
                                       
                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم           

  األولىلفرقــــة :  ا      الدروس                ) جدول الشعبة (                                                   جدول توزيع المحاضرات و                 
  اللغة العربية )تعليم اساسى(الشعبـــة :                           م 1029/1010الفصل الدراسي : الثانى : لعام :كلية : التربية جامعة أسيوط                                                   

 أيام األسبوع الساعة 9 – 8 20 - 9 22– 20 21– 22 2 - 21 1 – 2 3 - 1 4 – 3 5 – 4 6 – 5 7 - 6 8 - 7
 األحــد المادة اللغة االنجليزية  عملي حاسب الي      محاضرة حقوق اإلنسان

أ.د/ عثمان محمد عبد 
 القادر 

 علوم(بكلية ال 5)م 

 د/ عبير علي  4معمل حاسب  3س     
 4م 

  االستاذوالمكان

محاضرة  مدخل الي علم اللغة   
حاسب 

 ألي 

 مهارات لغوية  
 )تحرير وتعبير(

 االثنيـن المادة اصول التربية 

 أ.د/ عبد الحفيظ السيد   
 22ف 

 د/ هناء ابو ضيف   تربية  9م 
  20ف 

 د/ امل محمود 
  6م 

  اناالستاذوالمك

 الثالثـاء المادة  االدب الجاهلي عملي    مدخل الي البالغة والنقد    
 د/ البدري حادي    

  7م 
  االستاذوالمكان   9م   

 األربعـاء المادة علم نفس نمو  عملي حاسب الي  1نحو وصرف  تاريخ مصر المعاصر   

 د/ دعاء صالح   
 9ف 

 أ.د/ جمال نصر 
  5م 

 د/ نور الهدي  2معمل حاسب  1س 
  4م 

  االستاذوالمكان

 الخميـس المادة االدب الجاهلي  عملي حاسب الي  1عملي نحو وصرف      

 أ/ شيماء سامي      
  8ف 

 د/ حنان ابو القاسم  2معمل حاسب  2س 
   8ف 

  االستاذوالمكان

       يعتمد                   
 عميـد الكليـة                           وكيل الكلية لشئون الطالب             

 

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



  الدراسات االجتماعية )تعليم اساسى (:  الفرقــــة                              م1029/1010 : لعام : الثاني:  الدراسي الفصل             : التربية جامعة أسيوط              كلية             األولى:   الشعبــــة                                        ) جدول الشعبة (                                  والدروستوزيع المحاضرات  جدول                                                                                                                                            يمكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعل                                              
 األسبوع أيام 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 اللغة االنجليزية  عملي حاسب الي   جغرافيا الوطن العربي  جغرافيا العالم  محاضرة حقوق اإلنسان

أ.د/ عثمان محمد عبد 
 القادر 

 بكلية العلوم( 5)م 

 د/ هناء رفعت    9ف  د/ والء نجيب 
   4م  

 د/ عبير علي  2حاسب معمل  3س  
  4م 

  االستاذوالمكان

معالم تاريخ اوربا في العصور  عملي حاسب الي    
 الوسطي 

 االثنيـن المادة   عملي حاسب الي 

 د/ محمد ابراهيم  2معمل حاسب  2س    
 4م 

  االستاذوالمكان   4معمل حاسب  1س 

 الثالثـاء المادة   اصول التربية    

  6 م        د/ امل علي                
  االستاذوالمكان  

 األربعاء المادة  علم النفس نمو   الدولة العربية االسالمية  تاريخ اوربا الحديث والمعاصر  

 د/ محمود عبد المقصود    8م  د/ محمد سعد الدين  
  5ف 

  2م  د/ نور الهدي  
  الستاذوالمكانا 

عملي مبادئ      
 الخرائط 

محاضرة  الخرائط مبادئ 
 حاسب ألي 

 الخميس المادة عملي حاسب الي 

 د/ عصام عادل   9م      
 6م 

  االستاذوالمكان 2معمل حاسب  4س   تربية 3م 

       يعتمد                   
 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 

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



 

  االنجليزية )تعليم اساسى (لغة :  الفرقــــة                          م 1029/1010: لعام : الثاني:  الدراسي الفصل: التربية جامعة أسيوط                  كلية                  األولى:   الشعبــــة) جدول الشعبة (                                                              والدروستوزيع المحاضرات  جدول                                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                               
 األسبوع أيام 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

