
 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

              م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     ((إنجليزي عام     ))رياضياتاالولى    : 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

       المقرر اسم

       لمحاضرا

       المكان

 االثنين

    جغرافيا مصر المعلم ومهنة التعليم حاسب ألي المقرر اسم

    د. جيهان الصاوي د. مبروك عطيه د. أسامة فاروق المحاضر

    323م  120ق  120ق  المكان

 الثالثاء

    تربية صحية   المقرر اسم

    د. هبه صالح   المحاضر

    123ق    المكان

 األربعاء

    ديناميكا لغة انجليزية  المقرر اسم

    د. وسام د. مرفت جابر  المحاضر

    123ق  123ق   المكان

 الخميس

   أستاتيكا حساب تفاضل وتكامل جبر متقدم أساسيات الرياضيات المقرر اسم

   د. محمد حماد د رجب عمر الديند. عصام خير  د. محمد متولي المحاضر

 المكان
 705ق  705ق  705ق 

   705ق 

 
  



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

  م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     عام     ))رياضيات إنجليزي ((الثانية     : الفرقة محاضرات لجدو

 

 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
 

    مقدمة في الحاسب هندسة فراغية

    د. أسامة فاروق د. رجب عمر  المحاضر

    704ق  227ق   المكان

 داألح

    استاتيكا نظرية االحتماالت  المقرر اسم

    د. ايمان محمود د جمال أمين  المحاضر

    714ق   318ق    المكان

 االثنين

   مقدمة في البرمجة تدريس مصغر  سيكولوجية التعلم المقرر اسم

   د. أسامة فاروق قسم المناهج  د. مني عمارة محاضرال

   220ق  معمل التدريس  226ق  المكان

 الثالثاء

   اإلدارة المدرسية    المقرر اسم

   أ.د محمد أبو خليل    المحاضر

   524مدرج     المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     هندسة فراغية تحليل رياضي المقرر اسم

     د. رجب عمر د. وفاء وحيد المحاضر

     714ق  714ق  المكان

 
 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 

 م 2020 /2019األول : الدراسي الفصل     عام     ))رياضيات إنجليزي ((  لثةالثا   : الفرقة ضراتمحا 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
 

   1طرق تدريس  بحوث عمليات

   د. محمد الكرش  د. حامد  المحاضر

   328ق   719ق   المكان

 األحد

   نظرية الزمر  كهربية تكنولوجيا التعليم المقرر اسم

   د. مايسه  الجندي  د. هيثم عاطف د. مها بدر المحاضر

   704ق   328ق  226ق  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 ثاءالثال

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 المقرر اسم

 مليةالتربية الع

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

   معادالت تفاضلية تحليل مركب   المقرر اسم

   د. فاطمة جعفر د. نسرين فوزي   المحاضر

   123ق  123ق    المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 2020 /2019الفصل الدراسي: األول      عام     ))رياضيات إنجليزي ((ل محاضرات الفرقة :   الرابعة  جدو

 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  

    2طرق تدريس  المناهج تكنولوجيا معلومات اسم المقرر

    د. محمد الكرش د. أحمد سالم د. أسامة فاروق المحاضر

    328ق  223ق  123ق  المكان

 األحد

    طرق إحصائية   اسم المقرر

    د. جمال أمين   المحاضر

    704ق   المكان

 االثنين

    نسبية خاصة  صحة نفسية  اسم المقرر

    د. عمرو رمضان  محمد أبوحالوةد  المحاضر

    328ق    223قاعة  المكان

 الثالثاء

   ديناميكا موائع تحليل دالي    اسم المقرر

   د. وسام ختعن د. شيرين   المحاضر

   704ق  704ق    المكان

 األربعاء

     حلقات وحقول  اسم المقرر

     د. وفاء وحيد  المحاضر

     223ق   المكان

 الخميس

     التربية العملية اسم المقرر

     ضرالمحا

       المكان



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     ((إنجليزيبيولوجي 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

 سبت  ال

 خواص مادة وحررة اسم المقرر
 عملي كيمياء بيو عام حيوان 1كيمياء عامة 

  

