
 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

              م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     عام     ))رياضيات  ((االولى    : الفرقة محاضرات جدول

 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  

     حاسب ألي  المقرر اسم

     د. أسامة فاروق  المحاضر

       524رج مد  المكان

 األحد

     حساب التفاضل والتكامل  المقرر اسم

     د. فاطمة جعفر  المحاضر

     217اعة  ق  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 ءالثالثا

    تربية صحية / تفكير فلسفي المعلم ومهنة التعليم اللغة العربية  المقرر اسم

    د. محمد داود د. عبد الحميد د عادل اللمسي د. عبد الغفار  -بهلول  /د المحاضر

    122م  524م  524مدرج  528قاعة  المكان

 األربعاء

   اساسيات رياضة استاتيكا جبر متقدم اللغة العربية  المقرر اسم

   د. عصام خير الدين  د. محمد حماد د. شكري الجنايني د/بهلول  سالم المحاضر

   321قاعة  321قاعة  220قاعة  323مدرج    المكان

 الخميس

     M114اساسيات الميكانيكا   المقرر اسم

     سعيد د هيثم  المحاضر

     226قاعة   المكان

 



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

م             2020 /2019األول: الدراسي الفصل     عام     ))رياضيات  ((الثانية    : الفرقة محاضرات جدول  

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 داألح

    تدريس مصغر سيكولوجية التعلم إدارة مدرسية وصفية  المقرر اسم

    أحمد شرف د. رشا –د. فاطمة  مصطفى أميند/  المحاضر

    714ق  524مدرج  524مدرج  نالمكا

 االثنين

    مقدمة في الحاسب  M212 نظرية االحتماالت المقرر اسم

    . أسامة فاروقد   د. جمال أمين المحاضر

    123ق   227عة قا المكان

 الثالثاء

    تحليل رياضي 1M213تحليل رياضي    M214 استاتيكا المقرر اسم

    د فيصل عز الدين فيصل .د د. محمد حماد المحاضر

    321ق  321قاعة  321ق  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    هندسة فراغية تحليل رياضي المقرر اسم

    د. وفاء وحيد د. شرين المحاضر

    126ق  126ق  المكان
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  2018 / 2017األول: الدراسي الفصل     ))رياضيات ((     عام الثالثة  الفرقة محاضرات جدول

 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

 المقرر اسم
تطبيقات 

 التدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
  1طرق تدريس 

 
  

 

     د. رجب سرور قسم المناهج المحاضر

 كانالم
معمل 

 التدريس
معمل 

 وجياتكنول
    321قاعة 

 

 األحد

     M312نظرية الزمر تطبيقات طرق تدريس (2تكنولوجيا التعليم ) المقرر اسم

    د مايسة الجندي د. رجب سرور د محمد فوزى المحاضر

    318قاعة  324ق   323مدرج  المكان

 نيناالث

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   بحوث عمليات معادالت تفاضلية ديناميكا الجسم الجامد 2علوم بيئة  المقرر اسم

   د. فيصل د. شكري د. السيد خرابة د. جمال منصور المحاضر

   226ق  226ق  226ق  122مدرج  المكان

 األربعاء

     التدريب الميداني  المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الخميس

     تحليل مركب M315كهربية  مقررلا اسم

     د. محمد متولي -د نسرين فوزي د هيثم عاطف المحاضر

 المكان
     217قاعة  217قاعة 



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((رياضياتعام     )) الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول                     
 

 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  

      M410 تكنولوجيا المعلومات المقرر اسم

      د. أسامة فاروق المحاضر

      123ق  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   M413قدمة ائية متطرق احص  2طرق تدريس  صحة نفسية مناهج المقرر اسم

   د . جمال أمين د رجب سرور  د. أيات الدميري د/ رباب أبو الوفا المحاضر

   126قاعة  327قاعة  323مدرج  323مدرج  المكان

 ثاءالثال

     النظرية النسبية تحليل دالي المقرر اسم

     رمضان د. عمرو د. محمد درويش المحاضر

     117ق  117ق  المكان

 األربعاء

   ديناميكا الموائع حلقات وحقول   المقرر اسم

   ختعن د. وسام د وفاء وحيد   المحاضر

   226ق  226ق    المكان

 يسالخم

  المقرر اسم

 تدريب ميداني 

    

     المحاضر

     المكان

                         



