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 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 

   

 

 

 

 

 

 علمي  جداول اساسي                                                                 

     (رياضيات  –علوم )       

 

 الفصل الدراسي الثاني   

 م2016/2017
 
 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي:   أساسي  ))علوم  ((   ولى األ /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 ناتالبيا اليوم

 السبت  

     بيولوجيا عامة  اسم المقرر

     د منى السيد + د خلود  المحاضر

     2كلية العلوم مدرج   المكان

 األحد

      اصول التربية  اسم المقرر

       د مصطفى امين  المحاضر

       323م  المكان

 ثنيناال

     1كيمياء عامة  جيولوجيا عامة اسم المقرر

 المحاضر
د محمد علبة + د السيد عبد  د ماجد األوسطى

 الرحيم
    

     1كلية العلوم مدرج  1كلية العلوم مدرج  المكان

 الثالثاء

  تكامل  هندسة تحليلية  أدب أطفال  اسم المقرر

  د. رجب جب د. ر  + د محمد توفيقد عبد الغفار   المحاضر

  323م   323م   524م   المكان

 األربعاء

   حقوق انسان    علم نفس النمو  اسم المقرر

   أشرف + م خفاجىد    د رشا المدبولي  المحاضر

   323م      524م  المكان

 الخميس

    تفاضل  كهربيه ومغناطيسيه +خواص مادة   اسم المقرر

    د حامد  رد حسين مطاوع + د سح  المحاضر

    كلية العلوم  1كلية العلوم مدرج   المكان

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي: ا أساسي )علوم  (  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  

     تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

     د محمد فوزي   محاضرال

     122م   المكان

 األحد

     تدريس مصغر تدريس مصغر  اسم المقرر

      قسم المناهج قسم المناهج المحاضر

      معمل التدريس معمل التدريس المكان

 االثنين

    فيزياء فيزياء  الفقاريات وحبليات  اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 الثالثاء

     الدين وقضايا العصر   اسم المقرر

    د محمد خليفة + د يسرا   المحاضر

    524م    المكان

 األربعاء

    مهارات يدوية وفنية  سيكولوجية التعلم  دراما ومسرح طفل اسم المقرر

    د عبد الرزاق إيمان ضحا د/  د/بهلول سالم المحاضر

    122مدرج   122مدرج  122م  المكان

 الخميس

    هندسة فراغية   اسم المقرر

    د. عصام   المحاضر

     122مدرج    المكان

 
 

 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 ثانيالفصل الدراسي: ال  أساسي  ))علوم  ((  الثالثة   /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

    مقر  ثقافي اختياري   تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

     د احمد شاكر د وفاء  د فاطمة ابو النور  المحاضر

     122م   122م  المكان

 االثنين

   فيزياء اشعاعية مراكز الكترونية   اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر

 التدريب الميداني  
  

     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

     الفروق الفردية والقياس   اسم المقرر

     د عادل البنا   المحاضر

      524م   المكان

 الخميس

    تعليم الكبار  وجيا االنسان بيول فسيولوجيا نبات + وراثة  اسم المقرر

    د مبروك عطية  د محمد الغزالي د منى الحضري المحاضر

    323م  2مدرج  2مدرج  المكان

 

 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 لثانيالفصل الدراسي: ا أساسي  ))علوم  ((  الرابعة   /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  

  كيمياء  عضوية  جيولوجيا مصر  –جيولوجيا بيئية  حشرات وطفيليات  فيزياء وارصاد جوية   سيكولوجية ذوي االحتباجات  اسم المقرر

       رشا المدبوليد  المحاضر

  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم  323م  المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات     المقرراسم 

   د فايزة    المحاضر

   524مدرج     المكان

 االثنين

    نظام التعليم    اسم المقرر

    د محمد هالل    المحاضر

    122م    المكان

 الثالثاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 األربعاء

     وم متكاملة عل  اسم المقرر

     د رباب  المحاضر

     323مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 
 

 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 ثانيالفصل الدراسي: ال أساسي  ))رياضيات   ((  ولى  األ /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

     تكامل   اصول التربية  اسم المقرر

     د رجب   د مصطفى امين   المحاضر

     220ق   323م  المكان

 االثنين

      1كيمياء عامة  اسم المقرر

      + د عالءد السيد  المحاضر

      2مدرج  المكان

 الثالثاء

   أد ب أطفال  تفاضل  أدب أطفال  هندسة تحليلية اسم المقرر

   د/عبد الغفار عطية  د حامد  د/محمد توفيق  د صفاء  المحاضر

   324ق   321ق  524م    223ق  المكان

 األربعاء

   حقوق انسان  المهارات الموسيقيةو المهارات الحركية  علم نفس النمو  اسم المقرر

   د اشرف + م خفاجي د سعاد الدغيدي   د رشا المدبولي  المحاضر

   323م  324ق    524م  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 ثانيالالفصل الدراسي:  أساسي  ))رياضيات   ((  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  

     تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر  اسم المقرر

     د محمد فوزي  قسم المناهج  المحاضر

      122م   المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

        المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   هندسة فراغية  تاريخ الرياضيات 2رياضيات تطبيقية اسم المقرر

   د.صفاء  د.حامد د عماد  المحاضر

    705ق   223ق  227ق  المكان

 األربعاء

    دوية وفنيةمهارات ي سيكولوجية التعلم  دراما ومسرح طفل اسم المقرر

    د عبد الرازق د إيمان ضحا  د/بهلول سالم المحاضر

    122م  122م  122م  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017 الثاني الفصل الدراسي:  أساسي  ))رياضيات   ((   الثالثة  /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 اناتالبي اليوم

 السبت  

       سيكلوجية ذوي االحتباجات  اسم المقرر

       رشاد  المحاضر

       323م  المكان

 األحد

   طرق تدريس ذوي االحتياجات  مقر  ثقافي اختياري  (2تحليل رياضى) تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

   د فايزة د أحمد شاكر د وفاء  د فيصل د فاطمة ابو النور  لمحاضرا

   524مدرج  122م  116ق  122م  المكان

 االثنين

    نظرية االحتماالت اساسيات الهندسة  اسم المقرر

    د السعيد  د.صفاء  المحاضر

    327ق  808ق   المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر

 التدريب الميداني  
  

     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    تعليم الكبار    اسم المقرر

    د مبروك عطية    المحاضر

    323م    المكان

 

 



 

 ميد الكليةع                                                        لجنة الجدول            

 ا.د/ غادة غتوري                                                د. أحمد عبد هللا سالم      

 

 م2016/2017اني الثالدراسي الفصل  أساسي  ))رياضيات   ((    الرابعة  /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
الفروق الفردية والقياس 

 النفسي 
     

      د فاطمة موسى  المحاضر

       122م  المكان

 األحد

    طرق احصائية منطق رياضى نظرية األعداد اسم المقرر

    د قدرية د. سوسن د سوسن المحاضر

    705ق  705ق  705ق  المكان

 االثنين

   حزم برمجيات نظام التعليم  دوال خاصة  اسم المقرر

   د صبري سالم د محمد هالل  د.فيصل  المحاضر

   327قاعة  122م  714ق   المكان

 الثالثاء

     (4رياضة تطبيقية )  اسم المقرر

     محمود د.ايمان  المحاضر

     719ق   المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 