 المحاضر
د/  -ا.د حسين مطاوع

 عماد السحلي

د. احمد عبد  -ا.د عالء علي

 العزيز
 معمل الكيمياء د/ جيهان د/ محمد الغزالي

 
 

 كلية العلوم 2مدرج  نالمكا
  كلية العلوم -2مدرج  كلية العلوم 1مدرج 

  

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       اسم المقرر

 االثنين

   اساسيات رياضيات عملي نبات المعلم ومهنة تعليم بيو عام نبات المحاضر

 د. مبروك عطية د/ مفيدة د/ مرفت المكان
   د. حامد كمال معمل نبات

   321ق   120ق  كلية العلوم -2مدرج  اسم المقرر

 الثالثاء

    تربية صحية 1رياضيات   المحاضر

    د.هبه صالح د. محمد متولي  المكان

    123ق  719ق   اسم المقرر

 األربعاء

     لغة انجليزية  المحاضر

     د.مرفت جابر  المكان

     123ق   اسم المقرر

 الخميس

     عملي جيولوجيا جيولوجيا عامة  لمحاضرا

      د.عاطف المكان

     معمل جيولوجيا كلية العلوم -2ق 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

2020 /2019األول : الدراسي الفصل     (( إنجليزي بيولوجيعام     )) 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  

    عملي كيمياء ك حيوية  ميكروبيولوجي -طحالب  المقرر اسم

     د. ضحي بلتاجي د. مقيدة-د. يوسف المحاضر

     1ق 2ق المكان

 األحد

   مواد االرض    المقرر اسم

   د.عصام زهران    المحاضر

   كلية العلوم – 2مدرج     المكان

 االثنين

   سيكولوجية التعلم   تدريس مصغر  سيكولوجية التعلم المقرر اسم

   أ  -عملى   قسم المناهج  د. مني عمارة المحاضر

   معمل علم النفس  معمل التدريس  226ق  المكان

 الثالثاء

  عملي جيولوجيا اإلدارة المدرسية انسجة الفقاريات عملي حيوان المقرر اسم

 المحاضر
 د. امل-د.جيهان 

 
 أ.د محمد أبو خليل محمد الجربيد

 
 

   524مدرج  7ق 2ق  المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

  م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     ((إنجليزيبيولوجي ))   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  

    ك حيوية  عملي حيوي  المقرر اسم

    د. بتول عز العرب   المحاضر

    5ق   المكان

 األحد

 المقرر اسم
 تكنولوجيا + حاسب

 1طرق تدريس  
تطبيقات 
 طرق تدريس

عملي 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج د. رباب أبو الوفا  د. مها بدر المحاضر

 220ق   226ق  المكان
معمل 

 تدريس
معمل 

 تكنولوجيا
  

 االثنين

  المقرر اسم

 تدريب ميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   عملي جيولوجيا تاريخية وطبقات علوم بيئية  المقرر اسم

    د.عصام زهران- د. عبد الحميد دراز  المحاضر

    كلية العلوم – 2ق  220ق   المكان

 األربعاء

   عملي نبات فيروسات-بكتريا-ارشجو   المقرر اسم

    د. رضوي-د. عطية-د. ياسر   المحاضر

    4ق   المكان

 الخميس

     عملي حيوان اجنة وبيوخلية المقرر اسم

 المحاضر
د. -د. محمد الجربيد-د. اماني

 الحسن
  

   

      كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     عام   ))بيولوجي إنجليزي((رابعة     : 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  

 فسيولوجي نبات وفطريات المناهج   المقرر اسم
 تشريح مقارن

 
 

  د. عبد الفتاح د. وائل -د. محمد مجدي أحمد سالم  د  المحاضر

  7ق 6ق 223قاعة   المكان

 األحد

      2طرق تدريس  تطبيقات تدريس المقرر اسم

     د/ هالة طليمات  قسم المناهج المحاضر

     223قاعة  معمل التدريس المكان

 االثنين

      صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

      د محمد أبوحالوة المحاضر

      223قاعة  المكان

 لثالثاءا

 المقرر اسم

 تدريب ميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  عملي نبات عملي جيولوجيا الفضاء البيئة بيئة وسلوك عملي حيوان المقرر سما

