
 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 مهرانأمل  /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول...    علوم البرنامج المميزاألولى أساسي   جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     لغة عربية  اسم المقرر

     د يسرا العدوي  المحاضر

     120قاعة   المكان

 االثنين

    جغرافية مصر   المعلم ومهنة التعليم اسم المقرر

    أ . د جيهان الصاوي  د مبروك عطية المحاضر

    323مدرج   117قاعة  المكان

 الثالثاء

   المعاصرتاريخ مصر  جبر  الدين والحياة اسم المقرر

   د احمد األلفي  أ . د محمد درويش  د ابتسام ناصف  المحاضر

   117قاعة  117قاعة   126قاعة  المكان

 األربعاء

     لغة إنجليزية  اسم المقرر

     أ ميرفت جابر  المحاضر

     123قاعة   المكان

 الخميس

   الرياضياتأساسيات  لغة عربية 1علوم بيئية   اسم المقرر

   د عصام خير الدين د أسماء شنقار د عبير فاروق  المحاضر

   226قاعة  524مدرج  123قاعة   المكان

 

  



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 مهرانأمل  /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول ...   علوم البرنامج المميزأساسي  الثانية جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   عملي نبات عملي كيمياء مورفولوجي  عملي كيمياء اسم المقرر

     د.خلود   المحاضر

  معمل كيمياء المكان
كلية  – 2مدرج 

 العلوم
   معمل نبات معمل كيمياء

 األحد

   مواد االرض جيوعملي   علم النفس االجتماعي  اسم المقرر

   د.عصام زهران-ا.د.محمد السيد   فاطمة موسىد  المحاضر

   كلية العلوم – 2 ق جيومعمل   324قاعة  المكان

 االثنين

      سيكولوجية التعلم اسم المقرر

      د منى عمارة المحاضر

      226قاعة  المكان

 الثالثاء

   اإلدارة المدرسية  2علوم بيئية   اسم المقرر

   د محمد أبو خليل  عبد الحميد درازد   المحاضر

   524مدرج   220قاعة   المكان

 األربعاء

     تقسيم نبات كيمياء عضوية اسم المقرر

 المحاضر
د.  –د. السيد عبد الرحيم 

 محمد علبة
     د. محمد -د. رضوي

     كلية العلوم – 2مدرج  كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 الخميس

       المقرراسم 

       المحاضر

       المكان

 
 

 

  



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 مهرانأمل  /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2019/2020 الدراسي: األولالفصل ...    علوم البرنامج المميزأساسي الثالثة  الفرقةدول محاضرات ج

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

   فيزياء حيوية خلية وبيوجزيئية  فيزياءعملي  عملي حيوان اسم المقرر

   د. ياسر خضر د. عبد الفتاح-د. محمد الجربيد   المحاضر

   كلية العلوم – 1مدرج  كلية العلوم – 1مدرج  فيزياءمعمل  معمل حيوان المكان

 األحد

    تطبيقات طرق التدريس طرق التدريس  اسم المقرر

    قسم المناهج أ . د إبراهيم غازي  المحاضر

    معمل التدريس 226قاعة   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر
     التربية العملية

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
عملي  تكنولوجيا التعليم 

 تكنولوجيا

حاسب في 

 التخصص
  

 

    قسم المناهج د مها بدر  المحاضر

    معمل التكنولوجيا 226قاعة   المكان

 الخميس

   كيمياءعملي  جيوعملي  الفضاء والمجموعة الشمسية 2كيمياء عامة  اسم المقرر

     د. هند د. ياسر شبل -د.وحيد سالم المحاضر

   كيمياءمعمل  جيزمعمل  كلية العلوم – 1مدرج  كلية العلوم – 1مدرج  المكان

 
 

 
  



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 مهرانأمل  /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2019/2020الفصل الدراسي: األول    ...   علوم البرنامج المميزأساسي الرابعة  الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10  10-8 البيانات اليوم

 السبت  

 عملي تبات اسم المقرر
 ت حيوي

 
 ا. ميكرو

  المناهج
  

    د احمد سالم  د. يوسف د. ياسر-. ايماند  المحاضر

    223قاعة  2مدرج 2مدرج  المكان

 األحد

 اسم المقرر
 صحة نفسية تطبيقات طرق التدريس

 طرق التدريس 
 

  

 المحاضر
 د إيمان ضحا قسم المناهج

 أ . د إبراهيم غازي
 

  

 المكان
 321قاعة  معمل التدريس

 226قاعة 
 

  

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  عملي كيمياء  موجات وحديثة كيمياء عامة عملي فيزياء اسم المقرر

   د. عبير -د. يحيي كشك د. السيد عد الرحيم –ا.د. عالء علي   المحاضر

   كلية العلوم – 2مدرج   كلية العلوم – 2مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التربية العملية

   

    المحاضر

    المكان

 


