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 433صناعية ك  ضويةع يرك غ  السبت

 ا.د/عالء علي

      

 010( ك0ك.عامة ) االحد

 د/السيد عبدالرحيم -.د/عالء علي أ

 010علم الحيوان ح

 د/الجربيد –ا. د/عبد الفتاح 

 000ات عامة ررياضي

 د/ حامد كمال

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 351كيمياء كهربية ك االثنين

 د/ غادة اسماعيل

 350كيمياء حركية و حفز ك

 د/عماد مطر

 400تحليل الي ك

 د/ اسماعيل عابد

 000رياضيات عامة ر

 ا.د/ دمحم درويش

 

 011حاسب س  الثالثاء

 د.اسامة فاروق

     

 010علم نبات ن  االربعاء 

 د/مرفت عرايس -د/ مني الحضري

 443احماض امنية وبروتين ك

 الرحيم بدد. السيد ع -ا.د/رمضان

 414ك.االصباغ ك 

 د/دمحم علبة

 430م غ عضوية ك 

 د/ياسر شبل

 لغة انجليزية  الخميس

 د. ناجي رشوان

      االنسان و البيئة
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          السبت

 130ك.عناصر ممثلة ك االحد

 د/ جيهان العسال

 140ة ك ك. عضوي

 د/رضا كشك -كيا.د/عادل ز

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

ك.ع فيزيائية ك 

340  

 د/ م. علبة

  

 100كيمياء تحلياية ك   االثنين

 د/ وحيد سالم

 130رياضيات ر

 د.عصام خير –د. رجب عمر  -متولي د/دمحم

  

 440ك.طيفية ك    الثالثاء

 د رضا -لسيد عبد الرحيمد/ا

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

   

        االربعاء 

        الخميس
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 111ك ح   1ت جزيئات حيوية   السبت

 د/ بتول عز العرب

 110ت جزيئات حيوية ك ح 

 د/ ضحي بلتاجي

   

 310ديناميكا ونظام  ن  االحد

 د/ خلود

 

 310علم الصخور الرسوبية ج

 د/ عصام زهران

 

حرارية وحركية 

 190ك

 د/ جيهان النجار

   

 310مسح كهرومغناطيسي جف  االثنين

 د. دمحم سالم

 313جف   م معالجة بيانات سيزمية

 د. دمحم سالم

 313نية ج صفائح تكتو

 ا ا.د/ زكريا هميمي

   

110بصريات معادن ج   الثالثاء  

 ا.د/ دمحم السيد

   

 ح حيوية ف ك

114 

 د/ عبد العزيز جاد

 413ف بيئة ح 

 د/ نهي نزيه

 

 313اجنة ح 

د/ اماني عبد 

 هللا

   

 دوال خاصة 315ر   االربعاء 

 د.شيرين عبد السالم

 100فيزياء حيوية ف ح 

 د/سحر عبيد

    

        الخميس
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 010رياضة بحتة ر    السبت

 ا. د.م/ شكري الجنايني

 1قاعة 

    

 355حركية وكهربية ك   االحد

 د/ غادة اسماعيل

 010خ م. وحرارة ف

د/ سعيد  -/ ايمن العقبيد

 القطالوي

 011احصاء حيوي ص  

 د/ جمال امين

 

 110جزيئات حيوية ك  االثنين

 د/ احمد مصيلحي

 455غرويات ك 

 د/احمد ع العزيز

 سموم حيوية 

د/ احمد عبد 

 العزيز

 010ر

 د/ وفاء وحيد

   

 355حركية وكهربية ك  الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

  100+ سلوك ح 313علم بيئة ح  

 د/ ايمان هاشم 

   

 050ميكانيكا ر  االربعاء 

 د/ دمحم حماد

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

      

        الخميس
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 350ديناميكا تحليلية ر   السبت

 د/ ايمان محمود

 ديناميكا 451ك 

 د. هويدا ابو الفتوح

 110ت رياضي ر

 ا. د.م/ شكري الجنايني

  

 351ديناميكا موائع ر  االحد

 سيد سعدد/ ال

 010جولوجيا عامة ج 

 ا.د/ الهامي ترابيس -دمحم السيد ا.د  /

 000رياضيات عامة ر

 د/ نسريين فوزي

 

 000رياضيات عامة ر  االثنين

 د/ مايسة الجندي

 010علم نبات  ن

 د/مفيدة السيد

 110فراغية ر

 د. / رجب 

 

 110ديناميكا ونظام  ن 

 د. عطية -د/ خلود

   

 100ع مائية ن   الثالثاء

 د. وائل غرابة

 404علم النانو ف 

 ا.د المغربي دمحم

 

 اساسيات جيوكيمياء 

 313ج 

 السيدا.د/ دمحم 

 زراعة انسجة

.............. 

