
  
  2012/2013فصل الخریف ) بیولوجي(جدول المستوي االول              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  2و1كیمیاء. م -2و1مج  103عملي كیمیاء ك   السبت
  3و2حیوان.م -6و5عملي حیوان مج 

  101علم الحیوان ح
  كارولین كامل/د -عطا هللا القط/ د

  زیةمعامل مرك 2مدرج 

        

معمل  -4و3عملي نبات مج 
  3و2نبات

  

                  األحد

    االثنین
  
  

  101غیرعضویة ك. ك
  عالء علي/د
  معامل مركزیة 2مدرج 

    
  
  

  بیئة
  /د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  حقوق االنسان 
  اشرف عبدهللا/د

  معامل مركزیة 2مدرج 
  2و1كیمیاء. م -4و3مج  103عملي كیمیاء ك   الثالثاء

  3و2حیوان.م -2و1حیوان مج  عملي
  101ك

  سید عبدالرحیم/د
معامل 2مدرج

  مركزیة

          

معمل  -6و5عملي نبات مج 
  3و2نبات

  

  101علم نبات       األربعاء
  ایثار/ د -مني الحضري/ د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  لغة انجلیزیة  
  احمد المحص/ د 

  معامل مركزیة 2مدرج 

    

  3و2كیمیاء. م -6و5مج   103عملي كیمیاء ك   الخمیس
  3و2حیوان.م -4و3عملي حیوان مج 

  111ریاضیات عامة ر
  رجب عمر/د
  معامل مركزیة 2مدرج 

  

  تمارین
  111ر بحتة 

  

معمل  -2و1عملي نبات مج 
  3و2نبات

 6و5و4مج  
  4ق

 3و2و1مج
  4ق

           
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد             

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  2012/2013فصل الخریف ) علوم طبیعیة(الول جدول المستوي ا              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  101ف  السبت
  المغربي/ د.ا

  م.م 2مدرج 

  1عملي فیزیاء مج
  معمل فیزیاء اولي 

   1مج  103عملي كیمیاء ك 
  1معمل كیمیاء

    

                    األحد

    تطبیقیة تمارین  االثنین
  

  

  101ر
  رفاطمة جعف/د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  بیئة
  /د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  حقوق االنسان 
  اشرف عبدهللا/د

  2و1مج  معامل مركزیة 2مدرج 
  2ق

  4و3مج
  2ق

  3كیمیاء. م 4مج  103عملي كیمیاء ك   الثالثاء
  معمل فیزیاء اولي 2عملي فیزیاء مج

  101ك
  اللطیف . ع.محمد/د

  م.م 3مدرج 

  1كیمیاء. م 2مج  103عملي كیمیاء ك 
  معمل فیزیاء اولي 3عملي فیزیاء مج

    

  101ف    األربعاء
  مطاوع.ح/ د.ا

  م.م 2مدرج 

  101غیرعضویة ك. ك
  عصام علي/د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  لغة انجلیزیة  
  احمد المحص/ د 

  معامل مركزیة 2مدرج 

    

  150میكانیكا ر  الخمیس
  اسماعیل/ د
  معامل مركزیة 2مدرج 

  101ر 
  عمر. ر/ د

  1كیمیاء. م 3مج  103ملي كیمیاء ك ع
  معمل فیزیاء اولي 4عملي فیزیاء مج

    بحتة تمارین
  2و1مج

  2ق
  4و3مج

  2ق
  

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        

   



  
  2012/2013فصل الخریف ) جولوجیا(جدول المستوي االول               

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  101جولوجیا عامة ج        السبت
  االوسطي ماجد/ د-

  1معمل جولوجیا

   103عملي كیمیاء ك 
  2معمل كیمیاء 

  

  101ج       األحد
  الھامي/د 

  1ج.م 

  عملي جولوجیا
  1معمل جولوجیا

  121ن
  عواطف/د

  1م ج

  111ح
  كارولین/د

  1م ج

      

  عملي نبات   االثنین
  2معمل نبات

      
  
  

  بیئة
  /د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  حقوق االنسان 
  اشرف عبدهللا/د

  معامل مركزیة 2مدرج 
  101ك        الثالثاء

  اللطیف . ع.محمد/د
  م.م 3مدرج 

          

  عملي حیوان   األربعاء
  3معمل حیوان  

  101غیرعضویة ك. ك
  عصام علي/د

  معامل مركزیة 2مدرج 

  لغة انجلیزیة  
  احمد المحص/ د 

  معامل مركزیة 2مدرج 

    

