
 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
 أ . د / المغربي دمحم المغربي                                                   امي ترابيسأ . د / اله                                                أ. يوسف الشوربجي

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

        السبت

 354عملي فيزيائية ك  األحد

 1و0مج 

 1و0معمل 

 

 445ك.فراغية ك   

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

  340ك.ع فيزيائية ك 

 د/ م. علبة

 1مدرج 

  

 351كيمياء كهربية ك االثنين

 د/ غادة اسماعيل

 0مدرج 

 350كيمياء حركية و حفز ك

 عماد مطرد/

 0مدرج 

 400تحليل الي ك

 -د/ اسماعيل عابد

 0مدرج 

 

 

 

 

مج 0عملي ميكرو  الثالثاء

 1و0
 1و0معمل نبات 

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

 313 فيروسات

 د/ رضوي

 6ق

 1و0مج 1رو عملي ميك
 3و0معمل نبات 

  

 1و0مج 3عملي ميكرو  األربعاء
 1و0معمل نبات 

 313م فسيولوجي 

 مجديدمحم د/ 

 6ق

    

    الخميس
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 0عملي حيوان األحد

 1و0معمل 

 300م بكتر 

 -ا.د/ مني السيد

 د ميرفت 

 6ق

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

  340ك.ع فيزيائية ك 

 د/ م. علبة

 1مدرج 

 

 351كيمياء كهربية ك االثنين

 د/ غادة اسماعيل

 0مدرج 

 350كيمياء حركية و حفز ك

 د/عماد مطر 

 0ج مدر

 400تحليل الي ك

 د/ اسماعيل عابد

 0مدرج 

 

 

 

 

  354عملي فيزيائية ك  الثالثاء

 1و0مج 

 1و0معمل 

 

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

1مدرج  

+ سلوك  313علم بيئة ح

  100ح

 د/ ايمان هاشم 
 1ق 

 10عملي حيوان

 1و0معمل 

  

       األربعاء

    الخميس
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

      السبت

 0عملي فيزياء مج األحد

 معمل تالتة فيزياء

  354عملي فيزيائية ك 

 1و0مج 

 1و0معمل 

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

  340ك.ع فيزيائية ك 

 د/ م. علبة

 1رج مد

 1عملي فيزياء مج

 معمل تالتة فيزياء

 351كيمياء كهربية ك االثنين

 د/ غادة اسماعيل

 0مدرج 

 350يمياء حركية و حفز ك

 د/ اسعد

 0مدرج 

 400تحليل الي ك

 د/ اسماعيل عابد

 0مدرج 

 

 

 

 440ك.طيفية ك   الثالثاء

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

1مدرج  

 313فيزياء جوامد ف  

 ميد صقرد/ عبد الح

 5ق

 313حرارة منخفضة  ف  

 د/ يحيي كشك

 5ق

  

 310فيزياء الكم ف    األربعاء

 د/ عماد السحلي

 5ق

     

  الخميس

 

 

 319علوم مواد ف   

 د/ دمحم النوبي

 5ق
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 355حركية وكهربية ك   األحد

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 

 

 

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 0مدرج 

  

 310انزيمات  ك ح   االثنين

 د/ دمحم الخنيزي

 4ق

 410احماض امنية  ح  . أ

 د/ دمحم الخنيزي

 4ق

   

 355حركية وكهربية ك  ءالثالثا

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

   

       األربعاء

 311ايض كربوهيدرات ك ح   الخميس

 د/ بتول عز العرب

 5ق 

 315عملي حيوية ك ح 

 3معمل ك 
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 0عملي ميكرو  األحد

3معمل نبات   

 

 

 300م بكتر 

د  -ا.د/ مني السيد

 ميرفت

6ق  

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 0مدرج 

  

       االثنين

 355حركية وكهربية ك  الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

 فيروسات

313 

 د/ رضوي

 6ق

 1عملي ميكرو 

 3معمل نبات 

 

 3عملي ميكرو  األربعاء

 3معمل نبات 

 313م فسيولوجي 

 د/ دمحم مجدي

 6ق

 319بيو جزيئية م 

 يد/ مني الحضر
 6ق

 

   

     الخميس
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 445ك.فراغية ك    األحد

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 0مدرج 

  

 0حيوان عملي  االثنين

 1و0معمل 

بيو الفقاريات ح 

310 

 د/جيهان الخضري

 5ق

 1عملي حيوان 

 1و0معمل 

  

