
                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 

    م 2017 الثانيالفصل الدراسي:  ( اجنليزي )علوم أساسي  االوىل /جدول حماضرات 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 

علوم بيولوجية  اسم المقرر السبت  

 وجيولوجية
علوم بيولوجية 

 وجيولوجية
    حسبان حسبان

    محمد  متولى.د  د. محمدمتولى -عمر رجبد .  عملى ...د............... المحاضر

    عملي 117قاعة  كلية العلوم كلية العلوم  المكان

       اسم المقرر األحد

       المحاضر

       المكان

    ولوجيايج  اسم المقرر االثنني

 عامة 
    ولوجيايج

 عامة
    (1كيمياء عامة ) (1كيمياء عامة )

    د .عالء الدين عمـــــــــلى عملى د.......  اضرالمح
   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   العلوم كلية   المكان

   ادب اطفال هندسة تحليلية اصول تربية علم نفس النمو اسم المقرر الثالثاء
   د. مرفت  د. صفاء . اسماعيل  آد د /  المحاضر
   126قاعة    126قاعة  126قاعة  126قاعة  المكان

       اسم المقرر األربعاء
       المحاضر
       المكان

    فيزياء عملى كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية اسم المقرر اخلميس

    كهربية  --بصريات  د/........... د/.......... المحاضر

    رج  كلية العلوممد مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم المكان

 318قاعة    91عدد 
 

 



                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 2017 الثانيالفصل الدراسي:  ( إجنليزي )علوم أساسي  الثانية  /جدول حماضرات 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

   التعلم سيكولوجية تكنولوجيا تعليم سيكولوجية التعلم (2قضايا المعاصرة )الالدين و المقرراسم 

   عملى عملى د. عادل المنشاوي د محمود حسن المحاضر

   م علم النفس معمل التكنولوجيا  120قاعة  120قاعة  المكان

 االثنني

  التربية الدينية اسم المقرر
ة علوم بيولوجية وجيولوجي

 )الفقاريات +حبليات( 
علوم بيولوجية وجيولوجية 

 )ال فقاريات +حبليات  (
  

   عملى د. .......–د. .....   د أسماء المحاضر

   العلوممدرج ك  العلوم مدرج ك   223قاعة  المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر  دراما ومسرح الطفل اسم المقرر

     قسم المناهج د. مرفت المحاضر

     معمل التدريس 226ق  المكان

 األربعاء

  ة في الفراغليهندسة تحلي تكنولوجيا تعليم اسم المقرر
 مهارات يدوية وفنية

 عملي    -نظري    
  مهارات يدوية وفنية

  عبد الرزاقد.  د. .عبد الرزاق  د. صفاء د. مها المحاضر

  321قاعة  321قاعة   719ق  123قاعة  المكان

 ميساخل
    فيزياء: حرارة فيزياء: خواص مادة فيزياء:  اسم المقرر

    د. ................. د. ................. حرارة--خواص مادة  المحاضر

    كلية العلوم  كلية العلوم  ك  العلوم   عملى المكان

 
 

 

 

 



                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 2017 الثانياسي: الفصل الدر(  إجنليزي )علومالثالثة أساسي  /جدول حماضرات 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

 اسم المقرر
  مقرر ثقافي اختياري

 )تربية صحية(
  تطور الفكر التربوي

 تعليم الكبار 

   فلسفته واهدافه 

   د. مبروك   أ.د. اسماعيل دياب د. أحمد سالم رالمحاض

   117قاعة   328قاعة  220قاعة  المكان

 االثنني

   فسيولوجيا نبات+ وراثة بيولوجيا جسم االنسان فسيولوجيا نبات+ وراثة بيولوجيا جسم االنسان اسم المقرر

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

     كلية العلوم  كلية العلوم  المكان

 الثالثاء

   اسم المقرر

 التدريب الميـــــــــــــــداني  
  

     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

الفروق الفردية  الفروق الفردية والقياس النفسي    اسم المقرر

   والقياس النفسي

   عملى د.     المحاضر

   معمل  120ة قاع    المكان

 اخلميس
   دوائر الكترونية فيزياء اشعاعية دوائر الكترونية فيزياء اشعاعية اسم المقرر

   عملي عملى د. د.... المحاضر

   2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  المكان

 
 


