
 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م              8201 /7201األول: الدراسي الفصل     ((إنجليزي رياضياتعام     ))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  

   تمارين رياضيات M114اساسيات الميكانيكا   M112جبر متقدم  M111اساسيات الرياضيات  المقرر اسم

   الرياضيات قسم د محمد حماد د رجب عمر وفاء وحيدد  المحاضر

   116قاعة  116قاعة  116قاعة  116قاعة  المكان

 األحد

   مقرر ثقافي (االنجليزية)اللغة   تمارين رياضيات تمارين رياضيات المقرر اسم

   نهاد د/  الرياضيات قسم الرياضيات قسم المحاضر

   116قاعة   116قاعة  116قاعة  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 M113تفاضل وتكامل  المقرر اسم
 M110مقدمة في الحاسب 

   M114اساسيات الميكانيكا      تربية صحية 

   د عمرو رمضان  وفاءد  د محمد متولي د فاطمة جعفر المحاضر

   116قاعة  126قاعة  116قاعة   116قاعة   المكان

 األربعاء

    المعلم ومهنة التعليم   المقرر اسم

    د إسماعيل دياب   المحاضر

    217قاعة    المكان

 الخميس

   فيزياءكهربية ومغناطيسية  فيزياء خواص مادة    المقرر اسم

   د/ د/    المحاضر

   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم 2مدرج     المكان

 
  



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 2018 /2017األول: الدراسي الفصل     ((رياضيات إنجليزي عام     ))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  

 1تحليل رياضي    المقرر اسم
M213  

   سيكولوجية التعلم  سكشن تعلم

 المحاضر
د شيرين  

 عبد السالم
  قسم علم النفس

 د عادل المنشاوي
 

 

   704قاعة   معمل علم النفس 116قاعة   المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    فيزياء حديثة  ديناميكا حرارية   المقرر اسم

    د دعاء بكير د ياسر خضر   المحاضر

    كلية العلوم 2ق  2مدرج   -لية العلوم  ك  المكان

 الثالثاء

   سكشن تدريس مصغر   M210 مقدمة في برمجة الحاسب M211هندسة فراغية  M212 نظرية االحتماالت المقرر اسم

   قسم المناهج  د محمد حماد د وفاء وحيد د هيثم عاطف المحاضر

   معمل التدريس 719قاعة  719قاعة  719ق  المكان

 األربعاء

  تمارين هندسة + احتماالت  M214 ستاتيكا إدارة مدرسية وصفية   M213 1تحليل رياضي   المقرر اسم

  قسم الرياضيات د إيمان محمود د/ إسماعيل دياب د شيرين عبد السالم المحاضر

  116قاعة  116ق  217قاعة  116قاعة  المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

  



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 8201 /7201األول: 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

  السبت  

   تنوع بيولوجي )نبات( بيولوجى عام )حيوان( 1رياضيات   المقرر اسم

    عملى  عملى  د شيرين السبع  حاضرالم

   العلوم 2مدرج  العلوم  2مدرج  705ق     المكان

 األحد

  المقرر اسم
 اللغة االنجليزية 

 ) مقرر ثقافي(
 

   

     د يسرية  المحاضر

     117قاعة   المكان

 االثنين

  تنوع بيولوجي )نبات( بيولوجى عام )حيوان( خواص مادة / كهربية   كهربية ومغناطيسية   خواص مادة  المقرر اسم

  د خلود  د إيمان هاشم + د نهى   عملى د/دعاء بكير د/يحيى كشك  المحاضر

  العلوم 2مدرج  العلوم  2مدرج  كلية العلوم   معامل مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم  المكان

 الثالثاء

    تربية صحية    المقرر اسم

    د وفاء    المحاضر

    126ق    المكان

 األربعاء

    المعلم ومهنة التعليم   المقرر اسم

    إسماعيل ديابد    المحاضر

    217ق    المكان

 الخميس

 المقرر اسم
جيولوجيا 

 عامة
 عملى

 (1)كيمياء عامة  جيولوجيا عامة
كيمياء 

 عامة 
 كيمياء عامة  عملى

 

