
 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الفصل الدراسي      ((رياضيات  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  

    خواص مادة وحرارة    M114اساسيات الميكانيكا  اسم المقرر

    د. سعيد + د. عماد    د محمد حماد المحاضر

    كلية علوم  – 1مدرج    828ق  المكان

 األحد

     تفاضلتمارين   M113تفاضل وتكامل اسم المقرر

     د فيصل عزالدين د فيصل عزالدين ضرالمحا

     122ق  122ق  المكان

 االثنين

 ( اللغة العربية ) مقرر ثقافي   اسم المقرر
   

 د/يسرا العدوي+د/أماني عطية   المحاضر
   

 415مدرج    المكان
   

 الثالثاء

 المقرر ماس
اساسيات الرياضيات 

M111 جبر + أساسيات تمارين تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم   

   قسم الرياضيات  د رباب / د احمد شاكر  د .عادل اللمسي د محمد متولي المحاضر

   110قاعة  415م  415 مدرج 112ق  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
تفاضل وتكامل  M110 مقدمة في الحاسب تمارين  M112جبر متقدم  M114اساسيات الميكانيكا 

 تمارين
 

  قسم الرياضيات د محمد متولي تمارين رياضيات  د مايسة الجندي عاطف  د هيثم المحاضر

  218قاعة  222ق  كلية التربية  110ق  110قاعة  المكان

       المقرر اسم الخميس



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل         ((رياضيات  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  

       المقرر اسم

       لمحاضرا

       المكان

 داألح

    سكشن تدريس مصغر سيكولوجية التعلم إدارة مدرسية وصفية  المقرر اسم

    قسم المتاهج د رشا المدبولي د/ مصطفي امين المحاضر

    معمل التدريس  415مدرج  415مدرج  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    سكشن تعلم  M214 ستاتيكا المقرر اسم

    قسم علم النفس د شيرين السبع المحاضر

    معمل علم النفس 812ق  المكان

 األربعاء

   تمارين هندسة + احتماالت  M210 مقدمة في برمجة الحاسب M212 نظرية االحتماالت فيزياء حرارية المقرر اسم

   قسم الرياضيات د اسامة فاروق د حامد كمال سحر ابو نعمةد  المحاضر

   812قاعة  812ق  812قاعة  210ق  المكان

 الخميس

 تمارين تمارين تمارين M 211هندسة فراغية + تمارين2M213تحليل رياضي   المقرر اسم

 الرياضياتقسم  قسم الرياضيات قسم الرياضيات د وفاء وحيد د شيرين عبدالسالم المحاضر

 122ق  122ق  122ق  212قاعة  212قاعة  المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل         ((رياضيات 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

 المقرر اسم
تطبيقات 

 التدريس
 سكشن

 تكنولوجيا
  2طرق تدريس 

 M316ديناميكا الجسم الجامد 
  

 

    د إيمان محمود د رجب سرور قسم المناهج المحاضر

 المكان
معمل 

 التدريس
معمل 

 تكنولوجيا
   828ق  812قاعة 

 

 األحد

    تمارين رياضيات حاسب الي في التخصص   (1تكنولوجيا التعليم) المقرر اسم

    الرياضيات قسم قسم المناهج  د محمد فوزى المحاضر

    تمارين  معمل التكنولوجيا  818 مدرج المكان

 نيناالث

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 M313تحليل مركب 

  M311 معادالت تفاضلية تمارين رياضيات
 بحوث عمليات

M314  
 

 

   د فيصل عز الدين د فاطمة جعفر الرياضيات قسم د . رجب عمر  المحاضر

 المكان
 812ق 

 تمارين 
  112قاعة  112قاعة 

 

 األربعاء

 المقرر اسم

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

   تمارين رياضيات M315كهربية   M312نظرية الزمر تمارين رياضيات المقرر اسم

   الرياضيات قسم د هيثم عاطف د. وفاء وحيد  الرياضيات قسم المحاضر

 تمارين  المكان
 122قاعة  122قاعة 

 تمارين 
  



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي لفصلا         ((رياضياتعام     )) 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   سكشن طرق تدريس  1طرق تدريس  صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

   قسم المناهج د رجب سرور  د. الحسينى علوان  محمد خميس د/  المحاضر

   معمل التدريس 812قاعة  818مدرج  818مدرج  المكان

 ءالثالثا

   M414نظرية النسبية   M410 تكنولوجيا المعلومات تمارين رياضيات  M412 تحليل دالي المقرر اسم

