
 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 
 

 

 

 

 

 جداول الشعب العلمية عام 

 بيولوجي ( –كيمياء  –فيزياء  –) رياضيات 

 الفصل الدراسي الثاني 

 م 1029/ 1028

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

                             

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

 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  اللغة االنجليزية   هندسة تحليلية المقرر اسم

    سعيد عبد الغني د  د نادر حلمي + أ إيمان نوح   د. وفاء وحيد المحاضر

    211م  415م   221ق  المكان

 األحد

     اصول التربية  تطبيقية ميكانيكا اسمالمقرر

     د مصطفى أمين عاطف د. هيثم المحاضر

     211م  711ق  المكان

 االثنين

   ميكانيكا   (1تفاضل و تكامل ) المقرر اسم

   عمرو رمضاند.    شيرين عبد السالمد.  المحاضر

   418ق    418ق  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

      تاريخ الرياضيات اسم المقرر

      د. حامد كمال المحاضر

       221قاعة  المكان

 الخميس

 سم المقررا
 وحرارة بصريات  1فيزياء 

 

 
  حقوق انسان 

  

 المحاضر
 د/ سعيد  القطالوي  + د/ عبير 

 

 
  د. محمد فوزي 

  

    415مدرج    1مدرج  -كلية العلوم المكان

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي ((رياضياتعام     ))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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  معادالت تفاضلية  اسم المقرر

    د مها بدر  د شيرين عبد السالم   ضرالمحا

    211م  711ق   المكان

 االثنين

   تيار متردد  فيزياء بصريات فيزياء    اسم المقرر

   كلية العلوم  كلية العلوم    المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم    المكان

 الثالثاء

                 (1تحليل رياضى ) االشراف التربوي  تدريس مصغر  اسم المقرر

   فاطمة جعفر د. د عادل اللمسي  قسم المناهج  المحاضر

   711ق  415م  معمل التدريس المكان

 اءاألربع

   ديناميكا جبر خطى  اسم المقرر

   د محمد حماد د. فيصل عز الدين  المحاضر

   711ق  711ق   المكان

 الخميس

 اسم المقرر
                 

  
  

 المحاضر
  

  
  

       المكان

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

م 1029/ 1028الثاني ا: الفصل الدراسي((رياضيات عام     ))الثالثة  اضرات الفرقةدول محج  

 

 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   األوساط المتعددة ميكانيكا حصائىتحليل إ طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   رمضان د.عمرو د جمال أمين عبد هللا هناءد  د محمد أبو حالوة رالمحاض

   211ق  211ق    415م   415م  المكان

 االثنين

    تحليل حقيقي دوال خاصة ديناميكا تحليلية اسم المقرر

    د عصام خير الدين شيرين عبد السالمد.  هيثم عاطفد  المحاضر

    715ق  715ق  715ق  كانالم

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي   تحليل عددى اسم المقرر

   د مبروك عطية د عادل اللمسي  فيصل عز الدين د. المحاضر

   415م   415م   715ق  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       اضرالمح

       المكان

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

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

 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  اسم المقرر

      د. محمد هالل  المحاضر

      415مدرج  المكان

 األحد

     هندسة تفاضلية  اسم المقرر

     د. مايسة الجندي  المحاضر

     210ق   المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  والقياس  اسم المقرر

      د. عادل البنا  المحاضر

       211م  المكان

 الثالثاء

   ميكانيكا الكم معادالت تكاملية    اسم المقرر

   محمد حماد د. د وفاء وحيد   حاضرالم

   418ق  121قاعة    المكان

 األربعاء

    ديناميكا الموائع حزم برمجيات توبولوجى اسم المقرر

    د. وسام ختعن أسامة فاروقد  ا.د محمد درويش المحاضر

    111ق  715ق  715ق  المكان

 الخميس

  اسم المقرر

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي ((فيزياء عام     ))ولى األ: جدول محاضرات الفرقة
 

 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  اللغة االنجليزية    م المقرراس

   سعيد عبد الغنيد  د نادر حلمي + أ إيمان نوح    المحاضر

    211م  415م    المكان

 األحد

     اصول التربية   اسم المقرر

     د مصطفى أمين  المحاضر

     717م   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

     1رياضيات   اسم المقرر

     د مايسة الجندي  المحاضر

     713قاعة   المكان

 األربعاء

     1كيمياء عامة   اسم المقرر

    د. محمد علبة + د. سيد عبد الرحيم   المحاضر

     1مدرج  -كلية العلوم  المكان

 الخميس

    حقوق انسان   1حيوان  فيزياء حرارة وبصريات  اسم المقرر

    د. محمد فوزي  د. الحسن + د. محمد الغزالي  د. سعيد + د. عبير  المحاضر

    415مدرج   1مدرج  -كلية العلوم 1مدرج  –كلية العلوم  المكان

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))ثانية : جدول محاضرات الفرقة
 