  عملى د عالء على د عماد مطر د ماجد االسطى  كلية علوم المحاضر

  العلوم معامل    كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   العلوم 2ق   المكان

 



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 جدول محاضرات الفرقة :   ثانية  عام     ))بيولوجي إنجليزي ((     الفصل الدراسي: األول2017/ 2018 م

 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  

  سيكولوجية التعلم   سيكولوجية التعلم   سيكولوجية التعلم  المقرر اسم

  أ  -عملى   قسم علم النفس  د عادل المنشاوي  المحاضر

  معمل علم النفس    704قاعة   المكان

 األحد

      مصغرتدريس  المقرر اسم

      قسم المناهج المحاضر

      معمل التدريس المكان

 االثنين

   ميكروبيولوجيا ميكروبيولوجيا طحالب طحالب المقرر اسم

   عملى د.......... عملى د......... المحاضر

   العلوم العلوم العلوم العلوم المكان

 الثالثاء

  كيمياء  كيمياء  مواد االرض  مواد االرض   المقرر اسم

  عملى  عملى د    المحاضر

  العلوم العلوم ق  –العلوم  العلوم  ق    مكانال

 األربعاء

     المدرسية اإلدارة  المقرر اسم

     إسماعيل دياب /د  المحاضر

     217قاعة   المكان

 الخميس

  ال فقاريات ال فقاريات  ال فقاريات  علم االنسجة  علم االنسجة  المقرر اسم

  عملى عملى د  د  عملى المحاضر

   ق  -العلوم   ق  -العلوم   ق  –العلوم   –العلوم  المكان

 

  



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 8201 /7201األول: 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  

   علم األجنة بيولوجيا جزئية –علم الخلية  علم األجنة بيولوجيا جزئية –علم الخلية  المقرر اسم

   عملى عملى   المحاضر

   العلوم العلوم  العلوم العلوم  المكان

 األحد

 المقرر اسم
 1طرق تدريس 

 حاسب الي في التخصص  تكنولوجيا تعليم 
تطبيقات ط 

 تدريس
عملى 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج قسم المناهج د . مها   أ.د.هالة المحاضر

 معمل التكنولوجيا 321قاعة   220قاعة  المكان
معمل 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

  المقرر اسم

  تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

      2علوم بيئية   المقرر اسم

     د .وفاء مخيون  المحاضر

     126 قاعة  المكان

 األربعاء

  ارشيجونيات  بكتريا  فيروسات ارشيجونيات  بكتريا   المقرر اسم

  عملى عملى     المحاضر

  العلوم العلوم العلوم ك علوم   المكان

 الخميس

 كيمياء حيوية  كيمياء حيوية  المقرر اسم
علم الطبقات وتاريخ 

 االرض 
علم الطبقات 

وتاريخ 

 االرض

   

    د....... عملى د............. ملىع المحاضر

    ك علوم العلوم العلوم العلوم المكان

 



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 8201 /7201األول: الدراسي الفصل     ((بيولوجي إنجليزي))   عامرابعة     : الفرقة محاضرات ولجد

 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  

      المناهج  المقرر اسم

      د أحمد سالم  المحاضر

        327قاعة  المكان

 األحد

      2طرق تدريس  تطبيقات تدريس المقرر اسم

     د/ هالة طليمات  قسم المناهج المحاضر

     227قاعة  معمل التدريس المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي   المقرر اسم

     د إيمان ضحا  المحاضر

     227قاعة   المكان

 الثالثاء

 المقرر ماس

 تدريب ميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

   فطريات  سلوك حيوان  –بيئة حيوانية  جيولوجيا بيئية وعلم الفلك جيولوجيا بيئية وعلم الفلك  المقرر اسم

       المحاضر

   العلوم العلوم العلوم العلوم  المكان

 الخميس

    تطور عضوي  التشريح المقارن  (2فسيولوجيا نبات )  المقرر اسم

        المحاضر

    العلوم العلوم العلوم  المكان

 

 

 



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 2018 /7201األول: 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  