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

    كلية العلوم – 1مدرج  7ق  المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     ((إنجليزي كيمياءعام     ))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  

    خواص مادة وحررة 1كيمياء عامة   المقرر اسم

 المحاضر
د. احمد عبد  -ا.د عالء علي 

 العزيز
د/  -ا.د حسين مطاوع
 عماد السحلي

 
  

    كلية العلوم 2مدرج  كلية العلوم 1مدرج   المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     معلم ومهنة التعليم بيو عام نبات المقرر اسم

     د. مبروك عطيه د/ عطية د/ ايمان المحاضر

     120ق  كلية العلوم -2مدرج  المكان

 الثالثاء

    تربية صحية   المقرر اسم

    د. هبه صالح   المحاضر

    123ق    المكان

 األربعاء

    أساسيات رياضيات لغة انجليزية  المقرر اسم

    د محمد متولي د. مرفت جابر  المحاضر

    705ق  123ق   المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     (إنجليزي كيمياء عام  ) لثانية ا   : 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

       لمكانا

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 اشباه موصالت  ك. تحليلية سكشن تعلم تدريس مصغر  سيكولوجية التعلم المقرر اسم

 د. عصام الميلجي د. وحيد سالم  قسم المناهج  د. مني عمارة المحاضر

 5ق 4ق معمل علم النفس معمل التدريس  226ق  المكان

 الثالثاء

   المدرسيةاإلدارة   عملي فيزياء حديثة وحرارية المقرر اسم

   أ.د محمد أبو خليل   د. احمد -د. سحر المحاضر

   524مدرج    كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 األربعاء

     عملي كيمياء 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

     123قاعة   المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     عام  )كيمياء إنجليزي (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  5رياضيات  تكنولوجيا تعليم المقرر اسم

   قسم المناهج د. رباب أبو الوفا د. شيرين د مها بدر المحاضر

   معمل التكنولوجيا 220قاعة  719ق  226قاعة  المكان

 نيناالث

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
عملى 

 تكنولوجيا
تطبيقات 

 تدريس
   3رياضيات  كيمياء عضوية  2علوم بيئية 

 المحاضر
 قسم المناهج

 د . عبدالحميد دراز
د. السيد  -ا.د. عادل زكي

 عبد الرحيم
 د. مايسة الجندي

 
 

 المكان
معمل 

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
 كلية العلوم -1مدرج  220ق 

  719ق 
 

 األربعاء

    كيمياء فيزيائية  كيمياء بيئية    المقرر اسم

    د. غادة اسماعيل د. جيهان العسال   المحاضر

    كلية العلوم -2قاعة  كلية العلوم -2قاعة    نالمكا

 الخميس

      عملي كيمياء المقرر اسم

      معمل كيمياء المحاضر

       المكان

 



 

 الكلية عميد         الجدول لجنة عام منسق                     

 أمل مهران /د.أ               الشال محمود. د. أ           

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م2020 /2019األول : الدراسي الفصل     عام  )كيمياء إنجليزي (  رابعةال   : 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  

     مناهج  المقرر سما

     د. أحمد سالم  المحاضر

       223ق   المكان

 األحد

     2طرق تدريس  علوم متكاملة المقرر اسم

     أ.د/ هالة طليمات د. رباب المحاضر

     223قاعة  704ق المكان

 االثنين

      صحة نفسية المقرر اسم

      د. محمد أبو حالوة المحاضر

      223ق  المكان

 الثالثاء

        المقرر اسم

       المحاضر

        المكان

 األربعاء

  عملي كيمياء كيمياء غير عضوية كيمياء فيزيائية 6و 5كيمياء عضوية  المقرر اسم

   د. ياسر شبل د. جيهان–د. غادة  د. اميمة-د. رضا المحاضر

   4ق 4ق  معمل كيمياء المكان

 الخميس

 الكترونيةبصريات  التدريب الميداني   المقرر اسم

 

   

    د. محمد النوبي المحاضر

    2ق المكان

 


