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 جداول شعبة التعليم التجاري                   

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (تجاريتعليم عام     )االولى  : الفرقة محاضرات جدول
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   علم نفس نمو     مالمقرراس

   د. سعيد عبد الغني     المحاضر

   211م     المكان

 األحد

  اللغة اإلنجليزية  لغة أوروبية ومصطلحات اصول التربية  أصول اإلدارة اسمالمقرر

  أ/ راوية المليجي   أ/ راوية المليجي  د. مصطفى امين  د علي الكالف المحاضر

  معمل اللغة االنجليزية   318قاعة  313م  مدرج )ب( كلية التجارة المكان

 االثنين

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

   التطور والموارد االقتصادية إدارة مكتبية نظري   اسمالمقرر

   د خالد رحومة د عزت الشامي   المحاضر

   مدرج )ب( كلية التجارة 929تربية قاعة    المكان

 األربعاء

       اسمالمقرر

       حاضرالم

       المكان

 الخميس

    حقوق انسان    اسمالمقرر

    د. محمد فوزي    المحاضر

    313م    المكان
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (تجاريتعليم عام     )الثانية  : الفرقة محاضرات جدول

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم
6-
7 

7-8 

 السبت  

   القانون التجاري والبحري تسويق تسويق تدريس مصغر  اسمالمقرر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة قسم المناهج المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة معمل التدريس المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم   القانون التجاري والبحري اسمالمقرر

    د مها بدر   د جابر عمران المحاضر

    211م   929تربية قاعة  المكان

 االثنين

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

  1رياضة  نظم تحليل وحفظ المعلومات  اشراف تربوي   اسمالمقرر

  ماجدة حجاجد  د عزت الشامي  د. عادل اللمسي   المحاضر

  كلية التجارة 929تربية قاعة   415م   المكان

 األربعاء

   نظم تحليل وحفظ المعلومات )عملي(  اسمالمقرر

   كلية التجارة  المحاضر

   كلية التجارة  المكان

 الخميس

       اسمالمقرر

       حاضرالم

       المكان
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 م               1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (تجاري تعليم عام     )الثالثة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   تحليل كلي ومشاكل معاصرة أصول مراجعة أصول مراجعة المقرر ماس

   د إيمان جمال كلية التجارة كلية التجارة المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 األحد

 لمقرراسم ا
طرق تدريس ذوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات 

 االحتياجات 
  إدارة مشتريات ومخازن

 

   كلية التجارة عبد هللاد هناء  د. محمد ابو حالوة  المحاضر

   كلية التجارة 415مدرج  415م  المكان

 االثنين

      المقرر اسم

  الميداني  التدريب  المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي    المقرر اسم

   د. مبروك عظية  د. عادل اللمسي    المحاضر

   415م  415م    المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (تجاريتعليم عام     )الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   نظرية الخطر والتأمين نظرية الخطر والتأمين نظرية الخطر والتأمين نظام التعليم  اسمالمقرر

   د منى البيلي د منى البيلي د منى البيلي د. محمد هالل  المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة 313م  المكان

 األحد

 اسمالمقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  اسمالمقرر

      د. عادل البنا  المحاضر

       211م  المكان

 الثالثاء

    نظرية الخطر والتأمين تمويل وإدارة مالية تمويل وإدارة مالية اسمالمقرر

    د منى البيلي كلية التجارة كلية التجارة المحاضر

    كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 األربعاء

   تمويل وإدارة مالية تمويل وإدارة مالية (3محاسبة حكومية ) (3محاسبة حكومية ) اسمالمقرر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 لخميسا

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 
\ 

 



 

 عميد الكلية رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                          لجنة الجدول                                                     

                                 أ.د/ غادة غتوري     أ.د/ فتحي عشيبة              + د. سعيد عشيبة د. أحمد سالم     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزراعي جداول شعبة التعليم 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 م1028/1029
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 م 1029/ 1028 لثانيا: الدراسي الفصل زراعي(تعليم عام     )االولى   : الفرقة محاضرات جدول
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  نبات مملكة وتقسيم  علم نفس نمو  نبات مملكة وتقسيم   كيمياء عضوية اسمالمقرر

