
                                              

 الكلية عميد               الجدول لجنة عام منسق      من كلية العلوم  لجنة عام قمنس

 غتوري غادة/ د.أ             فتحي عشيبة. د. أ        د. السيد عبد الرحيم       

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 

 م 1028/1029 الفصل الدراسي: األول   ( انجليزي 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  
    جبر   1علوم بيئية  اسم المقرر

    ي د. مايسة الجند  د. عبير فاروق المحاضر

    111قاعة   111م  المكان

 األحد

     لغة انجليزية   اسم المقرر

     + أ/ ابتسام  د. محمد داوود  المحاضر

     111فاعة    المكان

 االثنين

   جغرافية مصر    المعلم ومهنة التعليم اسم المقرر

   مدحت  االنصاري  /دأ.   مبروك عطيةد.  المحاضر

  111ة قاع المكان
 112قاعة  

  

 الثالثاء

   تاريخ مصر المعاصر  اساسيات رياضيات  اللغة العربية+الدين والحياة الدين والحياة  اسم المقرر

   د . احمد االلفي  د محمد متولي د سماح فريد ابتسام ناصفد/  المحاضر

 111قاعة  المكان
 828ق 

 111قاعة 
  221قاعة 

 

 األربعاء

    اللغة العربية والخط   اسم المقرر

    أ.د/ محمود حسن     المحاضر

       111قاعة      المكان

 الخميس
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



                                              

 الكلية عميد               الجدول لجنة عام منسق      من كلية العلوم  لجنة عام قمنس

 غتوري غادة/ د.أ             فتحي عشيبة. د. أ        د. السيد عبد الرحيم       

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 م1218/1219 الفصل الدراسي: األول (( إنجليزي أساسي  ))علوم   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  

 كيمياء عضوية )عملى(  اسم المقرر
علوم بيولوجية وجيولوجية 

   كيمياء عضوية )عملى( )نبات تقسيمي(

   قسم الكيمياء د ياسر+ د. خلود  قسم الكيمياء  المحاضر

   كيمياء علوم   1-1-1معمل  لوم ع – 1مدرج  كيمياء علوم   1-1-1معمل   المكان

 األحد

    تدريس مصغر  المدرسية والصفية اإلدارة علم نفس اجتماعي اسم المقرر

    قسم المناهج / اسماعيل ديابد د/ فاطمة عبد الرحمن المحاضر

    معمل التدريس 111ق  111ق  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

      1علوم بيئية  مهارات حركية اسم المقرر

     د. وفاء مخيون  د. محمد المقطف   المحاضر

     111ق  111مدرج  المكان

 األربعاء

    عملي النبات كيمياء عضوية عملي النبات اسم المقرر

    قسم النبات د السيد عبد الرحيم + د محمد علبة قسم النبات المحاضر

    كلية العلوم –معمل النبات  كلية العلوم  – 1قاعة  كلية العلوم –معمل النبات  المكان

 الخميس

  مهارات موسيقية  واقتصادية  مواد االرض عملي الجيولوجيا   اسم المقرر

  د/ايناس دياب  د. عصام زهران  قسم الجيولوجيا   المحاضر

  111مدرج  العلوم 1مدرج  لومالع  –معمل الجيولوجيا    المكان

 
 

 

 

 



                                              

 الكلية عميد               الجدول لجنة عام منسق      من كلية العلوم  لجنة عام قمنس

 غتوري غادة/ د.أ             فتحي عشيبة. د. أ        د. السيد عبد الرحيم       

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 م1028/1029 الفصل الدراسي: األول     (  إنجليزي علوم)أساسي    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  

  اسم المقرر
 علوم بيولوجية

  فيزياء حيوية   )بيوجزيئية وخلية + أجنة(

  د  . ياسر خضر    د. الجربيد    –د. عبد الفتاح   المحاضر

  111مدرج     –العلوم   المكان

 األحد

   فضاء والمجموعة الشمسية()   1طرق تدريس   اسم المقرر

   أ.د. محمد السيد   أ.د.ابراهيم غازي  المحاضر

   1مدرج  –العلوم   111قاعة   المكان

 ثنيناال

    تطبيقات تدريس 1لوجيا تعليم تكنو حاسب الي في التخصص  اسم المقرر

    قسم المناهج  قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    معمل تدريس م تكنولوجيا معمل التكنولوجيا  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

   التدريب الميـــــــــــــــداني
     

     المحاضر

     مكانال

 األربعاء

   1تكنولوجيا تعليم     اسم المقرر

   د مها بدر     المحاضر

   113ق  قاعة     المكان

 الخميس

     كيمياء فيزيائية وغير عضوية  اسم المقرر

     د. وحيد سالم  –د .جاب هاشم  المحاضر

     1مدرج  –العلوم  المكان

 



                                              

 الكلية عميد               الجدول لجنة عام منسق      من كلية العلوم  لجنة عام قمنس

 غتوري غادة/ د.أ             فتحي عشيبة. د. أ        د. السيد عبد الرحيم       

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 

 م1218/1219الفصل الدراسي: األول  ة    أساسي  )علوم إنجليزي  (ابعرجدول محاضرات الفرقة/ 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  

    صحة نفسية وارشاد نفسي المناهج   اسم المقرر

    د ايمان ضحا د أحمد سالم   المحاضر

    818قاعة  111قاعة   المكان

 األحد

     1طرق تدريس  تطبيقات تدريس   اسم المقرر

   د إبراهيم غازي  قسم المناهج   المحاضر

   111قاعة  معمل التدريس   المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 فيزياء 

 )اهتزازات وموجات( 
 فيزياء

     )فيزياء حديثة(

     كلية العلوم  كلية العلوم  المحاضر

     العلوم  العلوم المكان

 الثالثاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
علوم بيولوجية وجيولوجية 

 )أساسيات الميكروبيولوجي( 
   تقنية حيوية  طفيليات وبيئة  1كيمياء عامة 

   د. منى الحضري  سن د. ايمان هاشم _ د. الح د. عالء + د. السيد  د. يوسف مصطفى  المحاضر

   كلية العلوم  – 8قاعة  كلية العلوم  كلية العلوم  – 3معمل كيمياء  كلية العلوم  – 1قاعة  المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 
    

     المحاضر

     المكان

 
 


