
 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1029/ 1028 الثانى: الدراسي الفصل     (  إنجليزي رياضياتعام     )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 النمو المقرر اسم

      د. رشا المدبولي  المحاضر

      210قاعة  المكان

 األحد

  اصول تربية     المقرر اسم

  د. مصطفى امين      المحاضر

  415 مدرج     المكان

 نيناالث

    اللغة العربية  1فلسفة وتاريخ الرياضيات هندسة تحليلية في المستوى  المقرر اسم

    د. سماح فريد  مايسة الجنديد  وفاء وحيدد.  المحاضر

    713ق  221ق   221ق   المكان

 الثالثاء

   ميكانيكا  ميكانيكا  ميكانيكا  المقرر اسم

    حمادمحمد د.  إيمان محمودد.  المحاضر

   تطبيقات  221ق   221قاعة  المكان

 األربعاء

   (1تفاضل وتكامل ) ) مقرر ثقافي(اللغة العربية   المقرر اسم

   حامد كمالد .  د. عبد الغفار  عظية   المحاضر

   221ق  223 ق  المكان

 الخميس

   فيزياء )عملي(  بصريات هندسية حرارة المقرر اسم

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

   كلية العلوم1مدرج    كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم1مدرج   المكان

 

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((رياضيات إنجليزيعام     ))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

     معادالت تفاضلية   اسم المقرر

     د فاطمة جعفر  المحاضر

     221قاعة   المكان

 االثنين

    ديناميكا  جبر خطى               اسم المقرر

    د هيثم عاطف  د محمد متولي المحاضر

    113قاعة   113قاعة  المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر  االشراف التربوي  اسم المقرر

     قسم المناهج  د. مبروك عطية  المحاضر

     معمل التدريس 110قاعة  المكان

 األربعاء

    1تحليل رياضى  تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

    د عصام خير الدين د مها بدر  المحاضر

    113قاعة  217قاعة   المكان

 الخميس

     فيزياء فيزياء  اسم المقرر

     كلية العلوم كلية العلوم حاضرالم

     كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 
  



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1029/ 1028الثاني ا: الفصل الدراسي ((رياضيات إنجليزي عام     ))جدول محاضرات الفرقة الثالثة 
 

 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

   حصائىتحليل إ  طرق تدريس ذوي االحتياجات  سيكولوجية ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د جمال أمين  أحمد سالمد  د  المحاضر

   304ق   111قاعة   المكان

 يناالثن

    األوساط المتعددة ميكانيكا  تعليم كبار  اسم المقرر

    رمضان د.عمرو  د  المحاضر

    221ق    المكان

 الثالثاء

   تحليل حقيقي تحليل عددى  تطور الفكر التربوي  اسم المقرر

   د عصام خير الدين رجب عمر د.   د. محمد ابو خليل  المحاضر

   329ق  329ق   329ق  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     اضرالمح

     المكان

 الخميس

    دوال خاصة ديناميكا تحليلية  اسم المقرر

    حامد كمالد.  وسام ختعند   اضرالمح

    221ق  221ق   المكان

 

  



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 

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

 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

   نظام التعليم في مصر    اسم المقرر

   د مبروك عطية    المحاضر

   217قاعة     المكان

 االثنين

   الفروق الفردية والقياس النفسي   معادالت تكاملية   اسم المقرر

   د. ايمان ضحا   د/ .........  المحاضر

    712ق     المكان

 الثالثاء

    هندسة تفاضلية  توبولوجي عام  ت حزم برمجيا اسم المقرر

    د/ .... د. محمد درويش  د. اسامة فاروق  المحاضر

       المكان

 األربعاء

     تدريب ميداني  اسم المقرر

     اضرالمح

     المكان

 الخميس

     ديناميكا الموائع  ميكانيكا الكم  اسم المقرر

       اضرالمح

       المكان

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 1028/1029الثاني : الدراسي الفصل     (( بيولوجي إنجليزيعام     ))األولى    : الفرقة محاضرات دولج

 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 النمو المقرر اسم

      د. رشا المدبولي  المحاضر

      210قاعة  نالمكا

 األحد

  اصول تربية     المقرر اسم

  د. مصطفى امين      المحاضر

  415 مدرج      المكان

 االثنين

  مورفولوجيا وتشريح النبات مورفولوجيا وتشريح النبات جسم االنسان  كهربية ومغناطيسية جسم االنسان  المقرر اسم

