
 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017الثانى: 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  

 المقرر اسم
 

     

 المحاضر
 

     

       المكان

 األحد

 علم نفس النمو اصول تربية المقرر اسم
    

 أ.د سعيد  أ.د اسماعيل دياب محاضرال
    

     116ق  321ق  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

  ميكانيكا  (2تفاضل وتكامل) (2تفاضل وتكامل ) ميكانيكا  ميكانيكا  المقرر اسم

  تطبيقات د فاطمة فاطمةد .  د. شيرين السبع د. .ايمان المحاضر

  د. شيرين -د. ايمان 116ق   116ق    116ق  ا  16ق المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
 2فلسفة وتاريخ الرياضيات

 هندسة تحليلية في المستوى  هندسة تحليلية في المستوى 
 تاريخ رياضيات

 هندسة تحليلية في المستوى   ) مقرر ثقافي(اللغة العربية 

 د حامد المحاضر
 د. صفاء.. د .صفاء

 د حامد
 أسماءد. 

 
   عملى

 11ق    126 ق 116ق  116ق  116ق  116ق  المكان

 الخميس
    فيزياء )عملي( بصريات هندسية حرارة المقرر اسم

    بصريات  -حرارة ....................د ................ د. المحاضر



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

    كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   المكان



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017الثاني : الدراسي الفصل     (( إنجليزيبيولوجي عام     ))ولى األ   : الفرقة محاضرات لدوج

 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  

   مورفولوجيا وتشريح النبات مورفولوجيا وتشريح النبات جسم االنسان  جسم االنسان  المقرر اسم

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

   ممدرج   العلو ممدرج   العلو العلوم 2مدرج  مدرج  العلوم المكان

 األحد

      اصول تربية المقرر اسم

      أ.د أسماعيل المحاضر

      321ق  المكان

 االثنين

    كيمياء عامة ك عامة  ك عامة  (2كيمياء عامة ) المقرر اسم

    عملي عملي  د .عالء الدين المحاضر

    كلية العلوم2مدرج   ك علوم ك علوم كلية العلوم2مدرج   المكان

 الثالثاء

    2رياضيات   2رياضيات  المقرر اسم

    د محمد متولى  د حامد المحاضر

    327ق   327 ق  المكان

 األربعاء

) مقرر اللغة العربية  علم نفس النمو   المقرر اسم

   ثقافي(

   أسماءد.     المحاضر

   126قاعة  718ق    المكان

 الخميس

   فيزياء عامة كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية  المقرر اسم

   عملي د/.......... د/...........  المحاضر

   معامل كلية العلوم مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم  المكان

 

 



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017  الثاني الدراسي الفصل(  إنجليزي بيولوجيعام )ثانية ال 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  

   (1فسيولوجيا حيوان) (1فسيولوجيا حيوان) حبليات حبليات المقرر اسم

   عملي د.......... عملى د......... رالمحاض

   العلوم العلوم العلوم العلوم المكان

 األحد

 المقرر اسم
االشراف والتوجيه 

 (التربوي)مقرر اختياري
 (1علوم بيئية ) تكنولوجيا التعليم

 
  

    د. احمد سالم د. مها بدر د/ مبروك المحاضر

       220 ق معمل التكنولوجيا 123ق   المكان

 االثنين

    علم المعادن علم المعادن والموارد االقتصادية بيئة نباتية بيئة نباتية المقرر اسم

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

    2العلوم  ق  2ق  –العلوم  ك. العلوم  ك. العلوم  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 ألربعاءا

     تكنولوجيا التعليم تدريس مصغر المقرر اسم

     مها بدرد.  قسم المناهج المحاضر

     123قاعة  معامل  قسم المناهج المكان

 الخميس

  (1فسيولوجيا النبات ) (1فسيولوجيا النبات ) المقرر اسم
نبات 

   نبات اقتصادي اقتصادي

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

   كز العلوم  كز العلوم   ك. علوم –العلوم  المكان

 

 



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017الثاني : 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  

   تصنيف نبات تشريح نبات تصنيف نبات مكروبيولوجيا تطبيقية  مكروبيولوجيا تطبيقية  المقرر اسم

