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    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

                             

م  8201 /7201الثاني : الفصل الدراسيعام     ))رياضيات  ((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  

   اللغة االنجليزية     اسمالمقرر

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح     المحاضر

   524م     المكان

 األحد

   اصول التربية   (2تفاضل و تكامل ) تطبيقية ميكانيكا اسمالمقرر

   د هاللد محم  وسام ختعند.  عاطف د. هيثم المحاضر

   323م   327ق  327ق  المكان

 االثنين

   علم نفس نمو     اسمالمقرر

   د عبد العزيز     المحاضر

    122م     المكان

 الثالثاء

   هندسة تحليلية   حقوق انسان  اسم المقرر

   د. رجب عمر              د اشرف  المحاضر

   223ق    323م  المكان

 األربعاء

     تطبيقية ميكانيكا تاريخ الرياضيات اسم المقرر

     د شيرين السبع د. مايسة الجندي المحاضر

     117قاعة   117قاعة  المكان

 الخميس

    حرارة  2فيزياء  بصريات  2فيزياء  اسم المقرر

    د  د  المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم المكان

 
 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي ((رياضياتعام     ))الثانية : ةالفرق محاضرات 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   ديناميكا تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر  اسم المقرر

   د إيمان محمود د مها بدر  قسم المناهج  اضرالمح

   327ق  122م  معمل التدريس المكان

 االثنين

   فيزياء فيزياء    اسم المقرر

    المحاضر
   

   كلية العلوم كلية العلوم    المكان

 الثالثاء

   جبر خطى                االشراف التربوي  اسم المقرر

   نسرين د.  ل د محمد هال المحاضر

   327ق   524م  المكان

 األربعاء

   (2تحليل رياضى ) معادالت تفاضلية  اسم المقرر

   د. شيرين عبد السالم د محمد درويش   المحاضر

   327ق  327ق   المكان

 الخميس

 اسم المقرر
                 

  
  

 المحاضر
  

  
  

       المكان



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني ا: الفصل الدراسي((رياضيات عام     ))الثالثة  ةدول محاضرات الفرقج
 

 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

       المحاضر

       المكان

 األحد

     حصائىتحليل إ طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

     قدرية ا.د عبد هللا هناءد  لمحاضرا

     226ق    524م  المكان

 االثنين

     تحليل حقيقي ديناميكا تحليلية اسم المقرر

     د شيرين عبد السالم هيثم عاطفد  المحاضر

     324ق  324ق  المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  ذوي االحتياجات سيكولوجية  تعليم كبار  األوساط المتعددة ميكانيكا اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف  وفاء مرسيد  رمضان د.عمرو المحاضر

    524م   524م  524م  327ق  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    دوال خاصة تحليل عددى  اسم المقرر

    د. محمد متولي فيصل عز الدين د.  المحاضر

    123ق  123ق   المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((رياضيات  عام     ))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

       المحاضر

       المكان

 األحد

     ميكانيكا الكم معادالت تكاملية  اسم المقرر

     د.محمد حماد د فاطمة جعفر المحاضر

     126ق  126قاعة  المكان

 االثنين

    تفاضليةهندسة   الفروق الفردية  اسم المقرر

    شيرين عبد السالم د.  د فاطمة موسى  المحاضر

    324ق    122م  مكانال

 الثالثاء

    نظام التعليم  حزم برمجيات  اسم المقرر

     محمود الشالد  أسامة فاروقد   المحاضر

    323م  327ق   المكان

 األربعاء

    ديناميكا الموائع  توبولوجى اسم المقرر

    د.شرين السبع  ا.د محمد درويش المحاضر

    226ق   324ق  المكان

 الخميس

  اسم المقرر

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي ((فيزياء عام     ))ولى األ: 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  

   اللغة االنجليزية    2حيوان   2 كيمياء عامة اسم المقرر

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح     المحاضر

   524م   كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

   علم نفس نمو     اسم المقرر

   سليمبد العزيز د ع    المحاضر

    122م     المكان

 الثالثاء

       حقوق انسان  اسم المقرر

       د اشرف  المحاضر

       323م  المكان

 األربعاء

      2رياضيات  اسم المقرر

      د عصام المحاضر

      220قاعة  المكان

 الخميس

    فيزياء حرارة  فيزياء بصريات   اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم  كلية العلوم  المكان

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))ثانية : 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  

      2كيمياء  اسم المقرر

       المحاضر

      كلية العلوم المكان

 األحد

    (1تطبيقية ) تكنولوجيا تعليم  معادالت تفاضلية اسم المقرر

    عمرو رمضاند.  د مها بدر  د. فيصل عز الدين المحاضر

    318قاعة  122م  318ق  المكان

 االثنين

    فيزياء حيوية     اسم المقرر

    د ياسر   المحاضر

    117 قاعة   المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر  االشراف التربوي  اسم المقرر

     قسم المناهج  د محمد هالل المحاضر

     معمل التدريس 524مدرج  المكان

 األربعاء

     (2تطبيقية )  اسم المقرر

     د وسام ختعن  المحاضر

     321ق   المكان

 الخميس

    تيار متردد   بصريات فيزيائية  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م              2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))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 جوامد   1فيزياء نووية  راسم المقر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

      طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

       هناء عبد هللاد  المحاضر

        524م  المكان

 االثنين

  اسم المقرر

 التدريب الميداني  

    

     المحاضر

     كانالم

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار   اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف  وفاء مرسيد   المحاضر

