
 

 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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 140ك. عضوية ك 

 د/رضا كشك -ا.د/عادل زكي

 1مدرج

عملي  جزيئات حيوية مج 

 1و0

 1و0كيمياء  معمل

 011احصاء حيوي ص 

 د/ جمال امين

 1ق

 

 100كيمياء تحلياية ك  االثنين

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 130رياضيات ر

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

 1مدرج

 110جزيئات حيوية ك 

 د/ احمد مصيلحي

 1ق

 

 

 

 110م ا.ميكرو   الثالثاء

 د/رضوي –ا.د/ مني 

 6ق

 101ية كعملي كيمياء تحليا

 1و0مج 

 1و0معمل كيمياء 

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

 1مج  0عملي  ميكرو  األربعاء

 0معمل نبات

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

 1ق

 0مج  0عملي  ميكرو 

 3معمل نبات

    

       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

 0مج عملي  جزيئات حيوية   السبت

 3معمل كيمياء 

       

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 العسالد/ جيهان 

1مدرج   

  1مج  عملي  جزيئات حيوية

 3معمل كيمياء 

 عملي  ميكرو 

 0معمل نبات

 011احصاء حيوي ص 

 د/ جمال امين

 1ق

 

 110جزيئات حيوية ك  االثنين

 د/ احمد مصيلحي

 1ق

 100كيمياء تحلياية ك

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 110جزيئات حيوية ك  

 د/ احمد مصيلحي

 1ق

 

 110 ما.ميكرو   الثالثاء

 د/رضوي –ا.د/ مني 

 6ق

  101عملي كيمياء تحلياية ك

 3معمل كيمياء 

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

 1مج  0عملي  ميكرو  األربعاء

 0معمل نبات

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

 1ق

 100فيزياء حيوية ف ح 

 د/سحر عبيد

 0ق

    

       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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 140ك. عضوية ك 

 د/رضا كشك -ا.د/عادل زكي

 1مدرج

   

 110بيو الفقاريات ح  االثنين

 د/ امل غنيم-ريد/جيهان الخض

 5ق

 100كيمياء تحلياية ك

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 130رياضيات ر

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

 1مدرج

 

1و0مج 0عملي حيوات  الثالثاء  

 1و0م حيوان -

1و0مج 1عملي حيوات   

 1و0م حيوان -

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

مج  101عملي كيمياء تحلياية ك ءاألربعا

 1و0

 1و0معمل كيمياء 

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

 1ق

     

       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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 جيهان العسال د/

1مدرج   

1و0مج 0عملي حيوات   

 1و0م حيوان -

1و0مج 1عملي حيوات   

 1و0م حيوان -

 011احصاء حيوي ص 

 د/ جمال امين

 1ق

 

 110بيو الفقاريات ح  االثنين

 د/ امل غنيم-د/جيهان الخضري

 5ق

 100كيمياء تحلياية ك

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 

 

 

 101عملي كيمياء تحلياية ك

 1و0مج  

 1و0مل كيمياء مع

 

 112بيو حشرات ح   الثالثاء

 د/ امل غنيم

 5ق

طفيليات ح 

115 

 د/ امل عباس

5ق  

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

1و0مج 3عملي حيوات  األربعاء  

 1و0م حيوان -

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

 1ق

     

       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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 140ك. عضوية ك 

 د/رضا كشك -ا.د/عادل زكي

 1مدرج

 بصريات واجهزة 112ف 

 د/ نادية عبد العاطي

 5ق

 ة واشعاعيةذري 113ف 

 د/ ياسر خضر

 5ق

 

 100كيمياء تحلياية ك  االثنين

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 130رياضيات ر

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

 1مدرج

 

 101عملي كيمياء تحلياية ك الثالثاء

 3معمل كيمياء 

 موجات وميكرويف 119ف 

 د/ حسن ترك

 6ق

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

 ديناميكا زنسبية 110ف  األربعاء

 د/ احمد خلف

 5ق

 عملي فيزياء

 معمل تانية فيزياء

 عملي فيزياء

 معمل تانية فيزياء

 

       الخميس

 

 

 
 



 

 عميد الكلية                                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                    اعداد     
          د/ السيد عبد الرحيم
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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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 عملي فيزياء

 معمل تانية فيزياء

 بصريات واجهزة 112ف 

 د/ نادية عبد العاطي

 5ق

 ذرية واشعاعية 113ف 

 د/ ياسر خضر

 5ق

 

 100كيمياء تحلياية ك  االثنين

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 عملي فيزياء

 ءمعمل تانية فيزيا

 101عملي كيمياء تحلياية ك

 0معمل كيمياء 

 موجات وميكرويف 119ف   الثالثاء

 د/ حسن ترك

 6ق

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

 ديناميكا زنسبية 110ف  األربعاء

 د/ احمد خلف

 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

 110ت رياضي ر      السبت

 ا. د.م/ شكري الجنايني
 3قاعة 

   

