
 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 

 م 6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))   االولى / جدول محاضرات الفرقة                 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     جبر   اسم المقرر

     د رجب عمر   المحاضر

     211م   المكان

 األحد

       المقرراسم 

        المحاضر

        المكان

 االثنين

    المعلم ومهنة التعليم   اسم المقرر

    د  محمد هالل   المحاضر

    415مدرج    المكان

 الثالثاء

   اساسيات رياضيات  اسم المقرر
تاريخ مصر 

 المعاصر 
   

    د عاصم    د عصام المحاضر

    313م   211م  المكان

 األربعاء

    جغرافية مصر  لغة انجليزية  2علوم بيئية   اسم المقرر

    د المغاوري  ا أماني  د عبير فاروق  المحاضر

    415م 415مدرج  313م   المكان

 الخميس

    اللغة العربية  الدين والحياة   اسم المقرر

  المحاضر
د/ سامح داود + د/ محمد 

 خليفة 
ة + د/ عبد د/ محمد خليف

 الغفار عطية 
   

    (   211مدرج )  ( 211مدرج )     المكان

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  الثانية / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     تدريس مصغر  يعلم نفس اجتماع اسم المقرر

     قسم المناهج د/ سعيد عبد الغني المحاضر

     معمل التدريس  415مدرج  المكان

 األحد

  اسم المقرر
 علوم بيولوجية وجيولوجية

  )مورفولوجيا تشريح نبات(
 جيولوجيةبيولوجية وعلوم 

 )نبات تقسيمي(
   

       المحاضر

    العلوم العلوم   المكان

 نيناالث

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   المدرسية اإلدارة   1علوم بيئية  مهارات حركية اسم المقرر

   / مبروك عطيةد  د غادة عبد السالم   د عصام راشد المحاضر

   415مدرج   211م  211م  المكان

 األربعاء

   جيولوجيا اقتصادية  رض مواد اال كيمياء عضوية   اسم المقرر

   د عصام زهران د محمد علبة  المحاضر

   العلوم 2مدرج  العلوم2مدرج  علوم  2مدرج   المكان

 الخميس

      مهارات موسيقية  اسم المقرر

      د/سعاد الدغيدي  المحاضر

      211مدرج  المكان

 
 

 

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  الثالثة  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     2طرق تدريس  1تكنلوجيا تعليم  حاسب الي في التخصص  اسم المقرر

     د رباب   مها بدرد  اهج قسم المن المحاضر

     313م  313م   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر

 التدريب الميداني  
  

     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

  اسم المقرر
 علوم جيولوجية    

 )فضاء ومجموعة شمسية(
  حيوية فيزياء

 علوم بيولوجية

 (+ أجنة )بيوجزيئية وخلية
  

   د عبد الفتاح الجربيد  د سحر عبيد د ماجد األوسطى  المحاضر

   2مدرج  –العلوم   1مدرج  –العلوم  1مدرج  -العلوم    المكان

 الخميس

    كيمياء غير عضوية ة )ثرمو(ائيكيمياء فيزي اسم المقرر

    عالء على د د عماد مطر المحاضر

    1مدرج  –العلوم  1مدرج  –العلوم  المكان

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  الرابعة  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

       محمد أبو حالوةد  المحاضر

       313م  المكان

 األحد

    المناهج    اسم المقرر

     د صفوت هنداوي    المحاضر

     415م    المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 فيزياء 

 )اهتزازات وموجات( 
 فيزياء

 )فيزياء حديثة(
    

       المحاضر

     العلوم العلوم  المكان

 الثالثاء

      1طرق تدريس     اسم المقرر

    د إبراهيم غازي     المحاضر

     221ق     المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
علوم بيولوجية وجيولوجية 

 ت الميكروبيولوجي( )أساسيا
     1كيمياء عامة 

       المحاضر

     العلوم العلوم المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 لميداني التدريب ا

    

     المحاضر

     المكان

 
 

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضيات   أساسي  ))  االولى  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     جبر   اسم المقرر

      د رجب عمر   المحاضر

      213قاعة   المكان

 االثنين

    المعلم ومهنة التعليم   اسم المقرر

    د  محمد هالل   المحاضر

    415مدرج    المكان

 الثالثاء

  أساسيات رياضيات مقدمة في الحاسب اسم المقرر
تاريخ مصر 

 المعاصر  
   

    د عاصم   د محمد متولي د محمد متولي المحاضر

    313م  213قاعة  213قاعة  المكان

 األربعاء

    جغرافية مصر  لغة انجليزية  اللغة العربية   اسم المقرر

    د المغاوري  ا أماني  د/ أسماء شنقار   المحاضر

    415م  415مدرج  211قاعة   المكان

 الخميس

     الدين والحياة   اسم المقرر

  المحاضر
د/ سامح داود + د/ محمد 

 خليفة 
    

     (  211مدرج )    المكان

 
 

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضيات   أساسي  ))  الثانية  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      علم نفس اجتماعي اسم المقرر

      د/ سعيد عبد الغني المحاضر

      415مدرج  المكان

 األحد

    الدين وقضايا العصر    اسم المقرر

     د/ محمود حسن    المحاضر

    ( 105)قاعة     المكان

 االثنين

     حرارة بصريات اسم المقرر

       المحاضر

     العلوم العلوم المكان

 الثالثاء

   المدرسية اإلدارة تفاضل وتكامل  جبر خطي   اسم المقرر

   / مبروك عطيةد شيرين عبد السالمد  د شكري   المحاضر

   415مدرج  105قاعة  105قاعة    المكان

 األربعاء

    (2رياضيات تطبيقية ) 1علوم بيئية   اسم المقرر

    د إيمان محمود د عبير فاروق  المحاضر

    105قاعة  313مدرج   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضيات   أساسي  ))   الثالثة / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 اسم المقرر
 ( 2فيزياء )

 خواص المادة

 (2فيزياء )

 كهربية ومغناطيسية
    

       المحاضر

     العلوم العلوم المكان

 األحد

    حاسب الي في التخصص   1تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

    قسم المناهج   مها بدرد   المحاضر

      313م   المكان

 االثنين

       2طرق تدريس  اسم المقرر

      د رجب سرور  المحاضر

      111عام رياضيات  3مع  المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر
 التدريب الميداني  

  

     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

    مقدمة في برمجة الحاسب  2تحليل رياضي   اسم المقرر

    د   فيصل  د  المحاضر

    العلومكلية  كلية العلوم  انالمك

 الخميس

   علوم  معادالت تفاضلية عادية   اسم المقرر

      شيرين عبد السالمد   المحاضر

     105قاعة   المكان

 

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 بووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطال        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم      أ. د. ماجد األوسطى           

 م6102/6102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضيات   أساسي  ))    الرابعة / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     (3رياضيات تطبيقية ) تحليل عددي  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

    د  د فيصل   محمد أبو حالوةد  المحاضر

    121قاعة  211ق  313م  المكان

 األحد

   دوال مركبة  المناهج  جبر مجرد   اسم المقرر

   د شكري د صفوت هنداوي  د سوسن   المحاضر

   211قاعة  415م  105قاعة   المكان

 الثنينا

      1طرق تدريس   اسم المقرر

     د رجب سرور   المحاضر

     111قاعة   المكان

 الثالثاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 


