
 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م              1027/ 1026األول: الدراسي الفصل     ((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  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

     جبر متقدم  تفاضل وتكامل  المقرر اسم

     د رجب عمر د حامد المحاضر

     212ق  212ق  المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم   اساسيات الميكانيكا   المقرر اسم

   د محمد هالل    هيثمد  المحاضر

   211 مدرج   512ق  المكان

 الثالثاء

    اساسيات الرياضيات  اللغة العربية ) مقرر ثقافي ( مقدمة في الحاسب  المقرر اسم

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

    217ق  515مدرج   212ق  المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي   اساسيات الميكانيكا  المقرر اسم

    د رباب / د احمد شاكر    هيثمد  المحاضر

    211م   212قاعة  المكان

 الخميس

   فيزياءكهربية ومغناطيسية  فيزياء خواص مادة    المقرر اسم

   د/ د/    المحاضر

   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم 1مدرج     المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

     هندسة فراغية  ديناميكا حرارية   المقرر اسم

     د صفاء د ياسر خضر   المحاضر

     كلية العلوم 1مدرج   -كلية العلوم    نالمكا

 األحد

    فيزياء حديثة   نظرية االحتماالت المقرر اسم

    د دعاء بكير  د السعيد عمار لمحاضرا

    كلية العلوم 1ق   110قاعة  المكان

 االثنين

  سكشن تدريس مصغر  إدارة مدرسية وصفية   استاتيكا  المقرر اسم

  قسم المناهج  د/ مبروك عطية  د هيثم  المحاضر

  معمل التدريس 212مدرج   217ق   المكان

 الثالثاء

     سكشن تعلم  المقرر اسم

     أ أحمد كحيل  المحاضر

     معمل علم النفس  المكان

 األربعاء

   2تحليل رياضي   مقدمة في برمجة الحاسب سيكولوجية التعليم المقرر اسم

   د فيصل د  عادل البناد/  المحاضر

   112ق  212قاعة  212 مدرج المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: الدراسي الفصل     ((رياضيات عام     )) الثالثة  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

       المقرر ماس

       المحاضر

       المكان

 األحد

 تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم
 بحوث عمليات

 نظرية الزمر
حاسب الي في 

 التخصص  
 

 

   قسم المناهج  سوسند  د السعيد عمار د محمد فوزى المحاضر

   معمل التكنولوجيا 215قاعة  215قاعة  211مدرج  المكان

 نيناالث

     سكشن تكنولوجيا التدريستطبيقات   2طرق تدريس  المقرر اسم

     قسم المناهج د رجب سرور  المحاضر

     معمل التكنولوجيا معمل التدريس 116قاعة  المكان

 الثالثاء

    معادالت تفاضلية  ديناميكا الجسم الجامد  المقرر اسم

    د شكري  د شيرين المحاضر

    212ق   127ق  المكان

 األربعاء

     التدريب الميداني  المقرر اسم

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    كهربية  تحليل مركب   المقرر اسم

    د محمد حماد د صفاء  المحاضر

 المكان
    216قاعة  216قاعة  



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: الدراسي الفصل     ((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  

      مناهج المقرر اسم

      د/ رجب سرور المحاضر

        211مدرج  المكان

 األحد

    تحليل دالي  حلقات وحقول  المقرر اسم

    د شيرين عبد السالم  د سوسن المحاضر

    512قاعة   215قاعة  المكان

 االثنين

   المدرسية اإلدارة طرق احصائية متقدمة   1طرق تدريس  صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

   / مبروك عطيةد د قدرية د رجب سرور   الحسينيد/  المحاضر

   212مدرج  116قاعة  116قاعة  211مدرج  المكان

 ءالثالثا

    سكشن طرق تدريس (2ديناميكا الموائع )  المقرر اسم

    قسم المناهج د / شرين السبع  المحاضر

    معمل التدريس 127ق   المكان

 األربعاء

   تكنولوجيا المعلومات نظرية النسبية    المقرر اسم

   د صبري د محمد حماد    المحاضر

   110قاعة  215قاعة     المكان

 الخميس

 تدريب ميداني  المقرر اسم

  