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

  ممدرج   العلو ممدرج   العلو العلوم 1مدرج  مدرج  كلية العلوم مدرج  العلوم المكان

 الثالثاء

   (1كيمياء عامة ) كيمياء عامة ك عامة  ك عامة  بصريات  هندسية المقرر اسم

   د .عالء الدين عملي عملي  د/........... المحاضر

   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم1مدرج   ك علوم ك علوم مدرج  كلية العلوم المكان

 األربعاء

     ) مقرر ثقافي(اللغة العربية  ) مقرر ثقافي(اللغة العربية  المقرر ماس

     د. محمد توفيق  سامح  د. المحاضر

     418قاعة  418قاعة  المكان

 الخميس

    1رياضيات   فيزياء عامة المقرر اسم

    محمد متوليد   عملي المحاضر

    111 ق   معامل كلية العلوم المكان

 

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 1028/1029  الثاني الدراسي الفصل(  إنجليزي بيولوجيعام )ثانية ال الفرقة اضراتمح 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  

   (2فسيولوجيا حيوان) (2فسيولوجيا حيوان) حبليات حبليات المقرر اسم

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

   العلوم العلوم العلوم تكنولوجيا التعليم المكان

 األحد

     (2علوم بيئية )  المقرر اسم

     قسم المناهج   المحاضر

        117 ق  المكان

 نيناالث

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

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

    1العلوم  ق  1ق  –العلوم  ك. العلوم  ك. العلوم  المكان

 الثالثاء

      اشراف تربوي المقرر اسم

      د. مبروك عطية  المحاضر

      110قاعة  المكان

 ألربعاءا

     تكنولوجيا التعليم تدريس مصغر المقرر اسم

     مها بدرد.  قسم المناهج المحاضر

     217قاعة  معمل التدريس المكان

 الخميس

  (2فسيولوجيا النبات ) (2فسيولوجيا النبات ) المقرر اسم
نبات 

   نبات اقتصادي اقتصادي

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

   العلوم  كلية  العلوم كلية   علوم كلية كلية العلوم المكان

 

 

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

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

 01-9 9-8 البيانات اليوم
01-
00 

00-01 01-0 0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 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 كلية العلوم المكان

 األحد

  المقرر اسم
طرق تدريس ذوى االحتياجات  

    تعليم  الكبار فلسفته واهدافه الخاصة

    قسم اصول  التربية    د أحمد سالم  المحاضر

     110قاعة  111 قاعة  المكان

 االثنين

     تدريب ميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   سيكولوجية ذوي االحتياجات  صخور رسوبية صخور رسوبية جيولوجيا تركيبية جيولوجيا تركيبية المقرر اسم

   د. ايات فوزي  عملى د................. عملى د............. المحاضر

   728ق  ك. علوم  العلوم العلوم المكان

 األربعاء

      تطور الفكر التربوي المقرر اسم

      د محمد أبو خليل المحاضر

      210قاعة  المكان

 الخميس

   علم الطفليات والمناعة علم الطفليات والمناعة (1فسيولوجيا حيوان ) (1فسيولوجيا حيوان ) المقرر اسم

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

   ك علوم كلية العلوم كلية العلوم ك. العلوم المكان

 

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي إنجليزيعام     ))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  

    وراثة  احياء مائية +حيوان اقتصادي  علم الحشرات  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

   نظام التعليم في مصر    اسم المقرر

   د مبروك عطية    المحاضر

   712قاعة     المكان

 االثنين

   الفروق الفردية     اسم المقرر

   أيمان ضحا د/     المحاضر

   712قاعة     المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 تدريب ميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   الفلورا المصرية  مقرر اختياري  جيوفيزياء  تكنولوجيا حيوية  اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1028/1029الثاني : الدراسي الفصل     ((إنجليزي كيمياءعام     ))ولى األ   : الفرقة محاضرات دولج

 

 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  

   كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية فيزياء عامة علم نفس النمو المقرر اسم

   د/........... د/.......... عملى د. رشا المدبولي  المحاضر

   مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم معامل    العلوم 210قاعة  المكان