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

   كلية العلوم ك. العلوم ك العلوم ك. العلوم  المكان

 األحد

 المقرر اسم
سيكولوجية  ذوى االحتياجات 

 الخاصة
ذوى  طرق تدريس

 االحتياجات  الخاصة
تعليم  الكبار فلسفته 

 واهدافه
  تطور الفكر التربوي

 

   أ.د. اسماعيل دياب د. مبروك  د أحمد سالم آيات الدميريأ.د.       المحاضر

   227قاعة   227قاعة  220 قاعة 116قاعة  لمكانا

 االثنين

  المقرر اسم

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 جيولوجيا تركيبية جيولوجيا تركيبية

 صخور رسوبية
صخور 

 رسوبية
 مكروبيولوجيا بيئية 

   تشريح نبات

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

   معامل  كلية العلوم  ك. علوم  العلوم العلوم المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   علم الطفليات والمناعة علم الطفليات والمناعة (2فسيولوجيا حيوان ) (2فسيولوجيا حيوان ) المقرر اسم

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

   ك علوم كلية العلوم كلية العلوم ك. العلوم المكان

 

 

 



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017الثاني : الدراسي الفصل     ((إنجليزي كيمياءعام     ))ولى األ   : 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 بصريات  هندسية فيزياء عامة فيزياء عامة المقرر اسم

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

   مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم معامل    العلوم عامل    العلومم المكان

 األحد

     علم نفس النمو اصول تربية المقرر اسم

     قسم علم النفس اسماعيلد أ. المحاضر

     معمل علم النفس 321ق  نالمكا

 االثنين

   جيولوجيا  كيمياء عامة  (2كيمياء عامة ) (2كيمياء عامة ) المقرر اسم

   د.....  د .عالء الدين د .عالء الدين عمـــــــــلى المحاضر

   مدرج العلوم  ك علوم مدرج   كلية العلوم مدرج    كلية العلوم المكان

 الثالثاء

      2رياضيات  2رياضيات  المقرر اسم

      عملي  رجب + د محمد متوليد.  المحاضر

      714ق  714ق  المكان

 األربعاء

   ) مقرر ثقافي(اللغة العربية     المقرر اسم

   أسماءد.     المحاضر

   126قاعة     المكان

 الخميس

     2علوم بيولوجية عامة  2علوم بيولوجية عامة  2علوم بيولوجية عامة المقرر اسم

    )حيوان (    عملي  ) حيوان(     عملي )حيوان (    د...........        المحاضر

    مالعلومدرج    مدرج العلوم مدرج  العلوم المكان

 

 



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 2017الثاني : 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  

   فيزياء حيوية فيزياء حيوية تيار متردد  تيار متردد المقرر اسم

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

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

 األحد

 المقرر اسم
االشراف والتوجيه 

 (التربوي)مقرر اختياري
  تكنولوجيا التعليم

  
 

     تطبيقى د/ مبروك المحاضر

     معمل تكنولوجيا 120ق   المكان

 االثنين

   iiكيمياء عضوية   iiكيمياء عضوية   كيمياء غير عضوية iiكيمياء غير عضوية المقرر اسم

   عملى د محمد علبة عملى د/ وحيد المحاضر

   2ق –العلوم  2ق –العلوم  2ق –العلوم  2ق –لوم الع المكان

 الثالثاء

      (4جبر خطى رياضة ) المقرر اسم

      شيرين د. المحاضر

      719قاعة  المكان

 األربعاء

   (4رياضيات ) (4رياضيات ) تدريس مصغر تكنولوجيا التعليم  المقرر اسم

   .عملى. د.رجب عمر قسم المناهج مها بدرد.   المحاضر

    718ق  تدريس مصغر 123ق   المكان

 الخميس

     iiكيمياء فيزيائية  iiكيمياء فيزيائية  المقرر اسم

     عملي د................ المحاضر

     –معامل  العلوم  –معامل العلوم  المكان

 
 



 

  عميد الكلية                                       

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                        

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزيةجداول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 اإلمجايل الثالثة الثانية االوىل الشعبة 

 102 31 20 51 بيولوجي

 89 00 42 47 كيمياء

 20 00 00 20 رياضة

 205 49 65 91 أساسي

 173 46 63 64 طفولة

     

 

جداول وحدة التعليم باللغات 
 األجنبية

  2016/2017الفصل الدراسي الثاني للعام          

  