    

     المحاضر

     المكان

                         



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

   بيولوجي عام نبات  2 رياضيات  المقرر اسم

   د ايمان هاشم  د خلود  د وفاء  المحاضر

   العلوم 1مدرج  العلوم  1مدرج  127ق   المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم    المقرر اسم

   د محمد هالل    المحاضر

   211 مدرج    المكان

 الثالثاء

     اللغة العربية ) مقرر ثقافي (  المقرر ماس

     د/يسرا العدوي+د/أماني عطية  المحاضر

     515مدرج    المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي   جيولوجيا المقرر اسم

    د رباب / د احمد شاكر   د ماجد االسطى  حاضرالم

    211مدرج   العلوم 1ق  المكان

 الخميس

    2كيمياء عامة   2كيمياء عامة  فيزياء كهربية ومغناطيسية  فيزياء خواص مادة  المقرر اسم

   د عالء على د عماد مطر د/دعاء بكير د/يحيى كشك  المحاضر

   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم 1مدرج   المكان

                      



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

    جبر خطي    1حسبان  المقرر اسم

    د رجب عمر  د صفاء  المحاضر

    كلية العلوم  5ق العلوم  المكان

 األحد

   ديناميكا حرارية   2كيمياء  فيزياء وارصاد جوية   المقرر اسم

     د/  المحاضر

   العلوم  العلوم العلوم  المكان

 االثنين

   المدرسية اإلدارة احتماالت واحصاء    المقرر اسم

   / مبروك عطيةد د قدرية    المحاضر

   212مدرج  116 ق   المكان

 الثالثاء

     تدريس مصغر  المقرر اسم

     قسم المناهج  المحاضر

       المكان

 األربعاء

   سكشن تعلم  2بيئية علوم  سيكولوجية التعليم المقرر اسم

   أ أحمد كحيل  د عبير فاروق بناعادل ال د/ المحاضر

   معمل علم النفس  212مدرج  212 مدرج المكان

 الخميس

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م              1027/ 1026األول: 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 بصريات الكترونية  فيزياء ذرية واطياف  المقرر اسم

       المحاضر

    العلوم العلوم العلوم المكان

 األحد

 تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم
سكشن   2طرق تدريس  معادالت تفاضلية 

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج د رباب  د وفاء  محمد فوزىد  المحاضر

 211ج مدر المكان
معمل  212م  212ق 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

      1علوم بيئية  حاسب الي في التخصص  المقرر اسم

     د غادة  قسم المناهج  المحاضر

     211م  معمل التكنولوجيا المكان

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     النظرية النسبية  2ميكانيكا الكم  المقرر اسم

       المحاضر

     العلوم العلوم المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م              1027/ 1026األول: 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  

      مناهج المقرر سما

      د/ رجب سرور المحاضر

        211مدرج  المكان

 األحد

     علوم متكاملة   المقرر اسم

     د رباب   المحاضر

      210ق   المكان

 االثنين

   دوائر الكترونية  فيزياء الليزر   صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

      علواند/ الحسيني  المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم  211مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
تطبيقات   1طرق تدريس   

 التدريس
  

 

    المناهج د/ ابراهيم غازي    المحاضر

    معمل التدريس 227قاعة     المكان

 األربعاء

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

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الخميس

     التدريب الميداني المقرر اسم

     المحاضر

     المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

   تنوع بيولوجي )نبات( بيولوجى عام )حيوان(  2رياضيات  المقرر سما

   د خلود  د إيمان هاشم + د نهى    محمد متوليد  المحاضر

   العلوم 1مدرج  العلوم  1مدرج   127ق    المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم    المقرر اسم