  111عامة رریاضیات         الخمیس
  رجب عمر/د
  معامل مركزیة 2مدرج 

      

  
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          لمغربي محمد المغربي                              ا/ د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        
   
   



  
  2012/2013جدول اعدادي صیدلة فصل دراسي اول               

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  غیرعضویة . ك    السبت
  عالء علي/د
  معامل مركزیة 2مدرج 

  2و1معمل نبات -6و5عملي نبات مج 
  

  فسیولوجي+ھستولوجي
  كارولین كامل/د -عطا هللا القط/ د

  معامل مركزیة 2مدرج 

    

معمل  -8و7عملي نبات مج   1م ف -1عملي فیزیاء مج  2و1كیمیاء. م -2و1مج  عملي كیمیاء   األحد
  2و1نبات

  

  حقوق االنسان 
  اشرف عبدهللا/د

  2و1كیمیاء. م -8و7مج  عملي كیمیاء   2و1عمل نباتم -4و3عملي نبات مج   معامل مركزیة 2مدرج 
  1م ف -5عملي فیزیاء مج  

  فیزیائیة.ك  االثنین
  مطر.ع/ د
  مركزیة 2م

  
  2و1كیمیاء. م -6و5مج  عملي كیمیاء 

      2و1.م نبات 2و1عملي نبات مج 

حیوان  7و6و5مج  عملي حیوان
  3و2 و1.م

حیوان . م 8و 4و3مج  عملي حیوان
  3و 2و 1

  

  حرارة  الثالثاء
  المغربي/ د.ا

  م.م 2مدرج 

  ضوء
  الحمید.ع/ د

  م.م 2مدرج 

  عضویة.ك
  اللطیف.ع/د

  م.م 2مدرج 

  لغة انجلیزیة  2و1.حیوان م 2و1مج  عملي حیوان
  احمد المحص/ د 

  معامل مركزیة 2مدرج 

    
  3عملي فیزیاء مج

  معمل فیزیاء اولي 
  مادة.خ  األربعاء

  مطاوع.ح/ د.ا
  م.م 2 مدرج

  تشریح وفسیولوجي نبات  2و1كیمیاء. م -4و3مج  عملي كیمیاء 
  عواطف سعد/ د

  معامل مركزیة 2مدرج 

    

  2عملي فیزیاء مج
  معمل فیزیاء اولي 

  

  1م ف -6عملي فیزیاء مج  الخمیس
  3م ف -7عملي فیزیاء مج

   3م ف -5عملي فیزیاء مج
  

        3م ف -8عملي فیزیاء مج

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    داعدا           
 عادل زكي نصر/ د . أ                               .0المغربي محمد المغربي         / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



   
  
  2011/2012حیوان  فصل الخریف /جدول المستوي الثاني كیمیاء              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  241عضویة ك.ك  السبت
  السید عبد الرحیم/ د

  )استاد( 2مدرج 

  201بیولوجي الفقاریات ح
  جیھان الخضري/ د

  4ق

  231ریاضیات ر
  فاطمة جعفر/ د-جب عمرر/ د

  )استاد( 2مدرج 

    

تمارین   األحد
  231ریاضة
  4ق

تمارین 
  احصاء

2ق  

  231عناصر ممثلة ك.ك
  امل فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج     

  
  
  

  211كیمیاء تحلیایة ك
  عصام علي/د/ د

  5ق

    

  122احصاء حیوي ص  االثنین
  احمد الحسانین/ د

  )استاد( 1مدرج 

  251حراریة وقاعدة صنف ك
  مطر عماد/د

  )استاد( 2مدرج 

  221بیو خلیة ح
  الجربید/ د

  3ق

        

              3و1م – 2و1عملي بیو الفقاریات مج   الثالثاء

  3م– 1مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك  األربعاء
  حیوان 2م– 2عملي بیو خلیة مج

  3م– 2مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك
  حیوان.2م– 1عملي بیو خلیة مج

      

                    الخمیس

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ            المغربي محمد المغربي                            / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        

  



  
  2011/2012فصل الخریف   فیزیاء/ جدول المستوي الثاني كیمیاء              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  241عضویة ك.ك  السبت
  السید عبد الرحیم/ د

  )استاد( 2مدرج 

  207بصریات واجھزة ف
  مروة الحمامي/ د

  3ق

  231رریاضیات 
  فاطمة جعفر/ د-رجب عمر/ د

  )استاد( 2مدرج 

    