   524م   524م  524م   المكان

 األربعاء

     نظرية الزمر معادالت تفاضلية ودوال خاصة اسم المقرر

     د مايسة الجندي مالد حامد ك المحاضر

     226قاعة  226قاعة  المكان

 الخميس

    استخدام الحاسب في الفيزياء  فيزياء حسابية  ميكانيكا كم  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : دراسيالفصل ال((فيزياء عام     ))لرابعة ا: 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 المواد  طاقات جديدة ومتجددة  ية فيزياء اشعاع اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  اسم المقرر

       فاطمة موسىد/  المحاضر

      122مدرج  المكان

 الثالثاء

    في مصرنظام التعليم    اسم المقرر

     محمود الشالد    المحاضر

    323م    المكان

 األربعاء

   مقال وبحث تاريخ وفلسفة علم رنين مغناطيسي دوائر رقمية اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الخميس

  اسم المقرر

 التدريب الميداني
    

     المحاضر

     المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))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  

   اللغة االنجليزية  جسم االنسان موروفولوجية وتشريح نبات   2كيمياء عامة  اسم المقرر

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح     المحاضر

   524م  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

   علم نفس نمو     اسم المقرر

   د عبد العزيز     المحاضر

   122م     المكان

 الثالثاء

    ( حسبان2رياضيات )   حقوق انسان  اسم المقرر

    د.رجب عمر   د اشرف المحاضر

    217قاعة    323م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     فيزياء   فيزياء اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 
 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م              2018 /2017لثاني ا: الفصل الدراسي((بيولوجي )عام     )ثانية : 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

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تدريس مصغر تكنولوجيا تعليم  1علوم بيئية  اسم المقرر

    قسم المناهج د مها بدر  فاروقد عبير  المحاضر

    معمل التدريس 122م  226ق  المكان

 االثنين

    علم المعادن والموارد االقتصادية  نبات اقتصادي بيئة نباتية  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

      بوي االشراف التر اسم المقرر

      د محمد هالل المحاضر

      524م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    1فسيولوجيا نبات  حبليات  جيا حيوان وفسيول اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))ثالثة : رات الفرقةجدول محاض

 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  

    صخور رسوبية تشريح نبات تصنيف نبات اسم المقرر

       المحاضر

    ومكلية العل كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

      طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

       هناء عبد هللاد  المحاضر

        524م  المكان

 االثنين

      اسم المقرر

 تدريب ميداني  المحاضر
    

      المكان

 الثالثاء

   تطور الفكر التربوي  سيكلوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار   اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف  وفاء مرسيد   المحاضر

   524م  524م  524م   المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

فسيولوجيا  مقرر اختياري  ميكروبيولوجيا بيئية  اسم المقرر

 حيوان 
علم الطفيليات 

   جيولوجيا تركيبية  والمناعة 

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))رابعة : 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  

   الفلورا المصرية  وراثة  احياء مائية +حيوان اقتصادي  حشرات علم ال اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

 اسم المقرر

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  اسم المقرر

      اطمة موسى فد/  المحاضر

      122مدرج  المكان

 الثالثاء

    نظام التعليم    اسم المقرر

    د محمود الشال    المحاضر

    323م    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     مقرر اختياري  جيوفيزياء  تكنولوجيا حيوية  اسم المقرر

        محاضرال

     كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017لثاني ا: الفصل الدراسي((كيمياء عام     ))ولى األ: 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  

   اللغة االنجليزية    2ان حيو  2كيمياء عامة  اسم المقرر

   د نادر حلمي + أ إيمان    المحاضر

   524م   كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

   علم نفس نمو     اسم المقرر

   د عبد العزيز     المحاضر

    122م      المكان

 الثالثاء

       حقوق انسان  اسم المقرر

       د اشرف  المحاضر

       323م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    جيولوجيا  2فيزياء عامة  ( حسبان2رياضيات ) اسم المقرر

      د محمد متولي المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم 123قاعة  المكان

 

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017ثاني لا: الفصل الدراسي ((كيمياء عام     ))لثانية ا: 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

       المحاضر

       المكان

 األحد

     تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر  اسم المقرر

     د مها بدر  قسم المناهج  المحاضر

     122م  قسم المناهج المكان

 االثنين

    فيزياء حيوية    اسم المقرر

    د ياسر   المحاضر

    117قاعة    المكان

 الثالثاء

      االشراف التربوي  اسم المقرر

      د محمد هالل محاضرال

      524م  المكان

 األربعاء

    معادالت تفاضلية     اسم المقرر

    عصام خير الدين د.   المحاضر

    321قاعة    المكان

 الخميس

   تيار متردد  كيمياء فيزيائية كيمياء عضوية كيمياء غير عضوية اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم  كلية العلوم كلية العلوم ومكلية العل المكان

 

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017/2018الثاني : الفصل الدراسي ((كيمياء   عام     ))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  

    لجوامدفيزياء ا كيمياء عضوية كيمياء عضوية  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم المكان

 األحد

      طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

       هناء عبد هللاد  المحاضر

        524م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 اءالثالث

   تطور الفكر التربوي  سيكولوجية ذوي االحتياجات  تعليم كبار   اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف  وفاء مرسيد   المحاضر

     524مدرج  524م  524م   المكان

 األربعاء

    6رياضيات    اسم المقرر

    د حامد كمال   المحاضر

    220قاعة    المكان

 الخميس

     كيمياء تحليلية  كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 
 

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2018 /2017الثاني : الفصل الدراسي((كيمياء   عام     ))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  

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

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

     كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 االثنين

      الفروق الفردية  اسم المقرر

      فاطمة موسى د/  المحاضر

      122مدرج  المكان

 الثالثاء

    نظام التعليم    اسم المقرر

    د محمود الشال    المحاضر

    323م    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

  اسم المقرر

 التدريب الميداني
    

     المحاضر

     المكان

 