   د محمد هالل    المحاضر

   211 مدرج    المكان

 الثالثاء

     اللغة العربية ) مقرر ثقافي (  المقرر ماس

     د/يسرا العدوي+د/أماني عطية  المحاضر

     515مدرج    المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي   جيولوجيا عامة المقرر اسم

    د رباب / د احمد شاكر   د ماجد االسطى  المحاضر

    211م   العلوم 1ق  المكان

 الخميس

   كيمياء عامة  كيمياء عامة  كهربية ومغناطيسية   فيزياء خواص مادة  المقرر اسم

   د عالء على د عماد مطر د/دعاء بكير د/يحيى كشك  المحاضر

   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم1مدرج   العلومكلية 1مدرج   كلية العلوم 1مدرج   المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

  ميكروبيولوجيا  طحالب   مواد االرض    المقرر اسم

     د إلهامي ترابيس   المحاضر

  العلوم العلوم  1ق  –العلوم    المكان

 األحد

    علم االنسجة  ال فقاريات    المقرر اسم

    د جيهان د الجربيد   المحاضر

    5ق –العلوم  5ق -العلوم     لمكانا

 االثنين

   المدرسية اإلدارة  سكشن تعلم المقرر اسم

   / مبروك عطيةد  أ أماني فرحات المحاضر

   212مدرج   كلية التربية – معمل علم النفس المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 اءاألربع

     تدريس مصغر لوجية التعلم وسيك المقرر اسم

     قسم المناهج د عادل البنا المحاضر

      212م  المكان

 الخميس

    كيمياء  كيمياء   المقرر اسم

       المحاضر

    العلوم العلوم  المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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

 ألحدا

 حاسب الي في التخصص  تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم
تطبيقات  2طرق تدريس 

 تدريس
سكشن 

 تكنولوجيا
 

 

   قسم المناهج د رباب  قسم المناهج  محمد فوزىد  المحاضر

  211مدرج  المكان
معمل  212م 

 التدريس
معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

  المقرر اسم

  تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

      1علوم بيئية   المقرر اسم

     د غادة  المحاضر

     211م   المكان

 األربعاء

    بكتريا  –فيروسات  ارشيجونيات  علم الطبقات وتاريخ االرض  المقرر اسم

       المحاضر

    العلوم العلوم العلوم المكان

 الخميس

    كيمياء حيوية  علم اآلجنة بيولوجيا  –علم الخلية  المقرر اسم

       المحاضر

    العلوم العلوم العلوم  المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

             

 م 1027/ 1026األول: 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

  السبت  

      المناهج  المقرر اسم

      د رجب سرور  المحاضر

        211مدرج  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

      صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

       الحسينيد/  المحاضر

      211مدرج  المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم

 تدريب ميداني 
   تدريس تطبيقات  1طرق تدريس 

   قسم المناهج د/ ابراهيم غازي  المحاضر

   معمل التدريس 110ق  المكان

 األربعاء

   فطريات  سلوك حيوان  –بيئة حيوانية  وعلم الفلكجيولوجيا بيئية  جيولوجيا بيئية وعلم الفلك  المقرر اسم

       المحاضر

   العلوم العلوم العلوم العلوم  المكان

 الخميس

 المقرر اسم
 (1)فسيولوجيا نبات  

 التشريح المقارن 
تطور 

 عضوي 
   

        المحاضر

    العلوم العلوم العلوم  المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 76/ 1026األول: 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  

   نبات  بيولوجيا عامة   2رياضيات  المقرر اسم

   د خلود  د ايمان هاشم   د رجب  المحاضر

   العلوم  1مدرج  العلوم 1مدرج     212ق  المكان

 األحد

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   ومهنة التعليم المعلم    المقرر اسم

   د محمد هالل    المحاضر

   211 مدرج    المكان

 الثالثاء

     اللغة العربية ) مقرر ثقافي (  المقرر اسم

     د/يسرا العدوي+د/أماني عطية  المحاضر

     515مدرج    المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    المقرر اسم