   د عمرو رمضان د. اسامة فاروق  الرياضيات قسم د . محمد درويش المحاضر

   118قاعة  418قاعة  تمارين   218قاعة  المكان

 األربعاء

   M415(2ديناميكا الموائع ) M411حلقات وحقول  تمارين رياضيات M413طرق احصائية متقدمة  المقرر اسم

   د. وسام ختعن  د. مايسة الجندي  الرياضيات قسم د قدرية المحاضر

   318قاعة  112ق  تمارين   812قاعة  المكان

 يسالخم

  المقرر اسم

 تدريب ميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل           ((فيزياء 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  

   خواص مادة وحرارة  فيزياء كهربية ومغناطيسية النبات  المقرر اسم

   د. سعيد + د. عماد  د. سعيد + د. عماد  د. عطيه + د. مرفت + د. مجدي + د. ايمان  المحاضر

   كلية علوم  – 1مدرج  كلية علوم  – 1مدرج  كلية علوم  – 1مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 جيولوجيا لمقرر اسما
 ( اللغة العربية ) مقرر ثقافي

   

 د عاطف + د عثمان المحاضر
 د/يسرا العدوي+د/أماني عطية

   

 كلية العلوم – 1ق  المكان
 415مدرج 

   

 الثالثاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم MS118 2 رياضيات المقرر اسم

    د رباب / د احمد شاكر  د .عادل اللمسي د شيرين عبد السالم المحاضر

    415مدرج  415 مدرج 112ق  المكان

 األربعاء

   كيمياء عامة     المقرر اسم

   د عالء علي+د عماد    المحاضر

   كلية العلوم -2مدرج     المكان

 الخميس

        المقرر اسم

       محاضرال

     المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل     ((فيزياء عام     ))ثانية : 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  

 م المقرراس
فيزياء  2علوم بيئية

 فيزياء حرارية وديناميكا فيزياء موجات الفلك 
  

   د عبدالحميد صقر د نادية د/ مروة د عبير فاروق المحاضر

   كلية العلوم 2ق العلوم 2ق العلوم2ق   218مدرج  المكان

 األحد

    تدريس مصغر سيكولوجية التعلم اإلدارة المدرسية اسم المقرر

    قسم المناهج د رشا المدبولي / مصطفي اميند المحاضر

    معمل التدريس 415مدرج  415مدرج  نالمكا

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

    MS217احتماالت واحصاء   سكشن تعلم اسم المقرر

    د حامد كمال   قسم علم النفس المحاضر

    118قاعة   معمل علم النفس المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    MS218 1حسبان  MS216جبر خطي   اسم المقرر

    د فاطمة جعفر د شيرين عبد السالم  المحاضر

    210قاعة  122قاعة   المكان

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م              1029/ 1028األول: الدراسي الفصل      ((فيزياء 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

    فيزياء احصائية النظرية النسبية   المقرر اسم

    د مروة نصر د عبد الحميد صقر  المحاضر

    8العلوم ق 5العلوم ق  المكان

 األحد

 المقرر اسم
سكشن   2طرق تدريس  د  فايزة فاروق  (1تكنولوجيا التعليم)

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
 

 

 المحاضر
 د رباب  (1علوم بيئة ) د محمد فوزى

   قسم المناهج

 المكان
معمل  818م  211م   818 مدرج

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

 التدريب الميداني  لمقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

     MS318معادالت تفاضلية   المقرر اسم

     د فيصل عز الدين  المحاضر

     229ق   المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    فيزياء ذرية واطياف  بصريات الكترونية  2ميكانيكا الكم  المقرر اسم

    العلوم د حسن ترك د احمد خلف المحاضر

    5العلوم ق 5العلوم ق 5العلوم ق المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028: األول الدراسي الفصل       ((فيزياء عام   ))لرابعة ا: 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  

   فيزياء البالزما  (1فيزياء جوامد ) (1فيزياء نووية ) ديناميكا كهربية  المقرر ماس

   د. سعيد القطالوي  د. دعاء بكير  د. نادية عبد العاطي  د. احمد خلف  المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

   علوم متكاملة     المقرر اسم

   د رباب     المحاضر

   881مدرج     المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

     د/ الحسيني علوان محمد خميسد/  المحاضر

     818مدرج  818مدرج  المكان

 الثالثاء

   تطبيقات التدريس  1طرق تدريس    المقرر اسم

   المناهج د/ ابراهيم غازي    المحاضر

   معمل التدريس 211مدرج    المكان

 األربعاء

   دوائر الكترونية  فيزياء الليزر    المقرر اسم

   د. حسن ترك   المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم   المكان

 الخميس
     التدريب الميداني   المقرر اسم

     المحاضر

  

