
                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                    
 الفرقة : الثالثة   ) جدول الشعبة (                                                              جدول توزيع المحاضرات والدروس                        

 بيةالشعبة : تعليم اساسى لغة عر                                   م 1029/1010الفصل 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

عملى     
الفروق 
 الفردية 

عملى 
الفروق 
 الفردية 

اتجاهات النقد 
 االدبى الحديث

الفروق الفردية 
 والقياس النفسى

 األحـد المادة

 3س     
معمل 

حمدي أ.د/
 شاكر 

 1، 2س 
معمل 

حمدي أ.د/
 شاكر 

 د/ سعيد حامد
  1ف 

 د/ نهله عبد الرازق 
  6م 

االستاذوالمكا
 ن

 

 االثنيـن المادة تطور الفكر التربوى         
 د/ راندا رفعت         

  8م 
االستاذوالمكا

 ن
 

 عملي مدخل لالدب العربي 
 )شعر(

عملي اتجاهات النقد 
 االدبي الحديث 

تعليم الكبار اصوله  الميةالعبادات ومعامالت إس  
 ومناهجه 

 الثالثـاء المادة
 أ/ محمد يوسف

  3م 
 أ/ هبه سيد 

  4م 
 د/ محمد عبد الرازق     

 1ف 
 د/ محمد مصطفي 

 7م 
االستاذوالمكا

 ن
 

عملي    
العبادات 
والمعامال

ت 
 اإلسالمية 

مدخل لالدب العربى   التربية البيئية
 )شعر( 

 األربعاء المادة

 د/ تحيه حامد    2ف    
  8ف 

 د/ اسماء عبد الرحمن  
  22ف 

االستاذوالمكا
 ن

 
 الخميس المادة التـــــــربية العـــــــــملية   

االستاذوالمكا    
 ن

 

      يعتمد ،،،،                                 

 كليـة  عميـد ال                 وكيل الكلية لشئون الطالب                     
 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    

 



                           

                                                                                                                        كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم        
 الفرقة : الرابعة                         ) جدول الشعبة (                                                        جدول توزيع المحاضرات والدروس                   

 الشعبة : تعليم اساسى لغة عربية        م 1029/1010 الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :ة : التربية جامعة أسيوط                 كلي                  
 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

عملي الحاسوب وتعليم   
 اللغة العربية

الحاسوب وتعليم اللغة 
 العربية 

 األحـد المادة   علوم متكاملة 

 أ/ محمد حسين   
  5م 

 أ.د/ يوسف جاد الرب 
 1م

 د/ عنايات شاكر 
 2م  

  االستاذوالمكان  

عملي  
المعاجم 
 العربية 

سيكولوجية ذوي  
 االحتياجات الخاصة  

 االثنيـن المادة  عملي الصرف  المعاجم العربية 

مر أ/ تا 
عبد الفتاح 

  8ف 

 د/ فاطمة محمد  
  5م 

 أ.د/ عبد الناصر عيسي 
 20ف

 أ/ صالح هدية 
  9ف 

  االستاذوالمكان 

طرق تدريس ذوي  السيرة النبوية   
 االحتياجات الخاصة 

 الثالثـاء المادة  الصرف 

 د/ محمد عبد الرازق   
  1ف 

 د/ اماني حامد
  7م 

 د/ محمد ابراهيم مخلوف 
  8ف 

  الستاذوالمكانا 

عملي   
السيرة 
 النبوية  

نظام التعليم واالتجاهات   
 المعاصرة 

 األربعاء المادة 

 د/ بهاء الدين عربي     2ف   
  6م 

  الستاذوالمكانا 

 الخميس المادة تربيـــة عمليـــــــــــة    
  الستاذوالمكانا        

      يعتمد ،،،،   

 عميـد الكليـة           ون الطالب               وكيل الكلية لشئ      

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


