
 جدول محاضرات الفرقة الرابعة اساسي  شعبة عربى  
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 الصحة النفسية     السبت

 د/ نرمين 

 شافعى  1م 

 تقويم تربوي 

 د/ احمد فكرى 

 شافعي  1م 

    

 االدب الحديث        االحد 

 شريف الجيار 

 شافعي  2ق 

  

 طرق تدريس       االثنين

 د/ محمد عبد القادر 

 شرق  2م 

    

 علم لغة    الثالثاء 

 د/ منى 

 شافعى  2ق 

 بالغة   

 د/ ايهاب 

 اداب  6م 

  

 مناهج     االربعاء 

 عبد المعز

 شرق 3ق 

 موسيقى الشعر 

 د/ كامل جمعة 

 شرق  1م 

   

  الخميس

 ــــــىتربيـــــــــــــــــــــــة عملــــــــــــــ

      

 



  انجليزي شعبة  اساسيجدول محاضرات الفرقة الرابعة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 شعر  السبت

 د/ شيماء 

 حقوق 

 صحة نفسية  

 د/ نرمين 

 شافعى  1م 

 تقويم تربوي 

 د/ احمد فكرى 

 شافعى  1م 

 نقد  

 د/ كـــــــــرم 

   سياحة 3م 

  

 تطبيقات معمل لغوي     االحد 

 د/ محمد حسين 

 شرق  10ق 

     

 طرق تدريس          االثنين 

 د/ هبة مصطفى 

 شافعى  2م 

         الثالثاء 

 مناهج    االربعاء 

 د/ عبد المعز 

 شرق  3م 

 محادثة   

 د/ منال 

 ملحق  2ق 

 قراءة 

 د/ حاتم 

 اداب  6م 

  الخميس

 ــــــــــة عملــــــــــــــــى تربيــــــــ

      

 



  دراسات شعبة ابعة اساسي جدول محاضرات الفرقة الر
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 الصحة النفسية     السبت

 د/ نرمين 

 شافعي  1م 

 تقويم تربوي 

 د/ احمد فكرى 

 شافعى  1م 

     

           االحد 

 مناهج  االثنين 

 د/ عبد العال 

 شافعى  1ق 

        

 خرائط التوزيعات   الثالثاء 

 د/ حميدة 

 شافعى  1ق 

       

 طرق تدريس   االربعاء 

 د/ عبد المعز 

 شرق  3م 

 جغرافيا العمران 

 د/ احمد 

 شرق  2م 

     

  الخميس

 تربيـــــــــــــة عملي 

 الوطن العربى  

 د/ سيد 

 رق ش 5ق 

   

 



 

   رياضة جدول محاضرات الفرقة الرابعة اساسي شعبة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 تقويم تربوي     السبت

 د/ احمد فكرى 

 شافعى  2م 

 الصحة النفسية 

 د/ نرمين 

 شافعى  2م 

 جبر مجرد  

 د/اسامة

 سياحة2ق

 كيمياء عامة  

 د/ امجد

 رق ش 3ق 

 تدريب جبر  االحد 

 د/ محمد حسين 

 شرق  3ق 

 تدريب هندسة 

 د/ احمد مهنى

 شرق  8ق 

      

 جبر  االثنين 

 د/ اسامة 

 شرق  10ق 

 علوم متكاملة   

 د/ طه 

 شافعى  1م 

    

 احصاء    الثالثاء 

 د/ عاطف 

 شافعي 5ق 

 مناهج  

 د/ منال 

 شرق  2م 

  

          االربعاء 

  الخميس

 تربيـــــــــــــة عملي 

 طرق تدريس   

 د/ سيد عبد اهلل 

 شافعى  1ق 

  



 

   علوم شعبة جدول محاضرات الفرقة الرابعة اساسي 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 طرق تدريس   السبت

 د/  وفاء 

 

 تقويم تربوي 

 د/ احمد فكرى 

 شافعى  2م 

 ة الصحة النفسي

 د/ نرمين 

 شافعى  2م 

  

 عملى فيزياء 

  

  االحد 

 عملـــــــــــــــى فيزيــــــــــــاء 

      

 فيزياء حديثة    االثنين 

 د/ معتز 

 شافعى  2ق 

  

 عملى ميكروبيولوجى 

   

 مناهج        الثالثاء 

 د/ منال احمد 

 شرق  2م 

  

 موجات    االربعاء 

 د/ عطية 

 شافعى  1ق 

 

 عملى بيئية 

 

 عملى تشريح مقارن 

 

  الخميس

 تربيــــــــــة عملى 

 تقنية حيوى  

 د/ منال 

 شافعى  2ق 

   



 