 011ص   األحد

 د. جمال امين 

 2ق

 بصريات واجهزة 112ف 

 د/ نادية عبد العاطي

 5ق

 ذرية واشعاعية 113ف 

 د/ ياسر خضر

 5ق

 

 عملي فيزياء االثنين

 معمل تانية فيزياء

 

 

 

 110فراغية ر

 د. / رجب عمر
 3قاعة 

 113ر

 جبر خطي

 د.حامد كمال

 2ق

 150ر  3ميكانيكا 

 د/ وسام ختعن

 2ق

 113مصفوفات ر 

 د.نسرين فوزي

 2ق

 موجات وميكرويف 119ف   الثالثاء

 د/ حسن ترك

 6ق

   

 ديناميكا زنسبية 110ف  األربعاء

 د/ احمد خلف

 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

 عملي  جزيئات حيوية  السبت

1معمل كيمياء   

 

      

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 عملي  نبات 

 1معمل نبات

 عملي  نبات 

 1تمعمل نبا

 011احصاء حيوي ص 

 د/ جمال امين

 1ق

 

 100كيمياء تحلياية ك  االثنين

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 110ديناميكا ونظام  ن 

 د. عطية -د/ خلود

 3ق

 110جزيئات حيوية ك 

 د/ احمد مصيلحي

 1ق

 

 100ن  ع مائية  الثالثاء

 د. وائل غرابة

 3ق

 عملي  نبات 

 1معمل نبات

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -/ جابر هاشمد

 1مدرج 

عملي كيمياء تحلياية 

  101ك

0معمل كيمياء   

 

 1مج  0عملي  ميكرو  األربعاء

 0معمل نبات

 110ب خلية ح 

 د/ الجربيد

 1ق

 100فيزياء حيوية ف ح 

 د/سحر عبيد

 0ق

    

       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

  101عملي كيمياء تحلياية ك السبت

 0معمل كيمياء 

 111ك ح   1ت جزيئات حيوية
 د/ بتول عز العرب

 0ق

 110ت جزيئات حيوية ك ح 

 د/ ضحي بلتاجي

 0ق

 113عملي ك ح 

 3معمل 

 113عملي ك ح 

 3معمل 

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 / جيهان العسالد

1مدرج   

 140ك. عضوية ك 

 د/رضا كشك -ا.د/عادل زكي

 1مدرج

حرارية وحركية 

 190ك

 د/ جيهان النجار

 0ق 

 

 

 

 011احصاء حيوي ص 

 د/ جمال امين

 1ق

 

 100كيمياء تحلياية ك  االثنين

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

  

حيوية ف ك ح     الثالثاء

114 

 د/ عبد العزيز جاد

 0 ق

 150عدة صنف كحرارية وقا

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

        األربعاء

 عملي 114ك ح   الخميس

 3معمل 
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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

 130ك.عناصر ممثلة ك األحد

 د/ جيهان العسال

1درج م  

 150حرارية وقاعدة صنف ك

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

110بصريات معادن ج   

 ا.د/ دمحم السيد

 0ق  

  

 0عملي جيولوجيا  االثنين

 0معمل جيو

 

 

 115جو تركيبية ج 

 ا.د/ زكريا هميمي

 6ق

 1عملي جيولوجيا 

 0معمل جيو

 

عملي كيمياء تحلياية 

 101ك

 0معمل كيمياء 

  

 3عملي جيولوجيا  الثالثاء

 0معمل جيو
 

 4عملي جيولوجيا 

 0معمل جيو

 

 100كيمياء تحلياية ك

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

  

 110ا. جيوفيزياء جف   األربعاء

 ا.د/ الهامي ترابيس

 0ق

 113حفريات ج 

 د/ عاطف مسعود

 0ق 

    

       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

 130مثلة كك.عناصر م األحد

 د/ جيهان العسال

1مدرج   

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 115علم الحفريات ج  االثنين

 اا.د/ زكريا هميمي

 1معمل جيو

 100كيمياء تحلياية ك

 د/ وحيد سالم

 1مدرج 

 110ا. جيوفيزياء جف 

 ترابيس ا.د/ الهامي

 6ق

 

 

 

 101عملي كيمياء تحلياية ك

 1معمل كيمياء 

110بصريات معادن ج   الثالثاء  

 ا.د/ دمحم السيد

 0ق  

 150حرارية وقاعدة صنف ك 

 د/ عماد مطر -د/ جابر هاشم

 1مدرج 

  

 113حفريات ج  األربعاء

 د/ عاطف مسعود

 0ق 

    

       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

 عملي جولوجيا  األحد

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 115علم الحفريات ج  االثنين

 ا.د/ زكريا هميمي 

 1ل جيومعم

 110ا. جيوفيزياء جف  

 ا.د/ الهامي ترابيس

 6ق

 

 

 

 

110بصريات معادن ج   الثالثاء  

 ا.د/ دمحم السيد

 0ق  

    

 113حفريات ج  األربعاء

 د/ عاطف مسعود

 0ق 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 عملي جولوجيا

 0معمل جيو 

 

       الخميس

 

 

 
                                               