    / د أحمد شاكر د رباب    المحاضر

    211م    المكان

 الخميس

   كيمياء عامة كيمياء عامة فيزياء كهربية ومغناطيسية  فيزياء خواص مادة  المقرر اسم

   د عالء على د عماد مطر د/ دعاء بكير د/ يحيى كشك المحاضر

   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم 1مدرج   كلية العلوم1مدرج   كلية العلوم 1مدرج   المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

     2رياضيات   ديناميكا حرارية   المقرر سما

    د رجب عمر   د ياسر خضر   المحاضر

    كلية العلوم  العلوم  - 1مدرج   لمكانا

 األحد

    فيزياء حديثة    المقرر اسم

    د دعاء بكير    لمحاضرا

    العلوم  1ق   المكان

 االثنين

   المدرسية اإلدارة تدريس مصغر   المقرر اسم

   / مبروك عطيةد قسم المناهج   المحاضر

   212مدرج  معمل التدريس   المكان

 الثالثاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   سكشن تعلم تعلمسكشن  2علوم بيئية  سيكلوجية التعلم  المقرر اسم

   أ أحمد أ هبة د عبير فاروق د عادل البنا  المحاضر

   معمل علم النفس معمل علم النفس  212مدرج  212مدرج  المكان

 الخميس

    2كيمياء تحليلية   2كيمياء عضوية   2كيمياء فيزيائبة  المقرر اسم

    د/ وحيد د محمد علبة  د جابر هاشم المحاضر

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

 



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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  

       المقرر اسم

       المحاضر

         المكان

 األحد

   حاسب الي في التخصص  2طرق تدريس   5رياضيات  تكنولوجيا تعليم  المقرر اسم

   قسم المناهج د رباب    د حامد محمد فوزىد  المحاضر

   معمل التكنولوجيا 212م  216ق  211مدرج  المكان

 نيناالث

 التدريب الميداني  المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

 المقرر اسم
عملى 

 تكنولوجيا
تطبيقات 

 تدريس
     1علوم بيئية 

     د غادة قسم المناهج المحاضر

 المكان
معمل 

 التكنولوجيا
معمل 

 التدريس
  211م 

  
 

 األربعاء

       المقرر اسم

       المحاضر

       المكان

 الخميس

   كيمياء بيئية 2كيمياء عضوية  2يزيائية كيمياء ف  وأطياف( ذرية)فيزياء  المقرر اسم

   د جيهان العسال د محمد علبة د جابر هاشم  المحاضر

   العلوم 5قاعة  –العلوم  5قاعة  –العلوم  العلوم المكان



 

  عميد الكليةالقائم بعمل      المنسق العام للجدول  بالتنسيق مع كلية العلوم                  

 ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب        لشئون التعليم والطالب وكيل كلية العلوم

 فتحى درويش عشيبة.د/ أ                       د. أحمد عبد هللا سالَم أ. د. ماجد األوسطى           
 

 م 1027/ 1026األول: 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   مناهج المقرر اسم

      د/ رجب سرور المحاضر

   لومالع لومالع  211مدرج  المكان

 األحد

     علوم متكاملة   المقرر اسم

     د رباب   المحاضر

      210ق   المكان

 االثنين

      صحة نفسية وارشاد نفسي  المقرر اسم

       الحسيني علواند/  المحاضر

      211مدرج  المكان

 ءالثالثا

     1طرق تدريس  تطبيقات التدريس   المقرر اسم

    د/ ابراهيم غازي  المناهج   المحاضر

    110ق  معمل التدريس   المكان

 األربعاء

   1كيمياء غير عضوية  5فيزيائية كيمياء   5كيمياء عضوية  5كيمياء عضوية  المقرر اسم
       المحاضر

   العلوم لومالع لومالع لومالع المكان

 سالخمي

 التدريب الميداني المقرر اسم
    

     المحاضر

     المكان