  كلية الزراعة د. سعيد عبد الغني  كلية الزراعة  د محمد عبد السالم المحاضر

  كلية الزراعة  211م  كلية الزراعة  318قاعة  المكان

 األحد

   واص مادةخطبيعة  كيمياء عضوية اصول التربية  كيمياء عضوية اسمالمقرر

   كلية العلوم  كلية الزراعة د. مصطفى امين   كلية الزراعة المحاضر

   كلية العلوم كلية الزراعة 211م  كلية الزراعة المكان

 االثنين

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    علم االجتماع الريفي    اسمالمقرر

    د إيناس سعدة   المحاضر

    328ق    المكان

 األربعاء

     اللغة العربية ) مقرر ثقافي( لغة انجليزية  اسمالمقرر

     د. عبد الغفار  عظية  ا/ عوض عمارة  حاضرالم

     229قاعة   808ق  المكان

 الخميس

    حقوق انسان   كهربية()طبيعة  اسمالمقرر

    د . محمد فوزي     المحاضر

    524م   كلية العلوم المكان
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (زراعيتعليم عام  )الثانية  : الفرقة محاضرات جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       مالمقرراس

       المحاضر

       نالمكا

 األحد

    تكنولوجيا تعليم نظري  تكنولوجيا تعليم عملي    1تدريس مصغر  اسمالمقرر

    د مها بدر  قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    211م  429ق  429ق  نالمكا

 االثنين

 اسمالمقرر
اقتصاديات االنتاج 

 الزراعي نظري 
اساسيات امراض النبات 

 نظري 
اساسيات امراض النبات 

 عملي 
   

    كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

    كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة لمكانا

 الثالثاء

 اشراف تربوي  المقرر
اقتصاديات االنتاج 

 الزراعي عملي 
كيمياء حيوية زراعية 

 نظري  
 كيمياء حيوية زراعية عملي 

 
 

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة د محمد هالل المحاضر

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة 415م  نالمكا

 األربعاء

 المقرر
اساسيات تصنيع غذائي 

 والبان نظري 
اساسيات تصنيع غذائي 

 والبان عملي 
 اساسيات المحاصيل عملي  اساسيات المحاصيل نظري 

 
 

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المكان

 الخميس

       المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (زراعيتعليم عام     )الثالثة   : الفرقة تمحاضرا جدول

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

 المقرر
 انتاج دواجن نظري  وراثة اساسيات نظري 

 انتاج دواجن عملي 
نباتات زينة وتنسيق حدائق 

 نظري 
 

 

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المكان

 األحد

   عملي  انتاج خضر عام انتاج خضر عام نظري  طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  المقرر

   كلية الزراعة كلية الزراعة هناء عبد هللاد  د. محمد ابو حالوة  المحاضر

   كلية الزراعة كلية الزراعة  415 م 415م  المكان

 االثنين

      اسمالمقرر

     التدريب الميداني  المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور فكر تربوي    اسمالمقرر

    د مبروك عطية د. عادل اللمسي    المحاضر

   415م  415م    المكان

 األربعاء

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسمالمقرر
نباتات زينة وتنسيق حدائق  وراثة اساسيات عملي 

 عملي 
 وراثة اساسيات عملي 

   

    كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

    كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المكان
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 م 1029/ 1028الثاني : الدراسي الفصل (زراعيتعليم )عام    الرابعة   : الفرقة محاضرات جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      نظام التعليم  اسمالمقرر

      د. محمد هالل  المحاضر

       415م  المكان

 األحد

 اسمالمقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

   صحة بيطرية عملي  صحة بيطرية نظري    الفروق الفردية  المقرراسم

   كلية الزراعة كلية الزراعة  د/ عادل البنا  المحاضر

   كلية الطب البيطري كلية الطب البيطري  211مدرج  المكان

 الثالثاء

 اسمالمقرر
تكنولوجيا المنتجات البيئية 

 نظري
تكنولوجيا المنتجات البيئية 

 عملي
 

 صحة بيطريةعملي 
 

 

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

   كلية الزراعة  كلية الزراعة كلية الزراعة المكان

 ألربعاءا

 اسمالمقرر
اساسيات تربية النباتات  تربية نحل عملي تربية نحل عملي 

 نظري 
تكنولوجيا المنتجات البيئية 

 عملي
 

 

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المحاضر

   كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة كلية الزراعة المكان

 لخميسا

 اسمالمقرر
اساسيات تربية النباتات  تربية نحل نظري  

 عملي 
   

    كلية الزراعة كلية الزراعة  المحاضر

    كلية الزراعة كلية الزراعة  المكان

 