    208بصریات واجھزة ف  األحد
  العاطي.نادیة ع/ د

  5ق

  231عناصر ممثلة ك.ك
  امل فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  
  
  

  211كیمیاء تحلیایة ك
  عصام علي/د/ د

  5ق

    

تمارین   االثنین
  231ریاضة
  4ق

  251حراریة وقاعدة صنف ك  
  عماد مطر/د

  )ستادا( 2مدرج 

          

                    الثالثاء

  ذریة واشعاعیة203ف  األربعاء
  عبد الحمید/ د-ثروت/د.ا

  5ق

              

  4م– 1مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك  الخمیس
  ثانیة.م– 2مج 205عملي فیزیاء ف

  4م– 2مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك
  ثانیة.م– 1مج 205عملي فیزیاء ف

      

  
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 زكي نصرعادل / د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  
  2011/2012فصل الخریف   میكرو/ جدول المستوي الثاني كیمیاء              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  241عضویة ك.ك  السبت
  محمدعبداللطیف/ د

  5ق

  201میكرو م.ا
  مني السید/ د

  5ق

  231ریاضیات ر  
  فاطمة جعفر/ د-رجب عمر/ د

  )استاد( 2مدرج 

    

  231عناصر ممثلة ك.ك  األحد
  امل فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  211كیمیاء تحلیایة ك
  اسماعیل عابد/ د

  5ق

تمارین 
  231ریاضة
  4ق

تمارین 
  احصاء

4ق  

      

  122احصاء حیوي ص  االثنین
  احمد الحسانین/ د

  )استاد( 1مدرج 

  309بیو جزیئیة م
  مني الحضري/ د

  )استاد( 1مدرج 

  251حراریة وقاعدة صنف ك
  عماد مطر/د

  )استاد( 2مدرج 

      

  4م– 1مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك  الثالثاء
  2م– 2عملي بیو جزیئیة مج

  3م– 2مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك
  نبات 2م– 1عملي بیو جزیئیة مج

      

        نبات 1م– 2عملي اساسیات میكرو مج  1م– 1عملي اساسیات میكرو مج  األربعاء

                    الخمیس

  
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  
  2011/2012فصل الخریف   نبات/ جدول المستوي الثاني كیمیاء              

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  241عضویة ك.ك  السبت
  محمدعبداللطیف/ د

  )5ق

  201میكرو م.ا
  مني السید/ د

  5ق

  231ریاضیات ر  
  رفاطمة جعف/ د-رجب عمر/ د

  )استاد( 2مدرج 

    

  231عناصر ممثلة ك.ك  األحد
  امل فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  211كیمیاء تحلیایة ك
  اسماعیل عابد/ د

  5ق

  
  
  

        

  122احصاء حیوي ص  االثنین
  احمد الحسانین/ د

  )استاد( 1مدرج 

تمارین 
  231ریاضة
  2ق

  تمارین احصاء
2ق  

  251حراریة وقاعدة صنف ك
  عماد مطر/د

  )داستا( 2مدرج 

      

  2م– 1مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك        الثالثاء
  نبات.1م– 2عملي عالقات مائیة مج

  2م– 2مج 212عملي كیمیاء تحلیایة ك
  نبات. 1م– 1عملي عالقات مائیة مج

        1م– 2عملي اساسیات میكرو مج  1م– 1عملي اساسیات میكرو مج  األربعاء

  201تشریح وبیئة ن  الخمیس
  عواطف سعد/ د

  1ل نبات معم

  211مائیة ن.ع  
  عواطف سعد/ د

  1معمل نبات 

  2و1عملي تشریح مج
  نبات.1و2م 

    

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        

  



  
  

  2011/2012جیا  فصل الخریف وجول/ جدول المستوي الثاني كیمیاء              
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  241عضویة ك.ك  السبت
  السید عبد الرحیم/ د

  )استاد( 2مدرج 

  231ریاضیات ر  
  فاطمة جعفر/ د-رجب عمر/ د

  )استاد( 2مدرج 

    

205جولوجیا تركبیة ج  األحد  
عاطف الوزیر/ د.ا  

2معمل جولوجیا   

  231عناصر ممثلة ك.ك
  امل فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج     

  
  
  

  211كیمیاء تحلیایة ك
  عصام علي/د/ د

  5ق

    

