
 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 2018 /2017 الثانى: الدراسي الفصل     (  إنجليزي رياضياتعام     )االولى    : الفرقة 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  

 المقرر اسم
 

     

 المحاضر
 

     

       المكان

 األحد

     علم نفس النمو اصول تربية المقرر اسم

     سعيد عبد الغنيد  أ.د اسماعيل دياب المحاضر

     705قاعة  321ق  المكان

 االثنين

     (2تفاضل وتكامل ) المقرر اسم

     محمد درويشد .  المحاضر

      116ق   المكان

 الثالثاء

   ميكانيكا  ميكانيكا  ميكانيكا  المقرر اسم

   د. شيرين -د. هيثم د. شيرين السبع طفهيثم عاد.  المحاضر

   تطبيقات  116ق   116قاعة  المكان

 األربعاء

   هندسة تحليلية في المستوى  2فلسفة وتاريخ الرياضيات ) مقرر ثقافي(اللغة العربية  المقرر اسم

   د. مايسة الجندي كمال د حامد عبد الغفار + د محمد توفيقد.  المحاضر

   116ق  116ق  528 ق المكان

 الخميس

    فيزياء )عملي( بصريات هندسية حرارة المقرر اسم

    بصريات  -حرارة ....................د ................ د. المحاضر

    كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   المكان

 

 



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

م 8201 /7201الثاني : الفصل الدراسي((اضيات إنجليزيريعام     ))الثانية : الفرقة 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 2تحليل رياضى  اسم المقرر

     د عمرو رمضان د السالمد شيرين عب المحاضر

     116قاعة  116قاعة  المكان

 االثنين

      جبر خطى               اسم المقرر

      د محمد متولي المحاضر

      227قاعة  المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر  االشراف التربوي  اسم المقرر

     قسم المناهج  د فتحي عشيبة  المحاضر

     معمل التدريس 528قاعة  المكان

 األربعاء

    معادالت تفاضلية  تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

    د محمد درويش د مها بدر  المحاضر

    227قاعة  123قاعة   المكان

 الخميس

     فيزياء فيزياء  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم  المكان



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 2017/2018الثاني : الدراسي الفصل     (( إنجليزيبيولوجي عام     )) ولىاأل   : الفرقة محاضرات دولج

 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  

   مورفولوجيا وتشريح النبات مورفولوجيا وتشريح النبات جسم االنسان  جسم االنسان  المقرر اسم

   عملى. د................ .........د........ عملى المحاضر

   ممدرج   العلو ممدرج   العلو العلوم 2مدرج  مدرج  العلوم المكان

 األحد

      اصول تربية المقرر اسم

      أ.د أسماعيل المحاضر

      321ق  المكان

 االثنين

   لنموعلم نفس ا كيمياء عامة ك عامة  ك عامة  (2كيمياء عامة ) المقرر اسم

   د محمد أبو حالوة عملي عملي  د .عالء الدين المحاضر

   123قاعة  كلية العلوم2مدرج   ك علوم ك علوم كلية العلوم2مدرج   المكان

 الثالثاء

      2رياضيات  المقرر اسم

      محمد درويشد  المحاضر

      705 ق  المكان

 األربعاء

      قرر ثقافي() ماللغة العربية  المقرر اسم

      توفيقد. عبد الغفار + محمد  المحاضر

      528قاعة  المكان

 الخميس

   فيزياء عامة كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية  المقرر اسم

   عملي د/.......... د/...........  المحاضر

   معامل كلية العلوم مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم  المكان

 

 



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 2017/2018  الثاني الدراسي الفصل(  إنجليزي بيولوجيعام )ثانية ال الفرقة 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  

   (1فسيولوجيا حيوان) (1فسيولوجيا حيوان) حبليات حبليات المقرر اسم

   عملي د.......... عملى د......... المحاضر

   العلوم العلوم العلوم العلوم المكان

 األحد

 المقرر اسم
االشراف والتوجيه  (1علوم بيئية ) تكنولوجيا التعليم

 (التربوي)مقرر اختياري
   

    فتحي عشيبةد/  هالة طليماتد.  د. مها بدر المحاضر

    217ق      223 ق معمل التكنولوجيا المكان

 يناالثن

    علم المعادن علم المعادن والموارد االقتصادية بيئة نباتية بيئة نباتية المقرر اسم

    د.............  عملي عملى  د.  المحاضر

    2العلوم  ق  2ق  –العلوم  ك. العلوم  ك. العلوم  المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

     تكنولوجيا التعليم تدريس مصغر المقرر اسم

     مها بدرد.  قسم المناهج المحاضر

     123قاعة  معمل التدريس المكان

 الخميس

  (1فسيولوجيا النبات ) (1فسيولوجيا النبات ) المقرر اسم
نبات 

   نبات اقتصادي اقتصادي

   عملى ..د............  عملى د................... المحاضر

   العلوم  كلية  العلوم كلية   علوم كلية كلية العلوم المكان

 

 



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 2017/2018الثاني : الدراسي الفصل     ((إنجليزيبيولوجي ))   عام ثالثة    : الفرقة 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  

  مكروبيولوجيا تطبيقية  تصنيف نبات تشريح نبات تصنيف نبات مكروبيولوجيا تطبيقية   المقرر اسم

  د................. عملى د............. د........ عملي  المحاضر

 ك. العلوم   كلية العلوم ك. العلوم ك العلوم  المكان

 األحد

  المقرر اسم
طرق تدريس ذوى االحتياجات  

   تطور الفكر التربوي تعليم  الكبار فلسفته واهدافه الخاصة

   د محمد أبو خليل مصطفى أميند.   د أحمد سالم  المحاضر

   117قاعة   220قاعة  220 قاعة  المكان

 االثنين

  المقرر اسم

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
 جيولوجيا تركيبية جيولوجيا تركيبية