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((  ولوجي يبعام     ))االولى    : الفرقة محاضرات دولج

 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  

 المقرر سما
 1كيمياء عامة  عملي فيزياء

  عملي كيمياء بيو عام حيوان خواص مادة وحررة

 زيزد. احمد عبد الع -ا.د عالء علي معمل فيزياء المحاضر
  معمل الكيمياء د/ جيهان د/ محمد الغزالي د/ عماد السحلي -ا.د حسين مطاوع

 كلية العلوم 1مدرج   المكان
   كلية العلوم -2مدرج  العلومكلية  2مدرج 

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    لغة عربية عملي نبات بيو عام نبات المقرر اسم

 المحاضر
    +د محمد توفيقد. يسرا العدوي معمل نبات د. عطية    د/ مفيدة د/ مرفت–د. ايمان 

    323مدرج   كلية العلوم -2مدرج  المكان

 الثالثاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم

    محمد داوودد.  د. عبد الحميد عادل اللمسيد   المحاضر

    122مدرج  524مدرج  524مدرج   المكان

 األربعاء

    عملي حيوان 1رياضيات  اللغة العربية  المقرر اسم

     د. محمد متولي بهلولد.  المحاضر

    معمل الحيوان 321ق  524مدرج   المكان

 الخميس

     عملي جيولوجيا جيولوجيا عامة المقرر اسم

      د.عاطف المحاضر

     معمل جيولوجيا كلية العلوم -2ق مكانلا



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((  بيولوجي عام     )) ثانية    : الفرقة محاضرات جدول
 

 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  

      ميكروبيولوجي -طحالب  المقرر اسم

      د. مقيدة-د. يوسف المحاضر

      2ق المكان

 األحد

   تدريس مصغر تطبيقات التعلم سيكولوجية تعلم إدارة مدرسية المقرر اسم

     د. رشا –د. فاطمة  د. مصطفي أمين المحاضر

   معمل التدريس معمل علم النفس 524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   مواد االرض انسجة الفقاريات  المقرر اسم

  المحاضر
 د. امل-د.جيهان

 
  د.عصام زهران-ا.د.محمد السيد محمد الجربيد

 

   كلية العلوم – 2مدرج  7ق 2ق  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     ك حيوية لي حيويةمع المقرر اسم

     د. والء حسين  المحاضر

     4ق معمل كيمياء المكان



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((  بيولوجي عام     )) ثالثة    : الفرقة محاضرات جدول

 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  

       مقررلا اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

 المقرر اسم
 (2تكنولوجيا التعليم )

 الحاسب األلي في التخصص
تطبيقات  1طرق تدريس 

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج د . عبد الحميد قسم المناهج د محمد فوزى المحاضر

 المكان
  323درج م

 معمل التكنولوجيا
معمل  323م 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

      تدريب ميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   عملي جيولوجيا تاريخية وطبقات   المقرر اسم

    د.عصام زهران-   محاضرال

    كلية العلوم – 2ق    المكان

 األربعاء

    اتفيروس-بكتريا-ارشجو   المقرر اسم

    د. رضوي-د. عطية-د. ياسر   المحاضر

    4ق   المكان

 الخميس

  عملي حيوان عملي كيمياء ك حيوية جزيئية اجنة وبيوخلية المقرر اسم

    د. والء حسين د. الحسن-د. محمد الجربيد-د. اماني المحاضر

    4ق كلية العلوم – 2مدرج  المكان

             



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (( بيولوجي عام     ))رابعة    : الفرقة اتمحاضر جدول  

 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

  سبت  ال

 عملي حيوان المقرر اسم
 تشريح مقارن

 
 عملي نبات فسيولوجي نبات وفطريات

 

   د. وائل -د مجديد. محم د. عبد الفتاح  المحاضر

   6ق 7ق  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

     د/ ايات الدميري د . رباب أبو الوفا المحاضر

     323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

  2دريس طرق ت    المقرر ماس
 تطبيقات التدريس

    2طرق تدريس 

   د/ ابراهيم غازي  قسم المناهج د/ ابراهيم غازي     المحاضر

   524مدرج  معمل التدريس 524مدرج     المكان

 األربعاء

       المقرر سما

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  لوجياعملي جيو الفضاء البيئة بيئة وسلوك  المقرر اسم

    د. عثمان-د. هند د. امل -د. ايمان  المحاضر

    كلية العلوم – 1مدرج  7ق  المكان



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     (( كيمياء عام     ))االولى    : الفرقة محاضرات دولج

