
 
 

لاين ويتم ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون 

                                                                                                                       التبادل في الأسبوع التالي وهكذا

 عميدة الكلية 

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول أساسي  ))علوم  ((  االولى   /جدول محاضرات الفرقة                 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     جبر  اسم المقرر

     د محمد درويش  المحاضر

     122مدرج   المكان

 األحد

       اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 االثنين

    جغرافية مصر    اسم المقرر

     جيهان الصاوى أ.د /    المحاضر

    323مدرج    المكان

 الثالثاء

 المعلم ومهنة التعليم تاريخ مصر المعاصر  العربيةاللغة  لغة انجليزية  اسم المقرر
الوالء واالنتماء 

 والمواطنة
 

  د .............. د  عادل اللمسي أ.د / عاصم  محروس  محمد رشادد/ أ . لمياء سعد المحاضر

  323مدرج  323مدرج  323مدرج  323مدرج  323مدرج  المكان

 األربعاء

     الدين والحياة الدين والحياة اسم المقرر

     د. مرحاب سمير د. محمد خيفة المحاضر

     524مدرج  524مدرج  المكان

 الخميس

    اللغة العربية أساسيات الرياضيات 1علوم بيئية  اسم المقرر

    د. يسرا العدوي د محمد متولي د / بوسي نجيب المحاضر

    524مدرج  524مدرج  524مدرج  المكان



 
 

لاين ويتم ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون 

                                                                                                                       التبادل في الأسبوع التالي وهكذا

 عميدة الكلية 

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول  أساسي  ))علوم  ((  الثانية  /محاضرات الفرقة جدول

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      مورفولوجي   اسم المقرر

      د.خلود   المحاضر

   المكان
 – 2مدرج 

 كلية العلوم
     

 األحد

   المدرسية اإلدارة    اسم المقرر

   د/ محمد هالل    المحاضر

   524مدرج     المكان

 االثنين

       علم نفس اجتماعي اسم المقرر

     د/ انعام الكاشف المحاضر

       122مدرج المكان

 الثالثاء

   مواد االرض عملي كيمياء عملي نبات  2علوم بيئية  اسم المقرر

 كلية العلوم كلية العلوم د. جمال منصور المحاضر
د.عصام -ا.د.محمد السيد

 زهران
  

   كلية العلوم – 2مدرج  كيمياء معمل معمل نبات 122م  المكان

 األربعاء

    تقسيم نبات عملي جيولوجيا كيمياء عضوية اسم المقرر

 المحاضر
د.  –د. السيد عبد الرحيم 

 محمد علبة
 د. رضوي كلية العلوم

د. محمد 

 مجدي
   

    كلية العلوم – 2مدرج  معمل جيو كلية العلوم – 2مدرج  المكان

 الخميس

    مهارات موسيقية مهارات حركية  اسم المقرر

    د أحمد الباز د عصام راشد  المحاضر

    223قاعة  120قاعة   المكان
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                                                                                                                       التبادل في الأسبوع التالي وهكذا

 عميدة الكلية 

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول  ((أساسي  ))علوم    الثالثة   /جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   فيزياء حيوية خلية وبيوجزيئية  عملي حيوان عملي فيزياء اسم المقرر

 كلية العلوم كلية العلوم المحاضر
د. -د. حمد الجربيد

 عمبد الفتاح
   د. ياسر خضر

   كلية العلوم – 1مدرج  كلية العلوم – 1مدرج  معمل حيوان معمل فيزياء المكان

 األحد

 اسم المقرر
عملي 

 تكنولوجيا

حاسب في 

 التخصص
  1طرق تدريس  2تكنولوجيا تعليم 

 تطبيقات طرق التدريس
  

   قسم المناهج د. عبدالحميد دراز د . مها بدر قسم المناهج المحاضر

   معمل التدريس 323مدرج  323مدرج  معمل التكنولوجيا المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

        المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني  
     

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  عملي جيولوجيا عملي كيمياء الفضاء والمجموعة الشمسية 2كيمياء عامة  المقرراسم 

    د. هند د. ياسر شبل -د.وحيد سالم المحاضر

  معمل جيولوجيا معمل كيمياء كلية العلوم – 1مدرج  كلية العلوم – 1مدرج  المكان
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                                                                                                                       التبادل في الأسبوع التالي وهكذا

 عميدة الكلية 

 أ.د أمل مهران

 

 م2020/2021 الدراسي: األولالفصل   أساسي  ))علوم  ((  الرابعة   /جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  اسم المقرر
 ت حيوي

 
   عملي نبات وميكرو عملي كيمياء ا. ميكرو

  المحاضر
 . ايماند

 د. ياسر-
     د. يوسف

   معمل نبات معمل كيمياء 2مدرج 2مدرج  المكان

 األحد

        اسم المقرر

         المحاضر

         المكان

 االثنين

     المناهج  صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

     د/ غادة عبد السالم   د . الحسينى علوان  المحاضر

      524مدرج   524مدرج  المكان

 الثالثاء

    اسم المقرر
طرق                   

   2تدريس 

 تطبيقات طرق التدريس
    2طرق تدريس      

    المحاضر
د                        

 هبة صالح

 قسم المناهج
  هبة صالحد   

  524مدرج      معمل التدريس 524مدرج     المكان

 األربعاء

  عملي فيزياء موجات وحديثة  كيمياء عامة  اسم المقرر

   د. عبير -د. يحيي كشك  د. السيد عد الرحيم –ا.د. عالء علي   المحاضر

  معمل قيزياء كلية العلوم – 2مدرج   كلية العلوم – 2مدرج   المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 ميداني لالتدريب ا

    

     المحاضر

     المكان

 