 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  

     فيزياء حيوية وحرارة وبصريات  اسم المقرر

     د. ياسر خضر + د. احمد خلف  المحاضر

      2مدرج  كلية العلوم المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  (2تطبيقية ) (1تطبيقية ) اسم المقرر

    د مها بدر  إيمان محمودد.  د وسام ختعن المحاضر

    211م  712قاعة  712ق  كانالم

 االثنين

     تدريس مصغر   اسم المقرر

     قسم المناهج   المحاضر

     معمل التدريس  المكان

 الثالثاء

     االشراف التربوي   اسم المقرر

     د عادل اللمسي  المحاضر

     415مدرج   المكان

 األربعاء

     1كيمياء  معادالت تفاضلية اسم المقرر

     د. جيهان + د/ غادة  د. فيصل عز الدين المحاضر

      5ق  –كلية علوم  711ق  المكان

 الخميس

       المقرراسم 

       المحاضر

       المكان

 

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م              1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))الثالثة : ول محاضرات الفرقةجد

 

 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  

     فيزياء جوامد  ميكانيكا كم  م المقرراس

     د. /  د. .. المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

      هناء عبد هللاد  د محمد أبو حالوة المحاضر

       415م   415م  المكان

 االثنين

  اسم المقرر

 التدريب الميداني  

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي   نظرية الزمر اسم المقرر

   د مبروك عطية د عادل اللمسي  د وفاء وحيد المحاضر

   415م  415م   711قاعة  المكان

 األربعاء

      معادالت تفاضلية ودوال خاصة اسم المقرر

      د عصام خير الدين المحاضر

      111قاعة  المكان

 الخميس

    استخدام الحاسب في الفيزياء  فيزياء حسابية   2فيزياء نووية  اسم المقرر

    د. / ... د. عماد+ د/ عبير  د. نادية عبد العاطي  المحاضر

    كلية العلوم  1ق -كلية العلوم  1ق  -كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))لرابعة ا: جدول محاضرات الفرقة
 

 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  

   ية فيزياء اشعاع فيزياء المواد  طاقات جديدة ومتجددة  نظام التعليم  م المقرراس

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم د. محمد هالل  المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم 415مدرج  المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  والقياس  اسم المقرر

      د. عادل البنا  المحاضر

       211م  كانالم

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   مقال وبحث تاريخ وفلسفة علم رنين مغناطيسي دوائر رقمية اسم المقرر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الخميس

  سم المقررا

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))االولى : محاضرات الفرقةجدول 
 

 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  اللغة االنجليزية  موروفولوجية وتشريح نبات  اسم المقرر

    سعيد عبد الغنيد  د نادر حلمي + أ إيمان نوح  د/ مفيدة مخلوف  المحاضر

   211م  415م  1ق  -كلية العلوم  المكان

 األحد

     اصول التربية   اسم المقرر

     د مصطفى أمين  المحاضر

     717م   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

     ( حسبان1رياضيات )  اسم المقرر

     د.رجب عمر  المحاضر

     121قاعة   المكان

 األربعاء

     1كيمياء عامة    اسم المقرر

    د. محمد علبة + د/ سيد عبد الرحيم    المحاضر

    كلية العلوم   المكان

 الخميس

 جسم االنسان  1عامة  فيزياء اسم المقرر
    حقوق انسان 

د. الحسن + د.  د. سعيد القطالوي + د. عبير  المحاضر

    د. محمد فوزي  الغزالي 

  1مدرج –كلية العلوم  المكان
 كلية العلوم

  1مدرج 
    415م 

 
 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م              1029/ 1028لثاني ا: الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))ثانية : جدول محاضرات الفرقة               

 

 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  

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر 2علوم بيئية  اسم المقرر

    د مها بدر  قسم المناهج د عبير فاروق المحاضر

    211 مدرج  معمل التدريس 117ق  المكان

 االثنين

    علم المعادن والموارد االقتصادية  نبات اقتصادي بيئة نباتية  اسم المقرر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم حاضرالم