 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

  ت  السب

    خواص مادة وحررة 1كيمياء عامة  MS118 1رياضيات المقرر اسم

    د/ عماد السحلي -ا.د حسين مطاوع د. احمد عبد العزيز -عليا.د عالء  د. حامد كمال المحاضر

    كلية العلوم 2مدرج  كلية العلوم 1مدرج    321ق  المكان

 األحد

  نبات      المقرر اسم

  سر السيدد يا     لمحاضرا

  323مدرج      المكان

 االثنين

      بيو عام نبات المقرر اسم

      د/ عطية د/ ايمان المحاضر

   كلية العلوم -2مدرج  المكان
 

  

 الثالثاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم

    حمد ادودمد.  د. عبد الحميد د. عادل اللمسي  المحاضر

    122مدرج  524مدرج  524مدرج   المكان

 األربعاء

      اللغة العربية  المقرر اسم

      د. بهلول سالم محاضرال

      524مدرج   المكان

 الخميس

 المقرر اسم
    اللغة العربية  

 المحاضر
    د. أسماء شنقار  

   524مدرج    المكان
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 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((  كيمياء عام     )) لثانية ا   : ةالفرق محاضرات جدول

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

   يقات التعلمتطب  سيكولوجية التعلم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

     د. رشا –د. فاطمة  د/ مصطفي أمين المحاضر

   معمل علم النفس  524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنين

  عملي كيمياء اشباه موصالت  ك. تحليلية    المقرر اسم

   د. عصام الميلجي د. وحيد سالم    المحاضر

   5ق 4ق    المكان

 الثالثاء

   تدريس مصغر MS216 3رياضيات   وحرارية حديثة المقرر اسم

   قسم المناهج  د . محمد درويش  د. احمد -د. سحر المحاضر

   معمل التدريس 223قاعة   كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 األربعاء

      كيمياء عضوية المقرر اسم

 المحاضر
د.  –د. السيد عبد الرحيم 

 محمد علبة

   
 

 

      كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 الخميس

      1علوم بيئية  المقرر اسم

      د عبير فاروق المحاضر

      524مدرج  المكان
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 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     عام     ))كيمياء   ((الثالثة      : الفرقة محاضرات جدول

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

   حاسب الي في التخصص  1طرق تدريس  تطبيقات التدريس تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم

   قسم المناهج د. عبد الحميد   قسم المناهج د محمد فوزى المحاضر

   معمل التكنولوجيا 323م  معمل التدريس 323مدرج  المكان

 نيناالث

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

    كيمياء عضوية  عملى تكنولوجيا 2علوم بيئية  المقرر اسم

 قسم المناهج د. جمال منصور المحاضر
د. السيد  -ا.د. عادل زكي

 عبد الرحيم
  

 

    العلومكلية  -1مدرج  التكنولوجيا معمل 122م  المكان

 األربعاء

    كيمياء فيزيائية  كيمياء بيئية    المقرر اسم

    د. غادة اسماعيل د. جيهان العسال   المحاضر

    كلية العلوم -2قاعة  كلية العلوم -2قاعة    نالمكا

 الخميس

    5رياضه  عملي كيمياء  المقرر اسم

    د. محمد متولي ياءمعمل كيم  المحاضر

    217ق    المكان
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م2020 /2019األول: الدراسي الفصل     عام     ))كيمياء   ((الرابعة      : الفرقة محاضرات ولدج  

 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       نالمكا

 األحد

   علوم متكاملة     المقرر اسم

   . هبه صالحد     المحاضر

   323مدرج     المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

     د/ أيات الدميري د/ رباب أبو الوفا المحاضر

     323مدرج  323مدرج  المكان

 ءالثالثا

    2طرق تدريس  تطبيقات التدريس  2تدريس  طرق    المقرر اسم

   د/ ابراهيم غازي  المناهج د/ ابراهيم غازي     المحاضر

   524مدرج  معمل التدريس 524مدرج     المكان

 األربعاء

   كيمياء غير عضوية كيمياء فيزيائية 6و 5كيمياء عضوية  المقرر اسم
   د. ياسر شبل جيهان د.–د. غادة  د. اميمة-د. رضا المحاضر

   4ق 4ق  معمل كيمياء المكان

 الخميس

 بصريات الكترونية التدريب الميداني   المقرر اسم

 