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل       ((بيولوجي عام   ))االولى : 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  

 النبات  المقرر اسم
 بيولوجي عام

 خواص مادة وحرارة 
فيزياء كهربية 

 ومغناطيسية  
 

  د. سعيد + د. عماد  د. سعيد + د. عماد  دعبدالفتاح+دعبدالعزيز د. عطيه + د. مرفت + د. مجدي + د. ايمان  المحاضر

  كلية علوم  – 1مدرج  كلية علوم  – 1مدرج  كلية العلوم 1ق كلية علوم  – 1مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 جيولوجيا 2رياضيات  المقرر اسم
 ( اللغة العربية ) مقرر ثقافي

   

 د عاطف + د عثمان د محمد متولي المحاضر
 د/أماني عطية د/يسرا العدوي+

   

 كلية العلوم – 1ق  812ق  المكان
 415مدرج 

   

 الثالثاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي  المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم

    د رباب / د احمد شاكر  د .عادل اللمسي  المحاضر

    415م  415 مدرج  المكان

 األربعاء

   كيمياء عامة     المقرر اسم

   د عماد + د عالء علي    المحاضر

   كلية العلوم -2مدرج     المكان

 الخميس

       المقرر اسم

      المحاضر

    المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل((بيولوجي عام     ))ثانية : 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  

  ال فقاريات وانسجة جزئيات حيوية ميكروبيولوجي  طحالب  المقرر اسم

  عبدالفتاح +د أملد  د والء حسين د يوسف مصطفي د/ مفيدة  المحاضر

  العلوم 2مدرج  كلية العلوم العلوم 2ق العلوم  8ق     المكان

 األحد

   تدريس مصغر سكشن تعلم التعلمسيكولوجية  المدرسية اإلدارة المقرر اسم

   قسم المناهج قسم علم النفس د فاطمة موسي / مصطفي اميند المحاضر

   معمل التدريس معمل علم النفس   415مدرج  415مدرج  المكان

 االثنين

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 ثاءالثال

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    مواد ارض واقتصادية  المقرر اسم

    د عصام زهران  المحاضر

    كلية العلوم 1مدرج   المكان

 

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل((بيولوجي عام     ))ثالثة : 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األحد

 المقرر اسم
تطبيقات  2طرق تدريس  د  فايزة فاروق  (1تكنولوجيا التعليم)

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
حاسب الي في 

 التخصص 
 

 المحاضر
 د رباب  (1علوم بيئة ) د محمد فوزى

  قسم المناهج قسم المناهج

 المكان
معمل  818م  211م   818مدرج 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
 معمل التكنولوجيا

 

 االثنين

  المقرر اسم

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    بيولوجيا  –علم الخلية   علم الطبقات وتاريخ االرض  المقرر اسم

    د الغزالي+د امل  د عاطف +د عصام المحاضر

    العلوم   العلوم  المكان

 الخميس

  كيمياء حيوية  علم األجنة بكتريا  –فيروسات  -ارشيجونيات   المقرر اسم

  كلية العلوم كلية العلوم درضوي -ديوسف –د عطية   المحاضر

  العلوم العلوم العلوم العلوم  المكان

 

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل((بيولوجي عام     ))رابعة : 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

 سبت  ال

  المقرر اسم
سلوك  –بيئة حيوانية 

 حيوان 
 فطريات 

 تطور عضوي 
 

 

   كلية العلوم  كلية العلوم  كلية العلوم   المحاضر

   العلوم العلوم العلوم  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

    تطبيقات التدريس صحة نفسية وارشاد نفسي  المناهج  المقرر اسم

    قسم المناهج الحسيني علواند/  د محمد خميس  المحاضر

    معمل التدريس 818مدرج  818ج مدر المكان

 الثالثاء

     1طرق تدريس    المقرر اسم

    د/ ابراهيم غازي    المحاضر

    211مدرج    المكان

 األربعاء

   (1فسيولوجيا نبات ) التشريح المقارن  جيولوجيا بيئية وعلم الفلك   المقرر اسم

   كلية العلوم  د. عبد الفتاح + د. ايمان  د. الهام + د. عثمان   المحاضر

   العلوم العلوم العلوم   المكان

 الخميس

     تدريب ميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 

 م 1028/ 1022األول: الدراسي الفصل  ((كيمياء عام   ))االولى : 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  

   خواص مادة وحرارة  فيزياء كهربية ومغناطيسية النبات  المقرر اسم

   د. سعيد + د. عماد  د. سعيد + د. عماد د. عطيه + د. مرفت + د. مجدي + د. ايمان  المحاضر