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

     االشراف التربوي   اسم المقرر

     د. عادل اللمسي   المحاضر

     415 درج م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    2فسيولوجيا نبات  حبليات  فسيولوجيا حيوان  سم المقررا

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))ثالثة : جدول محاضرات الفرقة

 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  

    صخور رسوبية تشريح نبات تصنيف نبات اسم المقرر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكلوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

      هناء عبد هللاد  د أنعام كاشف المحاضر

       415م  415م  المكان

 االثنين

      اسم المقرر

 تدريب ميداني  المحاضر
    

      المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي    اسم المقرر

   د مبروك عطية د عادل اللمسي   المحاضر

   415م  415م    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

فسيولوجيا  مقرر اختياري  ميكروبيولوجيا بيئية  اسم المقرر

 حيوان 
علم الطفيليات 

   جيولوجيا تركيبية  والمناعة 

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))رابعة : جدول محاضرات الفرقة
 

 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 الحشرات  الفلورا المصرية  وراثة  احياء مائية +حيوان اقتصادي  نظام التعليم  اسم المقرر

  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم د. محمد هالل  المحاضر

  كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم كلية العلوم 415ج مدر المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  والقياس  المقرر اسم

      د. عادل البنا  المحاضر

       211م  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    مقرر اختياري  جيوفيزياء  تكنولوجيا حيوية  اسم المقرر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028لثاني ا: الفصل الدراسي((كيمياء عام     ))ولى األ: محاضرات الفرقة 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  اللغة االنجليزية    اسم المقرر

   د سعيد عبد الغني  + أ إيمان . حامد د    المحاضر

    211م   415م    المكان

 األحد

     اصول التربية   اسم المقرر

     مصطفى أميند   المحاضر

     717م   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    1حيوان  جيولوجيا  1فيزياء عامة   1كيمياء عامة  اسم المقرر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم محاضرال

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 سالخمي

    حقوق انسان   ( حسبان1رياضيات ) اسم المقرر

    د. محمد فوزي   د محمد متولي المحاضر

    717م   715قاعة  المكان

 

 

  



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 م 1029/ 1028ثاني لا: الفصل الدراسي ((كيمياء عام     ))لثانية ا: جدول محاضرات الفرقة
 

 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تكنولوجيا تعليم  سكشن تكنولوجيا التعليم  تدريس مصغر  اسم المقرر

    د مها بدر  قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    211م   429ق   429ق  المكان

 االثنين

    فيزياء حيوية    اسم المقرر

    د ياسر   المحاضر

    221قاعة    كانالم

 الثالثاء

 االشراف التربوي   اسم المقرر
 ( 5رياضيات ) 

 معادالت تفاضلية 

 
 

   وفاء وحيد د.  د عادل اللمسي  المحاضر

   121قاعة   415م   المكان

 األربعاء

        اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   تيار متردد  كيمياء فيزيائية كيمياء عضوية كيمياء غير عضوية اسم المقرر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

   كلية العلوم  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

 

 م 1028/1029الثاني : الفصل الدراسي ((كيمياء   عام     ))الثالثة   : جدول محاضرات الفرقة

 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  

    فيزياء الجوامد كيمياء عضوية كيمياء عضوية  م المقرراس

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

      هناء عبد هللاد  د محمد أبو حالوة المحاضر

       415م  415م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار  تطور الفكر التربوي    اسم المقرر

   د مبروك عطية د عادل اللمسي   رالمحاض

   415م    415مدرج    المكان

 األربعاء

     1رياضيات   اسم المقرر

     د حامد كمال  المحاضر

     111قاعة   المكان

 لخميسا

     كيمياء تحليلية  كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

     كلية العلوم كلية العلوم المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 
 

 



 

    عميد الكلية                             رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                      لجنة الجدول          

 أ.د/ غادة غتوري                                                    أ.د/ فتحي عشيبة          متولي+ د/ محمد  د أحمد سالم + د/ محمد متولي + د. سيد عبد الرحيم
 

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

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

 السبت  

   كيمياء عضوية كيمياء عضوية ) شعبة كيمياء( نظام التعليم  اسم المقرر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم د. محمد هالل  المحاضر

   كلية العلوم  2قاعة  -كلية العلوم كلية العلوم – 2قاعة  415مدرج  المكان

 األحد

   كيمياء فيزيائية  كيمياء غير عضوية كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  والقياس  اسم المقرر

      د. عادل البنا  المحاضر

       211م  المكان

 ثاءالثال

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  سم المقررا

 التدريب الميداني
    

     المحاضر

     المكان

 