 عملي حاسب الي  عملي حاسب الي   حقوق اإلنسانمحاضرة 
 2معمل حاسب  5س 

 المادة 2قواعد   2ترجمة 

أ.د/ عثمان محمد عبد  األحـد
 القادر 

 بكلية العلوم( 5)م 

 عملي حاسب الي  4معمل حاسب  1س  
 4معمل حاسب  4س 

 د/ حسين صالح 
  4م 

 أ.د/ منال عبد الناصر 
  3م 

 االستاذوالمكان

ات مهار   
 موسيقية 

 المادة اصول التربية  عملي حاسب الي  كتابة   مهارات فنية 

د/ اطياف    االثنيـن
 محمد 

  1م 

د/ ايمان عبد اللة 
  1م 

 د/ امل علي   2معمل حاسب  2س  5د/ سميحة علي   م 
  6م 

 االستاذوالمكان

عملي مهارات  عملي قواعد   
 فنية  

عملي مهارات 
 فنية  

عملي 
 ت فنية  مهارا

عملي 
 مهارات فنية  

 المادة   2حضارة 

 الثالثـاء
 أ/ جميلة  

  8م 
قاعة  4س 

 الموسيقي 
قاعة  3س 

 الموسيقي 
قاعة  1س 

 الموسيقي 
قاعة  2س 

 الموسيقي 
 د/ ماريان نجاتي 

  7م 
 االستاذوالمكان 

 المادة   عملي حاسب الي  علم نفس نمو  اللغة العربية  عملي كتابة  

 د/ محمود عبد العزيز  5م   ربعاءاال
 8م 

 د/ نور الهدي 
  2م 

 الستاذوالمكانا    4معمل حاسب  3س 

عملي   
مهارات 
 موسيقية 

عملي 
مهارات 
 موسيقية 

عملي مهارات 
 موسيقية 

عملي مهارات 
 موسيقية 

محاضرة  شعر 
 حاسب ألي 

 المادة  

 الخميس

قاعة  4س   
 الموسيقي 

قاعة  3س 
 الموسيقي 

قاعة  1س 
 الموسيقي 

قاعة  2س 
 الموسيقي 

 د/ وفاء عبد العزيز 
  8م 

 االستاذوالمكان   تربية  3م 

       يعتمد                   
 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 

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



                                                                                                                                      كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                                    
 األولى الفرقــــة :                جدول توزيع المحاضرات والدروس                ) جدول الشعبة (                                                            
  العلوم  )تعليم اساسى(الشعبـــة :                             م  1029/1010الفصل الدراسي : الثانى : لعام :                        كلية : التربية جامعة أسيوط                           

 أيام األسبوع الساعة 9 – 8 20 - 9 22– 20 21– 22 2 - 21 1 – 2 3 - 1 4 – 3 5 – 4 6 – 5 7 - 6 8 - 7
 األحــد المادة محاضرة فيزياء  عملي كيمياء  محاضرة فيزياء  زياء عملي في   محاضرة حقوق اإلنسان

أ.د/ عثمان محمد عبد 
 القادر 

 بكلية العلوم( 5)م 

  االستاذوالمكان  1م   3س   2م   1،  2س   

 حسبان تمارين  
 حسبان تمارين 

 هندسة تمارين 
 هندسة تمارين 

محاضرة 
 حاسب ألي 

 االثنيـن المادة عملي نبات  محاضرة كيمياء  

  1س   21م  
  2س   21م 

  االستاذوالمكان 1، 2س   4م   تربية  9م   2س    9م   1س    9م 

   
 عملي نبات  محاضره رياضيات  اصول التربية  لغة انجليزية  تمارين فيزياء   

 الثالثـاء المادة 

 د/ امل علي  1م  / سلوي السيد د  7م   
  6م 

  االستاذوالمكان 3س  2م  

 هندسة تمارين   
 هندسة محاضرة 

 حسبان تمارين  
 عملي فيزياء  

  3س          

 عملي حاسب الي علم نفس نمو 
 

 األربعـاء المادة

  3س  
  1م 

 عملي حاسب الي  8م  3س    1م 
 4معمل حاسب  2س 

 د/ نور الهدي 
  2م 

  االستاذوالمكان 2معمل حاسب  1س 

 عملي حاسب الي محاضرة نبات  مياء عملي كي    
 

 الخميـس المادة

  االستاذوالمكان 4معمل حاسب  3س  1م  1،  2س     

       يعتمد                   
 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

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


