ عثمان محمد عبد القادر 

 ة العلوم(بكلي 5)م
  االستاذوالمكان     

 مهارات لغوية   عملي االصوات العربية   
 استماع ومحادثة 

 االثنيـن المادة 

 أ/ تامر عبد الفتاح   
   7م 

 د/ صابر عالم  
  8م 

  االستاذوالمكان 

 اءالثالثـ المادة علم نفس نمو  اصوات عربية   التاريخ االسالمي  مدخل الي البالغة والنقد  

 د/ البدري حادي  
  4ف 

 د/ احمد عز العرب 
  3م 

 أ.د/ عبد الحفيظ السيد  
   7ف 

 د/ عفاف عجالن 
  9م 

  االستاذوالمكان

 األربعاء المادة اصول التربية  اللغة االنجليزية  0نحو وصرف    
 أ.د/ جمال نصر    

  5م 
 د/ فاطمة عبد الحق 

  0ف 
 د/ هناء عجالن 

  9م 
  مكاناالستاذوال

مدخل الي االدب العربي  عملي نحو وصرف       
0 

 الخميس المادة

 أ/ شيماء سامي      
  9م 

 د/ اسماء عبد الرحمن 
 7م 

  االستاذوالمكان

      يعتمد ،،،،  

 عميـد الكليـة               وكيل الكلية لشئون الطالب                  

 

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



 

 

 الفرقــــة : الثانيــــــة                               م 0202/ 0299  الفصل الدراسي : الثاني ، لعام  كلية : التربية جامعة أسيوط                                    الشعبــــة  : لغة عربيــــة                           ) جدول الشعبة (                                   جدول توزيع المحاضرات والدروس                                                                                                                                          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   موسيقي الشعر  9تكنولوجيا التعليم   4نحو وصرف  عملي نحو وصرف  
 دية أ/ صالح ه

  9م 
 أ.د/ يوسف جاد الرب 

 د/ محمد سعد طه   0م 
  92ف 

 أ.د/ محمد الطيب 
  5م 

  االستاذوالمكان  

عملي االدب االسالمي 
 واالموي 

علم بالغة عربي عملي 
 المعاني 

  
 االثنيـن المادة    ني(علم المعابالغة عربية )

 أ/ عاطف عبد العليم 
  9م 

 أ/ محمد يوسف 
  8م 

 عبد العظيم د/ ايمن 
  9م 

 االستاذوالمكان   

 تدريس مصغر  عملي موسيقي الشعر  
 أ.د/ حسن عمران 

  0،  9س 
 قاعة التدريس المصغر

 عملي تكنولوجيا التعليم 
 0معمل حاسب  0س 

 الثالثـاء المادة  عملي تكنولوجيا التعليم 

 أ/ صالح هدية  
  9م 

 عملي تكنولوجيا التعليم 
  0معمل حاسب  3س 

 عملي تكنولوجيا التعليم 
 6معمل حاسب  4س 

  االستاذوالمكان  0معمل حاسب  9س 
 األربعاء المادة   علوم القران  عملي علوم القران  تدريس مصغر  
 أ.د/ حسن عمران  

  4، 3س 
 قاعة التدريس المصغر 

 د/ محمد قنديل   0ف 
  4م 

  االستاذوالمكان  

سيكولوجية الموهبة  األدب االسالمى االموى      
 والتفوق 

 الخميس المادة
 د/ حنان ابو القاسم      

  7م 
  د/ سميرة محمد

  6م 
  االستاذوالمكان

      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   
 الشعبــــة  : لغة عربيــــة                                    ) جدول الشعبة (                                  جدول توزيع المحاضرات والدروس          

 الفرقــــة : الثالثــــــة                                   م 0202/ 0299 الفصل الدراسي : الثاني ، لعام        كلية : التربية جامعة أسيوط                         
 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

