
  الثانية اساسى شعبة لغة عربية جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 علوم بيئة    السبت

 د/ وفاء 

 شافعى1م

 تدريس مصغر 

 د/ محمد سعد 

 سياحة  1م 

 مهارات موسيقية  

 د/ هناء 

 رياض أطفال 

 

 االموى والعباسي         االحد 

 ايهاب  /د

 اداب  11م 

 

 اشراف   االثنين 

 ج1م 

علم نفس 

 اجتماعي

 ج1م

ادارة مدرسية 

 وصفية 

 شافعى  1م 

      

 مهارات حركية   الثالثاء 

 د/ ابراهيم 

 نحو وصرف    

 د/ منى ابراهيم 

 اداب  11م 

 ت مصغر 

 د/ محمد

 أ 3م 

        االربعاء 

 علم لغة   الخميس

 د/ محروس 

 شرق  1م 

       



   انجليزيةالثانية اساسى شعبة لغة جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 كتابة   السبت

 د/ تهانى 

 حقوق 

 تدريبات 

 د/ تهاني 

 حقوق 

 درامــــــــــا 

 د/ ماجــــــــــد 

 أداب 

 تدريس مصغر 

 د/ محمد 

 شافعي  2م 

 

           حد اال

 اشراف   االثنين 

 ج1م 

علم نفس 

 اجتماعي

 ج1م

ادارة مدرسية 

 وصفية 

 شافعى  1م 

      

 تاريخ لغة         الثالثاء 

 د/ مسعود 

 اداب 

 

 قصة     االربعاء 

 د/ منال 

 ملحق  1ق 

     

 صوتيات   الخميس

 د/ مسعود  

 حقوق  2ق 

 كتابة   

 د/ تهاني

 شرق 1م

 تدريبات  

 د/ تهاني 

 شرق  1م 

 

  



 

  الثانية اساسى شعبة دراسات  جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 علوم بيئة    السبت

 د/ وفاء 

 سياحة

 الدولة العربية  

 د/ محمد ابراهيم

 شرق  1م 

 تدريس مصغر 

 د/ محمد 

 شافعي  2م 

 

ارات مه   االحد 

 موسيقية 

 شرق 2م 

 جغرافيا السكان 

 د/ عالء 

 شرق  2م 

     

 اشراف   االثنين 

 ج1م 

علم نفس 

 اجتماعي

 ج1م

ادارة مدرسية 

 وصفية 

 شافعى  1م 

 ادب اطفال  

 د/ يوسف 

 رياض اطفال 

   

 مهارات حركية    الثالثاء 

 د/ ابراهيم 

 

      

           االربعاء 

           الخميس



 رياضياتالثانية اساسى شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 تدريب تطبيقات  السبت

 د/ مروة 

 شرق  9ق 

 جبر خطى   

 د/ محمد 

 شرق  2م 

    

 علوم بيئية      االحد 

 د/ عماد الوسيمي 

 شافعي  2م 

    

 تفاضل  االثنين 

 شافعي1م

 اشراف 

 ج1م 

علم نفس 

 اجتماعي

 ج1م

ادارة مدرسية 

 وصفية 

 شافعى  1م 

      

 تفاضل  الثالثاء 

 شافعى1م

 الدين والقضايا 

 د/ مبروك 

 حقوق 

 تفاضل     

 د/ اسامة 

 شرق  3م 

 

 تدريب جبر   االربعاء 

 د/ ايمان 

 شرق  3ق 

 تدريب تفاضل   

 د/ ريهام 

 شرق  2ق 

   

 ة تطبيقية رياض الخميس

 د/ دعاء 

 شرق  1ق 

 علوم بيئية  

 د/ عيد 

 شافعى  1ق 

 تدريس مصغر   

 د/ سيد عبد اهلل 

 شافعى  2م 

 

 



    علومالثانية اساسى شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 شكل وتشريح   السبت

 د/ محمود 

 شرق  1م 

 يمياء عضوية ك   

 د/ اميمة 

 شرق  2م 

  

مهارات   االحد 

 موسيقى 

 شرق  2م 

 علوم بيئية   

 د/ عماد الوسيمي 

 شافعي  2م 

 مواد األرض  

 د/ بطرس 

 شافعي  2م 

 

 اشراف   االثنين 

 ج1م 

علم نفس 

 اجتماعي

 ج1م

ادارة مدرسية 

 وصفية 

 شافعى  1م 

  

 عملي نبات 

 

 مورفولوجي 

 د/ محمود عمر 

 علوم 

 

 مهارات حركية    الثالثاء 

 د/ ابراهيم 

      

 شكل وتشريح  االربعاء 

 د/ محمود 

 شرق  1م 

        

 شكل وتشريح  الخميس

 د/ محمود 

 شرق  1م 

 تدريس مصغر    

 د/ احمد بدوي 

 شرق  2م 

  

 