 صخور رسوبية
صخور 

 رسوبية
 مكروبيولوجيا بيئية 

   تشريح نبات

   عملى د................. عملى د................. عملى د............. المحاضر

   معامل  كلية العلوم  ك. علوم  العلوم العلوم المكان

 األربعاء

 المقرر اسم
سيكولوجية  ذوى   

    االحتياجات الخاصة

    عادل المنشاوي د.   المحاضر

    704قاعة    المكان

 الخميس

   علم الطفليات والمناعة علم الطفليات والمناعة (2فسيولوجيا حيوان ) (2فسيولوجيا حيوان ) المقرر اسم

   عملى د............. عملى د....... المحاضر

   ك علوم كلية العلوم كلية العلوم ك. العلوم المكان

 

  



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

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

   الفروق الفردية  وراثة  حياء مائية +حيوان اقتصادي ا علم الحشرات  اسم المقرر

   أماني فرحاتد/     المحاضر

   705قاعة  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

     نظام التعليم   اسم المقرر

     د مبروك عطية   المحاضر

     714قاعة   المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       لمحاضرا

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 تدريب ميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   الفلورا المصرية  مقرر اختياري  جيوفيزياء  تكنولوجيا حيوية  اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم انالمك

 

 

  



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 م 2017/2018الثاني : الدراسي الفصل     ((إنجليزي كيمياءعام     ))ولى األ   : الفرقة محاضرات دولج
 

 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  

   كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية يزياء عامةف فيزياء عامة المقرر اسم

   د/........... د/.......... عملى عملى المحاضر

   مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم معامل    العلوم معامل    العلوم المكان

 األحد

      اصول تربية المقرر اسم

      اسماعيلد أ. المحاضر

      321ق  المكان

 االثنين

   علم نفس النمو  كيمياء عامة  (2كيمياء عامة ) (2كيمياء عامة ) المقرر اسم

   د محمد أبو حالوة  د .عالء الدين د .عالء الدين عمـــــــــلى المحاضر

   123قاعة   ك علوم مدرج   كلية العلوم مدرج    كلية العلوم المكان

 الثالثاء

      2ات رياضي 2رياضيات  المقرر اسم

      عملي  عمرد. رجب  المحاضر

      714ق  714ق  المكان

 األربعاء

      ) مقرر ثقافي(اللغة العربية  المقرر اسم

      توفيقد. عبد الغفار + محمد  المحاضر

      528قاعة  المكان

 الخميس

   جيولوجيا  2لوجية عامةعلوم بيو  2علوم بيولوجية عامة  2علوم بيولوجية عامة المقرر اسم

   د..... )حيوان (    عملي  ) حيوان(     عملي )حيوان (    د...........        المحاضر

   مدرج العلوم ممدرج   العلو مدرج العلوم مدرج  العلوم المكان

 



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 

 م 2017/2018ي الثان: الدراسي الفصل     ( إنجليزيكيمياء عام  ) لثانية ا   : الفرقة 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  

   فيزياء حيوية فيزياء حيوية تيار متردد  تيار متردد المقرر اسم

   عملى د.....................  عملى د ............... المحاضر

   العلوم -ك   مالعلو -ك   ك العلوم العلوم 2ق المكان

 األحد

  المقرر اسم
االشراف والتوجيه  تكنولوجيا التعليم

   (التربوي)مقرر اختياري
 

    فتحي عشيبةد/  تطبيقى  المحاضر

    217ق   معمل تكنولوجيا  المكان

 االثنين

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

   عملى د محمد علبة عملى د/ وحيد المحاضر

   2ق –العلوم  2ق –العلوم  2ق –العلوم  2ق –العلوم  المكان

 الثالثاء

     (4جبر خطى رياضة )  المقرر اسم

     فاطمة جعفر د.  المحاضر

     719قاعة   المكان

 األربعاء

   (4رياضيات ) (4) رياضيات تدريس مصغر تكنولوجيا التعليم  المقرر اسم

   .عملى. د.رجب عمر قسم المناهج مها بدرد.   المحاضر

    718ق  تدريس مصغر 123ق   المكان

 الخميس

     iiكيمياء فيزيائية  iiكيمياء فيزيائية  المقرر اسم

     عملي د................ المحاضر

     –معامل  العلوم  –معامل العلوم  المكان



 

  عميد الكلية          منسق عام لجنة الجدول               

 أ.د. غادة عبد الفتاح غتورى              د. أحمد عبد هللا سالم   

 جداول  برنامج التعليم باللغة اإلنجليزية

 

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

   فيزياء الجوامد كيمياء عضوية  كيمياء عضوية  اسم المقرر

       اضرالمح

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم   المكان

 األحد

   تطور الفكر التربوي طرق تدريس ذوي االحتياجات  تعليم كبار  اسم المقرر

   د محمد أبو خليل  أحمد سالمد  د مصطفى أمين  المحاضر

   117قاعة  220قاعة  220قاعة   المكان

 يناالثن

 اسم المقرر
 تدريب الميداني لا

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

    سيكولوجية ذوي االحتياجات    اسم المقرر

    عادل المنشاويد.    المحاضر

    704قاعة    المكان

 الخميس

    6رياضيات  كيمياء تحليلية  فيزيائية كيمياء  اسم المقرر

    د فيصل عز الدين   المحاضر

    705قاعة  كلية العلوم كلية العلوم المكان

 