طرق  تطور الفكر التربوي   النحو والصرف   عملي نحو وصرف 
تدريس 

 تعليم كبار 
اصول  

تعليم 
 الكبار 

 ـداألح المادة 

 أ/ محمد حسين 
 د/ محمود عبد العزيز    4م  

  6م 
 د/ غادة الوشاحي 

  3م 
د/ اماني 
 حامد 

  9م 

د/ ايمان  
عبد 

 الوهاب 
 0م 

  االستاذوالمكان 

عملي الفكر النقدي عند 
 العرب 

مهارات    الفلسفة اإلسالمية  الفكر النقدي عند العرب  
لغوية  
 كتابه 

 االثنيـن المادة 

 مد يوسف أ / مح
  8م 

 د/ سعيد حامد  
  8م 

 د/ اسراء حازم
 5ف 

د/ صابر   
 عالم 

 4م 
  االستاذوالمكان 

طرق تدريس ذوي   
 االحتياجات الخاصة 

 عملى األدب العباسي     
 

 الثالثـاء المادة
 أ.د/ احمد رشوان      

 9م     
 أ/ اميرة حمادة     

  7ف 
  االستاذوالمكان

 عملى الفلسفة االسالمية  لسى عملى األدب االند
 

عملي  
مهارات 
 لغوية 

سيكولوجية ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 األربعاء المادة االدب االندلسى  االدب العباسي  

 أ/ اميرة حمادة 
 د/ عفاف جعيص   9م    92ف   6ف 

 أ.د/ محمود عبد المعطي   0م 
  92ف 

 أ.د/ محمود عبد المعطي 
   92ف 

  ناالستاذوالمكا

 الخميس المادة تربيــــــــــــة عمليــــة  
  االستاذوالمكان   

      يعتمد ،،،،  

 عميـد الكليـة               وكيل الكلية لشئون الطالب                  

 

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



 
              

 الفرقــــة : الرابعـــــة                                    م 0299/0202   الفصل الدراسي : الثاني ، لعاممعة أسيوط                   كلية : التربية جا             ــة  : لغة عربيــــةالشعبـ          ) جدول الشعبة (                                                          جدول توزيع المحاضرات والدروس                  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

الحاسوب وتعليم عملي  
  ة العربية اللغ

الحاسوب وتعليم اللغة 
 العربية 

اتجاهات النقد االدبى  األدب الحديث )نثر( 
 الحديث  

 األحـد المادة
 أ/ محمد حسين  

  5م 
  جاد الرب  أ.د/ يوسف
   0م

 عبد الحكم أ.د/ محمد  
 5م 

 د/سعيد حامد 
  9م  

  االستاذوالمكان
عملي اتجاهخات 

 النقد االدبي الحديث 
الفروق الفردية والقياس   الدب الحديث عملي ا

 النفسي 
 االثنيـن المادة  

 أ/ هبة سيد
  7ف 

 أ/ هبة سيد
  7ف 

 د/ علي صالح  
 6م 

  االستاذوالمكان  

نظام التعليم في مصر  النحو والصرف   عملي نحو وصرف   
  واالتجاهات المعاصرة

 الثالثـاء المادة تحليل النصوص االدبية 
 عبد الفتاحأ/ تامر   

  7ف 

د/ محمد ابراهيم مخلوف   
 0م 

 د/ اسماء صالح 
  0م 

 د/ اسماء عبد الحميد 
  8ف 

  االستاذوالمكان

تحليل النصوص عملى   
  االدبية  

عملى  
الفروق 
 الفردية 

عملى 
الفروق 
 الفردية 

عملى 
الفروق 
 الفردية 

 األربعاء المادة  

 
 

 
 أ/ عاطف عبد العليم  

  6م 
  3س  

معمل علم 
النفس 

 التجريبي 

معمل  0س
الصحة 
 النفسية 

معمل  9س
الصحة 
 النفسية 

  االستاذوالمكان  

 الخميس  المادة تربيــــــــــــة عمليــــة   
 االستاذوالمكان         

      يعتمد ،،،،   

 عميـد الكليـة               وكيل الكلية لشئون الطالب                  

 

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

 


