
 عميد الكلية  رئيس القسم

 أ.د/ خالد عبد اللطيف عمران  أ.د هدى مصطفى حممد
 

 التدريس المصغر للفصل الدراسي الثاني مجموعاتبيان توزيع 

 م  0200/  0202

 المكان التخصص المجموعة االسم م

  اشراف عام خالد عبد اللطيــف محمد عمـرانأ.د/  .1

 أ.د/ أمــاني حـلمي عبد الحميد أميـن  .2

 األولى

 104فصل  لغة عربية ودراسات 1
 4ق   لغة عربية ودراسات 2 أ.د/ هدى مصطفى محمد عبدالرحمن  .3
 مدرج ج  لغة عربية ودراسات 3 أ.د/ ســــــــناء محمد حســــــن أحمد  .4
 305فصل   لغة عربية ودراسات 4 د/ إيمـان محـــمـــد أحـــمـــد فرغل  .5
 القاعة الرياضية  لغة عربية ودراسات 5 أحــمــد زكيأ.د/ حـنان مصـــطفى   .6
 305فصل   لغة عربية ودراسات 6  / عبد العظيـم محمد زهران د  .7
 305فصل    لغة عربية ودراسات 7 صبري باسط أحمدد/   .8
 5ق   لغة عربية ودراسات 8 د/ محـفوظ يوســف صـديق يوســـف  .9

 403فصل   لغة عربية ودراسات 9 رشا عليد/   .11
 ا د / أحمد جابر  .11

 الثانية

 5ق   تاريخ 5
 2ق  علوم 2 ا د / كوثر الشريف  .12
 305فصل  جغرافيا 3 وليد خليفةد/   .13
 3ق  لغة انجليزية 4 ا د / عبداهلل اسماعيل   .14
  450فصل  لغة انجليزية 5  / علي الصغير د  .15
 452فصل  لغة انجليزية 5 أحمد ثابتأ/   .16
 503فصل   لغة انجليزية 5 عبد الاله محمـود محـمد جيهادأ/   .17
 مدرج أ لغة فرنسية 3  ا د/ حسين طه   .18
  505فصل  لغة فرنسية 9 د / ايمان أبو خليل  .19
  303فصل  حاسب آلي ورياضة 50 د / شعبان أبو حمادي  .21
 509فصل  تجاري 55 طه علي أحمدد/   .21
 550فصل  تجاري 52 حشمت عبدالصابرد/   .22
 404فصل   علم نفس وفلسفة 55 د / سهر السيد  .23
 405فصل   اجاماعبات 54 علي كريمد/   .24
  مدرج ب اجتماعيات 13 د / شعبان حلمي  .25
 5ق    اجتماعيات 15 ايمان رشوان د/   .26
  505فصل  اجتماعيات 15 د / منال علي حسن   .27
 503فصل  اجتماعيات 13 د / عثمان عبدالراضي  .28
 205فصل   اجتماعيات 19 د / أسماء رشاد   .29
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