   كلية علوم  – 1مدرج  كلية علوم – 1مدرج  كلية علوم  – 1مدرج  المكان

 األحد

      MS118 2رياضيات المقرر اسم

      د مايسة الجندي لمحاضرا

      210ق  المكان

 االثنين

    اللغة العربية ) مقرر ثقافي(    المقرر اسم

 المحاضر
د/يسرا العدوي+د/أماني   

 عطية
   

    415مدرج    المكان

 الثالثاء

 المعلم ومهنة التعليم  المقرر اسم
تربية صحية / تفكير 

 فلسفي 
 

 
 

    د رباب / د احمد شاكر  د .عادل اللمسي  المحاضر

    415م  415 مدرج  المكان

 األربعاء

   كيمياء عامة     المقرر اسم

   د عالء علي+د عماد    المحاضر

   كلية العلوم -2مدرج     المكان

 الخميس

        المقرر اسم

       لمحاضرا

     المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل((كيمياء عام     ))لثانية ا: 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  

     تدريس مصغر 2علوم بيئية  المقرر اسم

     قسم المناهج د عبير فاروق المحاضر

     معمل التدريس 211مدرج  المكان

 األحد

     سيكولوجية التعلم المدرسية اإلدارة المقرر اسم

     د. رشا المدبولي / مصطفي اميند لمحاضرا

     415مدرج  415مدرج  المكان

 االثنين

      المقرر اسم

      المحاضر

      المكان

 الثالثاء

    MS216 8رياضيات  سكشن تعلم  المقرر اسم

    عمرد رجب  قسم علم النفس  المحاضر

    812قاعة  معمل علم النفس  المكان

 األربعاء

  2كيمياء تحليلية   2كيمياء عضوية   كيمياء حرارية فيزياء حرارية اسم المقرر

  د/ وحيد سالم د السيد عبد الرحيم + د محمد علبة د غادة د سحر ابو نعمة المحاضر

  1ق –العلوم  1ق –العلوم  العلوم 1ق 210ق  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل((كيمياء   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  

   8كيمياء عضوية  8كيمياء عضوية    المقرر اسم

   د السيد عبدالرحيم د عادل زكي   المحاضر

   4قاعة  –العلوم  4قاعة  –العلوم    المكان

 األحد

 تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم
 2طرق تدريس  د  فايزة فاروق 

  تطبيقات تدريس عملى تكنولوجيا

 د محمد فوزى المحاضر
 قسم المناهج د رباب    (1علوم بيئة )

  قسم المناهج

 818مدرج  المكان
  التدريسمعمل  معمل التكنولوجيا 818م  211م 

 االثنين

  المقرر اسم

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    وأطياف( ذرية)فيزياء  كيمياء بيئية 8يزيائية كيمياء ف المقرر اسم

    كلية العلوم جيهان العسال .د د غادة اسماعيل المحاضر

    العلوم العلوم  –العلوم  المكان

 الخميس

     MS318 4رياضيات   المقرر اسم

     د حامد كمال  المحاضر

     812ق   المكان



 

    عميد الكلية          المنسق العام للجدول           بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 غادة غتوري.د/ أ                               أ. د. فتحي عشيبة      د. محمد متولي + د. السيد عبد الرحيم         
 

 م 1029/ 1028األول: الدراسي الفصل  ((كيمياء  عام     ))الرابعة   : الفرقة محاضرات ولدج

 

 

 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  

   بصريات الكترونية دوائر كهربية    المقرر اسم

   كلية العلوم  كلية العلوم    المحاضر

   العلوم العلوم   المكان

 األحد

   علوم متكاملة     المقرر اسم

   د رباب     المحاضر

   818مدرج     المكان

 االثنين

     صحة نفسية وارشاد نفسي  مناهج المقرر اسم

     د/ الحسيني علوان  محمد خميسد/  المحاضر

     818م  818مدرج  المكان

 الثالثاء

     1طرق تدريس  تطبيقات التدريس  المقرر سما

    د/ ابراهيم غازي  المناهج  المحاضر

    211مدرج  معمل التدريس  المكان

 األربعاء

   1كيمياء غير عضوية  4فيزيائية كيمياء  5كيمياء عضوية  4كيمياء عضوية  المقرر اسم
   د. اميمة + د. رضا كشك  د. اميمة + د. رضا كشك  المحاضر

   العلوم العلوم العلوم العلوم المكان

 خميسال

 التدريب الميداني   لمقررا اسم
    

     المحاضر

     المكان