   

    د. محمد النوبي المحاضر

    2ق المكان
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 م 2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((فيزياء   عام     ))االولى    : الفرقة محاضرات جدول

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

  سبت  ال

   لغة عربية      المقرر اسم

   د/سماح فريد     المحاضر

   324ق      نالمكا

 األحد

 المقرر اسم
 (1فيزياء عامة )

 
 خواص المادة

 
علوم بيولوجية عامة  كهربية مغناطيسية

 ( ) نبات (1)
  

   د................ د................ د................ د................ المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 االثنين

     جيولوجيا (1كيمياء عامة ) المقرر اسم

     د................ د................ المحاضر

     ية العلومكل كلية العلوم المكان

 الثالثاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم

    / د محمد داود  عبد الحميدد  د عادل اللمسي  المحاضر

    122مدرج  /524مدرج 524 مدرج  المكان

 األربعاء

     MS118 1 رياضيات اللغة العربية ) مقرر ثقافي ( المقرر اسم

     د وفاء وحيد بهلول سالم د/ محاضرال

     704ق  524مدرج   المكان

 الخميس

        المقرر اسم

       محاضرال

     المكان



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 

 م 2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((فيزياء  عام     ))ثانية     : الفرقة محاضرات جدول

 

 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  

       المقرر سما

       المحاضر

       المكان

 األحد

   سكشن تعلم MS216جبر خطي  سيكولوجية التعلم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

   قسم علم النفس د شيرين عبد السالم د/ فاطمه +د/رشا د/ مصطفي امين المحاضر

   معمل علم النفس 321قاعة  323ج مدر 524مدرج  نالمكا

 االثنين

 المقرر اسم
 ديناميكا حرارية 

 
 (1كيمياء ) فيزياء فلكية وأرصاد جوية اهتزازات وموجات

  

   د................ د................ د................ د................ المحاضر

   ة العلومكلي كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر MS217احتماالت واحصاء  المقرر اسم

     قسم المناهج د/جمال امين المحاضر

     معمل التدريس 220قاعة  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    MS218 2حسبان   1بيئية علوم  المقرر اسم

    د فاطمه جعفر  د عبير فاروق اضرالمح

    120قاعة   524مدرج  المكان



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م              2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((فيزياء   عام     ))الثالثة     : الفرقة محاضرات جدول

 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

       مقررال اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
 (2) تكنولوجيا التعليم

 حاسب الي في التخصص 
سكشن   1طرق تدريس 

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج د/ عبدالحميد دراز قسم المناهج  د محمد فوزى المحاضر

 نالمكا
  323 مدرج

 معمل التكنولوجيا
 معمل 323م 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

     MS318معادالت تفاضلية  2علوم بيئية  المقرر اسم

     د/ شيرين عبدالسالم د/جمال منصور المحاضر

     324ق  122مدرج  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 فيزياء ذرية وأطياف  

 
 بصريات الكترونية    

 ( 1ميكانيكا كم )

 
 النظرية النسبية

 فيزياء إحصائية
 

  د................ د................ د................ د................ ...............د. المحاضر

  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان



 

 عميد الكلية                                         الجدول جنةللمنسق العام ال    
 

 ا.د امل مهران                                                          حمود الشال       أ.د م       

 
 

 

 م 2020 /2019األول: الدراسي الفصل     ((فيزياء   عام     ))الرابعة     : الفرقة محاضرات جدول

 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  

    ديناميكا كهربية فيزياء البالزما   المقرر اسم

    د................ د................  المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  المكان

   علوم متكاملة  تطبيقات التدريس   المقرر اسم األحد

 
   د / هبه هللا صالح المناهج   المحاضر

   323مدرج  معمل التدريس   المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج  المقرر اسم

     د/ ايات الديميري د/رباب ابو الوفا المحاضر

     323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
طرق     2علوم بيئة 

 2تدريس 

طرق  

 2تدريس 

 
 

 المحاضر
د/ابراهيم    د/ جمال منصور

 غازي

د/ابراهيم  

 زيغا

 
 

   524م  524م   122مدرج  المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
 تدريب ميداني

    

     المحاضر

      المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 (     2فيزياء نووية )

 

 فيزياء الليزر  (     2فيزياء جوامد )

 

   دوائر الكترونية

   د................ ..........د...... د................ د................ المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 


