
 ـــىالفرقــــة : األولـ                       م 1029/1010الدراسي : الثاني ، لعام الفصل                          جدول توزيع المحاضرات والدروس          لغة فرنسية  الالشعبــــة  :      ) 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

استماع   محاضرة حقوق اإلنسان
 وتحدث 

 األحـد المادة علم نفس نمو  نصوص معاصره  ترجمة  
 أ.د/ عثمان محمد عبد القادر 

 بكلية العلوم( 5)م
د/ دعاء  

 اسماعيل 
 3م 

 د/ مروة شحاتو  
  20ف 

 د/ عادل عبد العظيم 
  7ف 

 د/ عفاف عجالن 
  االستاذوالمكان  2م 

 االثنيـن المادة    (2لغة فرنسيو متخصصة ) استماع وتحدث     
 د/ دعاء اسماعيل     

  2م 
 اتة د/ مروة شح

 22ف 
  االستاذوالمكان   

 الثالثـاء المادة اصول التربية       
 د/ ىناء فرغلي       

  االستاذوالمكان  6م 
 األربعاء المادة       
  االستاذوالمكان       
 الخميس المادة لغة انجليزية   ثقافو عامو      
 د/ نها عبد العزيز      

 9ف 
 د/ ىبو حمدان  

  ستاذوالمكاناال  8م 

      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 فرنسية  لغالالشعبــــة  :                               شعبة () جدول ال              جامعة أسيوط  كلية : التربية            

 ــة : الثــانيــةـالفرقــ        م                1029/1010الفصل الدراسي : الثاني ، لعام    وس                   جدول توزيع المحاضرات والدر           
 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

استماع   
 وتحدث 

 األحـد المادة  استماع وتحدث  تدريس مصغر  عملي تكنولوجيا التعليم  
د/ دعاء   

 اسماعيل 
 3م 

 د/ دعاء اسماعيل  1معمل حاسب  2س  
  1س 

 قاعة التدريس المصغر 
 د/ دعاء اسماعيل 

 9ف 
  مكاناالستاذوال 

 االثنيـن المادة  1عملي كتابة  تدريس مصغر     
 د/ دعاء اسماعيل     

  2س 
 قاعة التدريس المصغر 

  االستاذوالمكان   8ف 

 الثالثـاء المادة    1كتابة   عملي تكنولوجيا التعليم    
 دم رشا حسني   6معمل حاسب  1س    

  4م 
  االستاذوالمكان 

 األربعاء المادة  2لغويات   1ية متخصصة لغة فرنس 1ترجمة    
 د/ نها عبد العزيز    

 22ف 
 د/ دعاء حسني 

   7ف 
 د/ مروة شحاتو 

  7ف 
  االستاذوالمكان 

 -29نصوص نثر القرن    
10  

سيكولوجية الموىبة 
 والتفوق 

 الخميس المادة  التعليم  اتكنولوجي
 د/ نها عبد العزيز    

 9ف 
 ريف د/ ايمان صالح الش

  9م 
 د/ نشوي عصمت 

  7ف 
  االستاذوالمكان 

      يعتمد ،،،،   

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     
 دمي حماد أ.د/عادل ر                                            أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    

 
 

 
 
 

                                         



                                                                                                                                                                                                                                                                     كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                       
 ة فرنسية   لغـالالشعبــــة  :          كلية : التربية جامعة أسيوط                           ) جدول الشعبة (                                                          
 الفرقــــة : الثـالثـــة               م1029/1010الفصل 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

أدب 
 فرانكفونى 

مقال ادبى 
 شعر 

(29-10 ) 
-29نصوص شعر القرن ) 

10) 
طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات الخاصة 
اصول   قواعد 

تعليم  
 كبار 

 األحـد لمادةا

 د/ عادل عبد العظيم    
  5ف 

 د/ نشوي عصمت 
  1م 

 د/ مروة شحاتة 
  6ف 

د/ ايمان  
عبد 

 الوىاب 
  1م 

االستاذوالمكا
 ن

 

نصوص  
شعر القرن 

(29-10 ) 
 مقال ادبي شعر  ترجمة خاصة  

29 – 10  
 االثنيـن المادة   لغويات 

 د/ عادل عبد العظيم    
  5ف 

 د/ صالح صبري 
  8ف 

 

 د/ مروة شحاتة 
  4ف

االستاذوالمكا  
 ن

 

طرق    
تدريس 
 تعليم كبار

 الثالثـاء المادة ادب فرنكفوني  تطور الفكر التربوي  

د/ رشا    
 حسني 

  8م 

 د/ راندا رفعت  
  8م 

 د/ صالح صبري 
  22ف  

االستاذوالمكا
 ن

 

ورشو عمل 
ومهارات  

 كتابية 
ترجمة 
 خاصة 

سيكولوجية ذوي  
 حتياجات الخاصة اال

ورشة عمل ومهارات  
 كتابية 

 األربعاء المادة  

 د/ عفاف حعيص    
  3م 

 د/ نها عبد العزيز 
 1ف 

االستاذوالمكا  
  ن

 

 الخميس المادة تربيــــــــــة عمليـــــــة   قواعـد لغويات 
االستاذوالمكا       

 ن
 

      يعتمد ،،،،                  

 عميـد الكليـة                   ية لشئون الطالب               وكيل الكل   

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

 
 



 
                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليمكل                                               
 فرنسية   غةللـا) جدول الشعبة (                                                     الشعبــــة  :  كلية : التربية جامعة أسيوط                                   

 الفرقــــة :  الــرابعــة                  م 1029/1010الفصل الدراسي : الثاني ، لعام : دروس                جدول توزيع المحاضرات وال       
7 – 8 6 – 7 5 - 6 4 – 5 3 – 4 2 – 3 1 - 2 12 - 1 11 –12 11 -11 9 – 11 8 - 9 

 أيام األسبوع الساعة

 الفردية الفروق عملي    مقال ادبى  نقد ادبى 
 الفردية روق الفعملي 

 الفردية الفروق عملي   مقال ادبي 
 الفردية الفروق عملي 

 األحـد المادة

 التجريبي النفس علم معمل  4س     

 التجريبي النفس علم معمل  3س 

 4ف د/ عادل عبد العظيم 
 التجريبي النفس علم معمل  1س  

 التجريبي النفس علم معمل  2س 

  االستاذوالمكان

 االثنيـن المادة  ادب فرنكفوني   النفسي الفروق الفردية والقياس  نقد ادبي  ترجمة    سرحمنصوص  ترجمة 
  6م  د/ عادل عبد العظيم   

 د/صالح صبري   6م  د/ علي صالح   7ف  د/ صالح صبري 
 22ف  

  االستاذوالمكان 
 فرانكفونى ادب 

مقال ادبى  قواعد 
مسرح القرن 

(29-10 ) 
 الثالثـاء المادة  واالتجاىات المعاصرة في مصر نظام التعليم    

  االستاذوالمكان   1م  د/ اسماء صالح       
 األربعاء المادة  قواعد  لغويات   نصوص المسرح    
  6ف  د/ مروة شحاتو  8ف  د/ دعاء حسني    

  6ف  د/ نها عبد العزيز 
  االستاذوالمكان 

 الخميس المادة  تربية عمليــــــــــــة  لغويات 
  االستاذوالمكان      

      يعتمد ،،،،   

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 
 اد أ.د/عادل ردمي حم                                            أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    


