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

 أساسي لغة عربية الشعبــــة:                           م1029/1010 : لعام : الثانيالفصل الدراسي :  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 ادب عباسي     عملي نحو وصرف   4نحو وصرف  
  1م  أ.د/ يوسف جاد الرب  

 

  5ف  المعطي أ.د/ محمود عبد       9م   أ/ شيماء سامي

  االستاذوالمكان

 والتفوق سيكولوجية الموهبة  عملي تكنولوجيا التعليم  (2تكنولوجيا تعليم ) الدين وقضايا المعاصرة 
 االثنيـن المادة عملي تكنولوجيا التعليم 

  2م  د/ بشير محمد  
 4م  د/ حسين عوض 

 4م مدد/ سميرة مح  1معمل حاسب  1س 
  االستاذوالمكان 1معمل حاسب  3س 

 والبديع(بالغة عربية )علم البيان  عملي ادب عباسي  مصغر  تدريس مصغر  تدريس
 الثالثـاء المادة عملي تكنولوجيا التعليم  

 قاعة التدريس المصغر   1، 2س  د/ عبد الوهاب هاشم 

 قاعة التدريس المصغر   3س  د/ عبد الوهاب هاشم 

 20ف  رة حمادة أ/ امي
  20ف  د/ ايمن  عبد العظيم 

  االستاذوالمكان  1معمل حاسب  2س  

 األربعـاء المادة       
  االستاذوالمكان       
 الخميـس المادة مهارات رياضية وحركية        
  االستاذوالمكان  9م        

      يعتمد ،،،،   

 عميـد الكليـة                           وكيل الكلية لشئون الطالب             

 

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



                                 

                                 
                                                                                                                        ن الهيئة القومية لضمان جودة التعليمكلية معتمدة م           

 الفرقــــة : الثانية                                            جدول  توزيع المحاضرات والدروس                         ) جدول الشعبة (                                
  مواد اجتماعية أساسيالشعبـــة :                          م 1029/1010كلية : التربية جامعة أسيوط                          الفصل الدراسي : الثانى : لعام :                     

 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 عملي تكنولوجيا التعليم   عملي تكنولوجيا التعليم  تدريس مصغر   

 د/ جمال السيد    
  3س 

 قاعة التدريس المصغر 

االستاذوالمكا  1معمل حاسب  2س    1معمل حاسب  1س 
 ن

 

 االثنيـن المادة       دين وقضايا المعاصرةال 
 د/ بشير محمد  

 1م 
االستاذوالمكا      

 ن
 

تاريخ مصر البطليمة 
 والرومانية 

 الثالثـاء المادة  جغرافيا العالم االسالمي  جغرافيا أوراسيا   تاريخ اسيا االسالمي 

 د/ حمدي خالد 
 مكتب 

 د/ احمد عز العرب 
  8ف 

 د/ احمد علي   
 5ف    

 د/ حسن قطب 
  4ف 

االستاذوالمكا 
 ن

 

تاريخ مصر البطليمة  مهارات رياضية وحركية  عملي تكنولوجيا التعليم   
 والرومانية 

 والتفوق سيكولوجية الموهبة 
 األربعـاء المادة 

 د/ حمدي خالد   1م   1معمل حاسب  3س   
  4ف 

 د/ سميرة محمد
  1م 

االستاذوالمكا 
 ن

 

  
 الخميـس المادة تدريس مصغر   تكنولوجيا تعليم     
 د/ جمال السيد     

  6ف  
 د/ جمال السيد

  1، 2س 
 قاعة التدريس المصغر 

االستاذوالمكا
 ن

 

      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                  

 الفرقــــة : الثانية                                                      ) جدول الشعبة (    جدول توزيع المحاضرات والدروس                                      
 أساسى انجليزىالشعبــــة:                        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
 1معمل حاسب  3س  عملي تكنولوجيا التعليم      

 تدريس مصغر
 األحــد المادة 

   
 

 قاعة التدريس المصغر  1، 2س  د/ سميحة علي  
 قاعة التدريس المصغر  4، 3س  د/ سميحة علي 

  ناالستاذوالمكا

 عملي تكنولوجيا التعليم   
 

 عملي تكنولوجيا التعليم   1حضارة    
 االثنيـن المادة 

  االستاذوالمكان 6معمل حاسب  2س    9م  د/ حنان مصطفي     6معمل حاسب  4س   

  
 

   1قواعد   
  1كتابة 

 الثالثـاء المادة

  
 

  5م  د/ نادية امين   
  9م  د/ احمد عبد الرحمن   

  ستاذوالمكاناال

 والتفوق سيكولوجية الموهبة  1رواية  مهارات رياضية وحركية  عملي تكنولوجيا التعليم   
 األربعـاء المادة 

  7م  د/ مي صالح  1م  6معمل حاسب  1س   
  االستاذوالمكان   1م  د/ سميرة محمد

 الخميـس المادة تكنولوجيا تعليم   1ترجمة   1عملي قواعد     
  5م  أ/ تسنيم     

  8م  د/ بيان محمد 
  االستاذوالمكان 2م  د/ حسنيه المليجي

      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                       
 أساسي علوم  الشعبــــة:                       م 1029/1010لفصل الدراسي : الثانى : لعام ا  كلية : التربية جامعة أسيوط                                                     الفرقــــة : الثانية  ) جدول الشعبة (                                                       جدول توزيع المحاضرات والدروس                                          

 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

  21م  4جبر س تمارين  

  21م  3جبر س تمارين 

 لتعليمعملي تكنولوجيا ا محاضرة جبر  
 

 جبر تمارين 
 جبر تمارين 

 األحــد المادة  

  تدريس مصغر
 د/ نشوي فرحات 

 إلي األخر   82من 
 قاعة التدريس المصغر  

 تدريس مصغر 
 د/ نشوي فرحات 

  80الي  2من 
 التدريس املصغر   قاعة

ف   1س  6معمل حاسب  2س  7م
3  

ف   2س 
3  

  االستاذوالمكان  

 عملي تكنولوجيا التعليم  (2وجيا تعليم )تكنول  عملي فيزياء 
 

سيكولوجية الموهبة 
 والتفوق 

  

 االثنيـن المادة

 د/ حسين عوض    4،  3، 1، 2س 
  4م 

 6معمل حاسب  3س 
 د/ سميرة محمد

 4م

  االستاذوالمكان  

 عملي حيوان  محاضرة فيزياء  محاضرة فيزياء   
 

 عملي حيوان  
 الثالثـاء المادة

  4،  1، 2س     3س   8 م  8م   
  االستاذوالمكان

   عملي تكنولوجيا التعليم     
 األربعـاء المادة

    

 6معمل حاسب  1س 

 

  

  االستاذوالمكان

 الخميـس المادة مهارات رياضية وحركية   محاضرة حيوان      

  االستاذوالمكان  9م    7م      

 عميـد الكليـة                   ن الطالب               وكيل الكلية لشئو          يعتمد ،،،،  

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


