
 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

 

 م 8102/8102 الفصل الدراسي: األول ((علوم  أساسي  ))   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  

      1علوم بيئية  اسم المقرر

      د عبير فاروق المحاضر

      111م  المكان

 ألحدا

       اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 االثنين

    جغرافية مصر    اسم المقرر

    أ.د / مدحت االنصاري    المحاضر

    313مدرج    المكان

 الثالثاء

   المعلم ومهنة التعليم تاريخ مصر المعاصر  الدين والحياة  لغة انجليزية  اسم المقرر

   عادل اللمسيد   أ.د / عاصم  محروس  رزق + د. عبد الغفار د/ نهاد +أ . بسمة  د. المحاضر

   313مدرج  313مدرج  313مدرج  313مدرج  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   اساسيات رياضيات اللغة العربية جبر   اسم المقرر

   د حامد كمال د. اسماء+ د. سماح  متوليد محمد   المحاضر

   415مدرج  ( 415مدرج ) (   415مدرج )   المكان

 

        



 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

 م8102/8102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  الثانية / 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  

 عملي الكيمياء  سم المقررا
علوم بيولوجية وجيولوجية 

 )نبات تقسيمي(
   عملي الكيمياء

   قسم الكيمياء د . ياسر وخلود  قسم الكيمياء  المحاضر

    3و 1و  1معمل  العلوم - 1مدرج   3و 1و  1معمل   المكان

 األحد

   المدرسية اإلدارة تدريس مصغر    اسم المقرر

   / مبروك عطيةد سم المناهجق   المحاضر

   415مدرج  معمل التدريس   المكان

 االثنين

      علم نفس اجتماعي اسم المقرر

     د/ انعام الكاشف المحاضر

       415مدرج  المكان

 الثالثاء

  المهارات الحركية     1علوم بيئية   اسم المقرر

  ثمان د. عفاف ع   د غادة عبد السالم    المحاضر

  111مدرج    111م   المكان

 األربعاء

    عملي النبات كيمياء عضوية  عملي النبات اسم المقرر

    قسم النبات د محمد علبة قسم النبات المحاضر

    معامل النبات بكلية العلوم كلية العلوم – 1مدرج  معامل النبات بكلية العلوم المكان

 الخميس

  مهارات موسيقية  عملي الجيولوجيا عملي الجيولوجيا مواد االرض  يولوجياعملي الج اسم المقرر

  د/إيناس دياب  قسم الجيولوجيا د عصام زهران قسم الجيولوجيا المحاضر

 المكان
معامل الجيولوجيا بكلية 

 العلوم
  111مدرج  معامل الجيولوجيا بكلية العلوم كلية العلوم – 1مدرج 

 
 

 

 

 



 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

 م8102/8102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  الثالثة  / فرقةجدول محاضرات ال

 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
 علوم بيولوجية

 )بيوجزيئية وخلية + أجنة(
  فيزياء حيوية 

  د ياسر خضر  د عبد الفتاح الجربيد   المحاضر

  111مدرج   1مدرج  –كلية العلوم    المكان

 األحد

  1طرق تدريس  1تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر
 علوم جيولوجية    

 )فضاء ومجموعة شمسية(
  

   د. محمد السيد  د. رباب  ابو الوفا د عبير فاروق  المحاضر

   1مدرج  -العلوم   313مدرج  313مدرج   المكان

 االثنين

    تكنولوجيا  تطبيقات تدريس حاسب الي في التخصص  المقرراسم 

    قسم المناهج  قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    معمل التكنولوجيا  معمل التدريس  معمل  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني  
     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    كيمياء فيزيائية )ثرمو( وغير عضوية   اسم المقرر

    د جابر هاشم  المحاضر

    1مدرج  –كلية العلوم   المكان

 

 

 



 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

 م8102/8102 الفصل الدراسي: األول  ((علوم  أساسي  ))  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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

      طفيليات وبيئة   اسم المقرر

       د/ ايمان + د/ الحسن   المحاضر

       كلية العلوم  – 1مدرج   المكان

 االثنين

     المناهج  د نفسي صحة نفسية وارشا اسم المقرر

     د/ غادة عبد السالم   د . عادل المنشاوي  المحاضر

      415مدرج   415مدرج  المكان

 الثالثاء

      1طرق تدريس  تطبيقات تدريس  اسم المقرر

    د إبراهيم غازي  قسم المناهج  المحاضر

    111مدرج  معمل تدريس  المكان

 األربعاء

 115كيمياء عامة ك   اسم المقرر

 فيزياء 

 )اهتزازات وموجات( 
 فيزياء

 )فيزياء حديثة(

 تقنية حيوية
أساسيات 

   الميكروبيولوجي

   د. يوسف  د منى د/   كلية العلوم  د/ عالءعلى + د/ السيد عبد الرحيم   المحاضر

   كلية العلوم  – 1مدرج  كلية العلوم  كلية العلوم  – 1مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 ميداني لالتدريب ا

    

     المحاضر

     المكان

 
 

  

 



 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

 م8107/8102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضياتأساسي  ))  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  

     ياة الدين والح  اسم المقرر

     د/ رحاب سمير   المحاضر

     111قاعة   المكان

 األحد

   مقدمة في الحاسب أساسيات رياضيات  جبر  اسم المقرر

   قسم الرياضة  قسم الرياضة     قسم الرياضة المحاضر

   313قاعة  313قاعة   405قاعة  المكان

 االثنين

    جغرافية مصر    اسم المقرر

    أ.د/ مدحت  االنصاري     المحاضر

    313م    المكان

 الثالثاء

   المعلم ومهنة التعليم تاريخ مصر المعاصر     اسم المقرر

   . عادل اللمسي د   أ.د / عاصم  محروس    المحاضر

   313مدرج  313م   المكان

 األربعاء

    لغة انجليزية  اللغة العربية   اسم المقرر

    ا أماني عطية د/ أسماء شنقار   المحاضر

    415مدرج  111قاعة   المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

  عميد الكلية     المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                 

 غادة غتوري.د/ أ                       فتحي عشيبةد. أ.           المغربي محمدأ. د.        

  

 م8102/8102 الفصل الدراسي: األول  ((رياضيات   أساسي  ))    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  

    تطبيقات تدريس M0414دوال مركبة   اسم المقرر

    قسم المناهج د. رجب عمر   المحاضر

    معمل تدريس 313قاعة   المكان

 األحد

    M0412جبر مجرد  M0416( 3رياضيات تطبيقية ) M0415تحليل عددي  اسم المقرر

    د . مايسة الجندي  د إيمان محمود د. وفاء وحيد  المحاضر

    415قاعة  114قاعة  111ق  المكان

 االثنين

     1طرق تدريس  المناهج  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

    د رجب سرور  د. غادة عبد السالم  منشاوي د. عادل ال المحاضر

    314قاعة  313م  313م  المكان

 الثالثاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 األربعاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       انالمك

 
 