 

 

 000ح علم حيوان  االربعاء 

 عبد العزيز-د/الحسن

 313تقنية ن 

 د/ عطية عيسي

 353كهرو ديناميكا ر 

 د/ هيثم عاطف

    

 414هرمونات ك ح  الخميس

 د/ ضحي بلتاجي

 318مناعة ك ح 

 د/ بتول عز العرب
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          السبت

 413ليزر   االحد

 د/ سعيد القطالوي

 410جسمات اولية 

 د. يحيي -د/ عبير

 400الكترونيات ف 

 د/ حسن ترك

  

 310انزيمات  ك ح   االثنين

 د/ دمحم الخنيزي

 410احماض امنية  ح  . أ

 خنيزيد/ دمحم ال

 برمجة 351ر 

 د. فيصل

  

 410طفيليات ومناعة ح    الثالثاء

 د/ امل عباس

 405امراض نبات ن 

 ياسر حمدتهد/ 

   

 411ف  اعصاب ح   االربعاء 

 د. ع العزيز -د/ مبارك

      

        الخميس
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          السبت

 413م تطبيقية م  االحد

 د/ ايمان عبد الرازق

 310بيو كانئات  م 

 د/ يوسف

 بصريات واجهزة 113ف 

 د/ نادية عبد العاطي

 ذرية واشعاعية 113ف 

 د/ ياسر خضر

 

 110بيو الفقاريات ح  االثنين

د/ امل -د/جيهان الخضري

 غنيم

ن ف طحالب 

300 

 د/ مفيدة

بيو الفقاريات ح 

310 

 د/جيهان الخضري

 301اكثار ن 

 د/ خلود

 

 319علوم مواد ف   

 د/ دمحم النوبي

 

 

حشرات طبية   الثالثاء

 319ح 

 د/ امل غنيم

بيو حشرات ح 

113 

 د/ امل غنيم

 115طفيليات ح 

 د/ امل عباس

 

 313فيزياء جوامد ف  

 د/ عبد الحميد صقر

 

 313رارة منخفضة  ف  ح

 د/ يحيي كشك

 

 

 ديناميكا زنسبية 110ف  االربعاء 

 د/ احمد خلف

 114تشريح مقارن ح 

 د/ عبد الفتاح بلتاجي

    

 311ايض كربوهيدرات ك ح   الخميس

 د/ بتول عز العرب

      

 



 مكـتــب وكـــيل الكــــليه
 البــــليم والطـــئون التعــشل

  

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالباال بعد الرجوع الي بالجدول  و تغيير أ ي تعديلأ ءالرجاء عدم اجرا*** 
 

 عميد الكلية                                                                                                       وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب              
    

 أ.د/ المغربي دمحم المغربي                                                                                                        أ.د/ الهامي علي ترابيس                 

6

 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9     9 - 8 اليوم

          السبت

م االغذية م    االحد

410 

 د/ دمحم مجدي

 300بكتر م 

 -ا.د/ مني السيد

 د ميرفت 

 415تقنية ن 

 د.عطية-د/ مني الحضري

 

   

 315ف اجهاد ن   االثنين

 د/ وائل غربة

 115جو تركيبية ج 

 ا.د/ زكريا هميمي

 110ا. جيوفيزياء جف 

 مي ترابيسا.د/ الها

   

 110ا.ميكرو م   الثالثاء

 د/رضوي –ا.د/ مني 

 موجات وميكرويف 119ف 

 كد/ حسن تر

 313فيروسات 

 د/ رضوي

 310تنوع زهري ن 

 د/ مفيدة مخلوف

  

 113حفريات ج  االربعاء 

 د/ عاطف مسعود

 313فسيولوجي م  

 د/ دمحم مجدي

 319بيو جزيئية م 

 ريد/ مني الحض

  

        الخميس
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          السبت

 410تنظيم هرموني ن   االحد

 د/ وائل غربة

      

 نظرية االعداد 313ر   االثنين

 د. مايسة

 310جبر تجريدي ر

 د/وفاء وحيد

 150ر  3ميكانيكا 

 د/ وسام ختعن

  

 كم متقدم 403ف  الثالثاء

 د. ايمن العقبي

 415تقنية ن    

 عطية د/ 

  

 310فيزياء الكم ف    االربعاء 

 د/ عماد السحلي

      

        الخميس

 