   كهربية ومغناطيسية  خواص مادة  كهربية ومغناطيسية  خواص مادة  المقرر اسم

   عملى عملى د/  د/  المحاضر

   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم 2مدرج   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم 2مدرج   المكان

 األحد

     1اساسيات الرياضيات  اللغة االنجليزية  1رياضيات اساسيات ال المقرر ماس

    عملى د يسرية هيثم عاطف د المحاضر

      719ق  117قاعة    719ق  المكان

 الثنينا

   كيمياء عامة كيمياء عامة كيمياء عامة  المقرر اسم

   عملـــــــــــى د  د   المحاضر

   كلية العلوم 2 معامل كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم 2مدرج    المكان

 الثالثاء

     تربية صحية    المقرر اسم

    وفاءد    المحاضر

    126ق   المكان

 األربعاء

    مهنة التعليمالمعلم و   المقرر اسم

    د إسماعيل دياب   رالمحاض

    217قاعة    المكان

 الخميس

    بيولوجيا عامة بيولوجيا عامة نبات بيولوجيا عامة  نبات المقرر اسم

    عملى  د  عملى المحاضر

    العلوم 2مدرج  معامل  العلوم العلوم 2مدرج  المكان

 

  



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 8201 /7201األول: الدراسي الفصل     ( إنجليزيكيمياء 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  

   كولوجية التعلمسي سكشن تعلم 2رياضيات  2رياضيات  المقرر اسم

   د عادل المنشاوي  تطبيقى   د محمد متولي المحاضر

   704قاعة  معمل علم النفس   719قاعة  المكان

 األحد

   1علوم بيئية  1كيمياء تحليلية   1كيمياء عضوية   1كيمياء فيزيائبة  المقرر اسم

   د عبير فاروق عملى عملى  عملى المحاضر

    318قاعة  العلوم   –معامل الكيمياء  العلوم   –معامل الكيمياء  العلوم   –معامل الكيمياء  المكان

 االثنين

      1كيمياء عضوية     المقرر اسم

 المحاضر
د السيد عبد الرحيم + د   

 محمد علبة
    

     5ق –العلوم    المكان

 الثالثاء

   ديناميكا حرارية  فيزياء حديثة  ديناميكا حرارية  فيزياء حديثة  المقرر اسم

   عبد الحميد صقرد  أيمند  عملى  عملى    المحاضر

   العلوم  - 2مدرج  العلوم  2ق العلوم  -ك   ك العلوم  المكان

 األربعاء

     المدرسية اإلدارة تدريس مصغر المقرر اسم

     إسماعيل دياب د قسم المناهج المحاضر

     217قاعة  معمل التدريس المكان

 الخميس

   1كيمياء تحليلية  1كيمياء فيزيائبة    المقرر اسم

   د/ وحيد سالم د جابر هاشم   المحاضر

   3قاعة  –العلوم  قاعة المكتبة –العلوم    المكان

 

  



 

 الكلية عميد           الجدول لجنة عام منسق                

 غتوري غادة /د.أ             الشال محمود. د. أ     

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 8201 /7201األول: الدراسي الفصل     ( كيمياء إنجليزيعام  )الثالثة     : 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

       المحاضر

         المكان

 األحد

    حاسب الي في التخصص  تكنولوجيا تعليم 1طرق تدريس  المقرر اسم

    قسم المناهج د مها بدر ا. د. هالة طليمات المحاضر

    معمل التكنولوجيا 321قاعة  220قاعة  المكان

 نيناالث

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
عملى 

 تكنولوجيا
تطبيقات 

 تدريس
     5رياضيات  2علوم بيئية 

    د وفاء وحيد د وفاء مخيون  قسم المناهج المحاضر

 المكان
مل مع

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
 704ق  126قاعة 

  
 

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   كيمياء بيئية 3كيمياء عضوية  3يزيائية كيمياء ف  وأطياف( ذرية)فيزياء  المقرر اسم

   د  د  د   المحاضر

   العلوم 5قاعة  –العلوم  5قاعة  –العلوم  العلوم المكان

 