 355حركية وكهربية ك  الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

+ سلوك  313علم بيئة ح

  100ح

 د/ ايمان هاشم 
 1ق 

  

 3عملي حيوان  األربعاء

 3و1معمل 

 116تشريح مقارن ح 

 د/ عبد الفتاح بلتاجي

 5ق 

    

     الخميس
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 445ك.فراغية ك    األحد

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 0مدرج 

  

      االثنين

 

 

 355حركية وكهربية ك  الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

 313فيزياء جوامد ف  

 د/ عبد الحميد صقر

 5ق

 313حرارة منخفضة  ف  

 د/ يحيي كشك

 5ق

 

 310فيزياء الكم ف    األربعاء

 ليد/ عماد السح

 5ق

 عملي فيزياء 

 معمل تالتة فيزياء

    

 319علوم مواد ف     الخميس

 د/ دمحم النوبي

 5ق
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

 350ديناميكا تحليلية ر   السبت

 د/ ايمان محمود

 3ق

 ي فيزياء عمل

 معمل تالتة فيزياء

   

 351ديناميكا موائع ر  األحد

 د/ السيد سعد

 3ق

 عملي فيزياء 

 معمل تالتة فيزياء

     

 310جبر تجريدي ر  االثنين

 د/وفاء وحيد

 3ق

   

 313فيزياء جوامد ف     الثالثاء

 د/ عبد الحميد صقر

 5ق

 313حرارة منخفضة  ف  

 د/ يحيي كشك

 5ق

 

 310فيزياء الكم ف    األربعاء

 د/ عماد السحلي

 5ق

 353كهرو ديناميكا ر 

 د/ هيثم عاطف

 3ق

     

 319علوم مواد ف     الخميس

 د/ دمحم النوبي

 1ق
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 310علم الصخور الرسوبية ج   األحد

 د/ عصام زهران

0ق  

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 ا.د/ عالء علي

 0مدرج 

  

 0عملي جيولوجيا   االثنين

 0معمل جيو  

 313صفائح تكتونية ج 

 ا ا.د/ زكريا هميمي

 0ق

 1عملي جيولوجيا 

 معمل جيو 

 

 355ة وكهربية ك حركي الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

 اساسيات جيوكيمياء 

 313ج 

 ا.د/ دمحم السيد

 3ق

 3عملي جيولوجيا 

 0معمل جيو 

 

       األربعاء

    الخميس
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 310علم الصخور الرسوبية ج   األحد

 د/ عصام زهران

0ق  

 0عملي جيولوجيا 

 1معمل جيو 

   

مسح كهرومغناطيسي  االثنين

 310جف 

 د. دمحم سالم

 0ق

 م معالجة بيانات سيزمية

 313جف  

 د. دمحم سالم

 0ق

 313صفائح تكتونية ج 

 ا ا.د/ زكريا هميمي

 0ق

 1عملي جيولوجيا 

 معمل جيو 

 

 1عملي جيولوجيا  الثالثاء

 1معمل جيو 

 3عملي جيولوجيا 

 1معمل جيو 

 اساسيات جيوكيمياء 

 313ج 

 ا.د/ دمحم السيد

 3ق

 4عملي جيولوجيا 

 1معمل جيو 

 

       األربعاء
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 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبت

 310ديناميكا ونظام  ن  األحد

 د/ خلود

 0ق

 310بيو كانئات  م 

 د/ يوسف

6ق  

 445ك.فراغية ك 

 د/ السيد ع الرحيم

 1مدرج

 

 

 

 415احتراق وتلوث ك 

 الء عليا.د/ ع

 0مدرج 

  

ف اجهاد ن   االثنين

315 

 د/ وائل غربة

 6ق

ف طحالب ن 

300 

 د/ مفيدة

 6ق

 0عملي تبات

 0معمل نبات 

 1عملي تبات

 0معمل نبات 

 3عملي تبات

 1معمل نبات 

 355حركية وكهربية ك  الثالثاء

 د/ غادة اسماعيل

 1ق

 440ك.طيفية ك 

 د رضا -د/السيد عبد الرحيم

 1مدرج

 310ن  تنوع زهري

 د/ مفيدة مخلوف

 5ق

  

       األربعاء

     الخميس

 


