
 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  لغة عربية الشعبة (تعليم أساسى) الثانية الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 االحد

 (3الدين والقضايا المعاصرة)م 
 

 (316) 2تدريس مصغر مج 
 البالغة والنقد 

(316) 
 تكنولوجيا التعليم

 (3)م 
 (114) 1 مصغر مج تدريس

 (206) 3تدريس 

 1تكنولوجيا تطبيقى مج
(211) 

 (لوحدة الحسابية ا)0تكنولوجيا 
سيكولوجية تطبيقى معمل نفس 

 2+ 1مج 
             االثنين
 البالغة  النقد الثالثاء

 (3م)
 دراما ومسرح الطفل 

(316) 
 علوم بيئة

(316) 
 سيكولوجية التعليم

 (0)م 
 ( 4) ق 0تدريس 

  
 (117)  3تكنولوجيا 

             االربعاء
 الخميس

 دين مسيحى 
 مكتب 

  

 تكنولوجيا تطبيقي
 211ق  2مج 

تطبيقى معمل سيكولوجية 
 1+  0مج

 0مهارات يدوية م

             الجمعة
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EDUCATION                 

 
 

 
  إنجليزى الشعبة (تعليم أساسىالثانية ) الفرقة (9102/9191الثانى ) جدول الفصل الدراسى

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 الدين والقضايا المعاصرة االحد

 (3)م 
 دراما ومسرح

 (417)ق 
 تدريس مصغر

 (516)ق 
 ولوجيا التعليمتكن

 (3)م 
    

             االثنين
 نقد الثالثاء

(417) 
 قواعد

(211) 
 قراءة

(517) 
 سيكولوجية

 (0)م 
معمل 

 سيكولوجية
   

             االربعاء
 شعر الخميس

(211) 
 ترجمة

 (الوحدة الحسابية )
 محادثة

(416) 
 تكنولوجيا )تطبيقى(

(211)     

             الجمعة
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  دراسات الشعبة (تعليم أساسىالثانية ) الفرقة (9102/9191دول الفصل الدراسى الثانى )ج
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 الدين والقضايا االحد

 (3)م 
 دراما ومسرح

 (3)م 
 يةتاريخ مصر اليونان

 (3)م 
 تكنولوجيا

 (3)م 
    

             االثنين
 جغرافية أوراسيا (205) 0تدريس مصغر مج  الثالثاء

(205) 
 جغرافيا أوراسيا )تطبيقى(

(205) 
 سيكولوجية

 (0)م 
  سيكولوجية معمل علم النفس 

 (211) 1تكنولوجيا ت مج 
             االربعاء
 الخميس

 (0)ق  2يس مصغر مج تدر  مكتبدين مسيحى 
 أ(0)ق 1تدريس مصغر مج 

 (117)ق  0تكنولوجيا  مج 
 مهارات يدوية وفنية

 (211) 2تكنولوجيا  مج  0م 
             الجمعة
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  علوم الشعبة (تعليم أساسىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 دراما ومسرح االحد

 (0)م 
 ال فقاريات وحبليات

 (0)م 
جيولوجيا 

  (0مواد )م 
 سيكولوجية 

 (0)م 
 تكنولوجيا

 (0)م 
 (2ق ) 5تدريس مصغر مج 

 
             االثنين
 الثالثاء

 بصريات هندسية
 (0)م 

 فقاريات وحبليات )عملى( ال
 (0)م 

  (0)ق 1تدريس مصغر مج  (1ق) 4تدريس مصغر مج  (6)ق 5تدريس مصغر مج 
  (211) 0تكنولوجيا مج (211) 2تكنولوجيا مج  (211) 4تكنولوجيا مج 

 معمل نفس 1سيكولوجية مج 
 معمل نفس 2سيكولوجية مج 

  معمل نفس 3سيكولوجية مج 
 4ق  0تدريس مصغر مج

 االربعاء
 2تدريس مصغر مج

 516ق
ق الوحدة  4تكنولوجيا مج 

 الحسابية 
 مهارات موسيقية  

 3م

الوحدة ) 2تكنولوجيامج 
 (الحسابية 

 معمل نفس 0سيكولوجية مج 

 فيزياء عملى
 1م 

 (1)م الدين والقضايا الخميس
 مكتب مسيحى دين

 

 حرارة
 (1)م 

 جيولوجيا اقتصادية
 1)م 

 لى(جيولوجيا )عم
 (1)م 

   

             الجمعة
 



 

 
 

 
 

 

                             كلية التربية                                                                                                              

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
 

  رياضة الشعبة (تعليم أساسىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
  مكتب هندسة تحليلة )تطبيقى(  مكتب رياضةمسائل  مكتب  هندسة تحليلية مكتب مسائل  السبت
  (3الدين والقضايا)م  االحد

 
 دراما ومسروح

 2م 
 معمل  سيكولوجية

 سيكولوجية 
 (0)م 

 تكنولوجيا
 (0)م 

  

 االثنين
 مكتب رياضة تطبيقية مكتب تدريس مصغر

الوحدة ق  تكنولوجيا )تطبيقى(
   مكتب مسائل مكتب تاريخ الرياضيات الحسابية 

        ثالثاءال
             االربعاء
           مكتبدين مسيحى  الخميس
             الجمعة

 