 األحد

   اصول تربية    المقرر اسم

   د. مصطفى امين     المحاضر

   223ق     المكان

 االثنين

   فيزياء عامة كيمياء عامة  (1كيمياء عامة ) (1كيمياء عامة ) المقرر اسم

   عملى د .عالء الدين د .عالء الدين عمـــــــــلى المحاضر

   معامل    العلوم ك علوم مدرج   كلية العلوم مدرج    كلية العلوم المكان

 الثالثاء

   ) مقرر ثقافي(اللغة العربية     المقرر اسم

   د. اسماء شنقار     المحاضر

   325قاعة     المكان

 األربعاء

    1رياضيات  ) مقرر ثقافي(اللغة العربية   المقرر اسم

     محمد درويشد.  د. عبد الغفار   المحاضر

    325ق  223قاعة   المكان

 الخميس

   جيولوجيا  1علوم بيولوجية عامة  1علوم بيولوجية عامة  1علوم بيولوجية عامة المقرر اسم

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

   مدرج العلوم ممدرج   العلو مدرج العلوم مدرج  العلوم المكان

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1023/1028الثاني : الدراسي الفصل     ( إنجليزيكيمياء عام  ) لثانية ا   : الفرقة ضراتمحا 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  

   فيزياء حيوية فيزياء حيوية تيار متردد  تيار متردد المقرر اسم

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

   العلوم -ك   العلوم -ك   ك العلوم العلوم 1ق المكان

 األحد

     تكنولوجيا التعليم ( معادالت تفاضلية5رياضيات ) المقرر اسم

     تطبيقى مايسة الجندي .د المحاضر

     معمل تكنولوجيا 221ق  المكان

 االثنين

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

   عملى د محمد علبة عملى د/ وحيد المحاضر

   1ق –العلوم  1ق –العلوم  1ق –العلوم  1ق –لوم الع المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
االشراف والتوجيه 

 (التربوي)مقرر اختياري
 تدريس مصغر

    

     قسم المناهج د. مبروك عطية  المحاضر

     تدريس مصغر 220ق   المكان

 األربعاء

     تكنولوجيا التعليم  المقرر اسم

     مها بدرد.   المحاضر

     217ق   المكان

 الخميس

     iiكيمياء فيزيائية  iiكيمياء فيزيائية  المقرر اسم

     عملي د................ المحاضر

     –معامل  العلوم  –معامل العلوم  المكان

 



 

  عميد الكلية                    رئيس لجنة الجدول ووكيل الكلية لشئون الطالب                   منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى                               + د/ سعيد عشيبة            أ.د/ فتحي عشيبة د. أحمد سالم   

 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((كيمياء إنجليزي   عام     ))الثالثة   : اضرات الفرقةجدول مح

 

 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

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات   اسم المقرر

      أحمد سالمد   المحاضر

     111قاعة   كانالم

 االثنين

 اسم المقرر
 تدريب الميداني لا

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   سيكولوجية ذوي االحتياجات     اسم المقرر

   د. ايات فوزي     المحاضر

   728قاعة     المكان

 األربعاء

     تعليم كبار تطور الفكر التربوي اسم المقرر

     د مصطفى أمين د محمد أبو خليل المحاضر

     110قاعة  210قاعة  المكان

 الخميس

    1رياضيات  كيمياء تحليلية  كيمياء فيزيائية  المقرراسم 

    د شيرين عبد السالم   المحاضر

    304قاعة  كلية العلوم كلية العلوم المكان
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 برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية  جداول

 م 1029/ 1028الثاني : الفصل الدراسي((كيمياء إنجليزي   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  

     عضوية كيمياء  عضوية كيمياء  م المقرراس

     كلية العلوم  كلية العلوم  المحاضر

     كلية العلوم  كلية العلوم  المكان

 األحد

   نظام التعليم في مصر    اسم المقرر

   د مبروك عطية    المحاضر

   712قاعة     كانالم

 االثنين

   الفروق الفردية  والقياس     اسم المقرر

   د. ايمان ضحا     المحاضر

   712ق     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 عاءاألرب

   كيمياء غير عضوية  كيمياء غير عضوية  ية ئكيمياء فيزيا كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

   كلية العلوم  كلية العلوم  كلية العلوم  كلية العلوم  المحاضر

   كلية العلوم  كلية العلوم  كلية العلوم  كلية العلوم  المكان

 الخميس

 المقرراسم 

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 