  122حیوي ص احصاء  االثنین
  احمد الحسانین/ د

  )استاد( 1مدرج 

  251حراریة وقاعدة صنف ك
  عماد مطر/د

  )استاد( 2مدرج 

  201معادن وبصریات ج
  بثینة الدسوقي/د.ا

  1معمل جولوجیا 

      

                الثالثاء

   212عملي كیمیاء تحلیایة ك  األربعاء
  4. معمل ك

  عملي جولوجیا تركبیة
  2معمل جولوجیا 

  وبصریاتمعادن عملي 
  2معمل جولوجیا 

                    الخمیس

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          بي محمد المغربي                              المغر/ د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        

  



  
  2011/2012فصل الخریف   حیوان/ جدول المستوي الثالث كیمیاء     

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

                    السبت

                    األحد

                    االثنین

                    الثالثاء

                    األربعاء

                    الخمیس

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        
  
  



  
  2011/2012كیمیاء  فصل الخریف / جدول المستوي الثاني فیزیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  207بصریات واجھزة ف  السبت
  مروة الحمامي/ د

  3ق

  عضویة.ك 243ك
  اللطیف. ع.محمد/ د -لسید عبد الرحیما/ د

  )استاد( 2مدرج 

        

    208بصریات واجھزة ف  األحد
  العاطي.نادیة ع/ د

  5ق

              

   244عملي كیمیاء عضویة ك  االثنین
  3. معمل ك

  عملي فیزیاء 205ف
  معمل فیزیاء ثانیة

  عملي ذبذبات+ تمارین
  معمل فیزیاء ثانیة

  

  221ر  الثالثاء
  محمد شعبان/ د

  2ق

  حراریة -حركیة.ك 251ك
  اسعد/ د

  )استاد( 2مدرج 

  221تمارین ریاضة ر  
  2ق

  

  ذریة واشعاعیة203ف  األربعاء
  عبد الحمید/ د-ثروت/د.ا

  5ق

  نسبیة -دینامیكا201ف
  ایمن/ د-ثروت/د.ا

  5ق

        

                    الخمیس

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  

  2011/2012كیمیاء  فصل الخریف / ي حیوانجدول المستوي الثان 
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  عضویة.ك 243ك      السبت
  اللطیف. ع.محمد/ د -السید عبد الرحیم/ د

  )استاد( 2مدرج 

      

  2و1مج 244عملي كیمیاء عضویة ك  األحد
  4و3. معمل ك

  – 2و1الفقاریات مج عملي اجنة   3و2م – 2و1عملي بیو الفقاریات مج 
  3و2م 

  221بیو خلیة ح    االثنین
  الجربید/ د

  5ق

 انسجة وتقنیة
  209ح

  الجربید/ د
  5ق

  207اجنة ح
  جیھان / د

  5ق

  201بیولوجي الفقاریات ح
  جیھان الخضري/ د

  4ق

   2مج طفیلیاتعملي 
  1معمل حیوان 

 205ح    الثالثاء
  طفیلیات

  3ق –امل / د

  حراریة -حركیة.ك 251ك
  اسعد/ د

  )استاد( 2مدرج 

        

                    األربعاء

   1مج  طفیلیاتعملي   الخمیس
  1معمل حیوان 

  2و 1مج بیو خلیة عملي 
  2و1معمل حیوان 

  2و 1مج  انسجة وتقنیةعملي 
  معمل حیوان

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد             
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        

  



               
  2011/2012فیزیاء  فصل الخریف / جدول المستوي الثاني ریاضة 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  102احصاء ص  السبت
  احمد الحسانین/ د

  2ق

  207بصریات واجھزة ف
  مروة الحمامي/ د

  3ق

    ثانیة.م– 2مج 205عملي فیزیاء ف  

    208بصریات واجھزة ف  األحد
  العاطي.نادیة ع/ د

  5ق

              

  3میكانیكا  251ر  االثنین
  مسامي قاس/ د.ا

  2ق

  ھندسة 201ر
  مصطفي / د.ا

  2ق

  منطق ریاضي 302ر
  مصطفي فھمي/ د.ا

2ق  

201تمارین ر  
  2ق

    

                    الثالثاء

  ذریة واشعاعیة203ف  األربعاء
  عبد الحمید/ د-ثروت/د.ا

  5ق

  تحلیل ریاضي 201ر
  فاطمة جعفر /د.ا

  2ق

203تمارین ر  
  2ق

      

  جبر خطي 203ر    الخمیس
  وجدي/ د

  5ق

تمارین 
251ر  

5ق  

تمارین 
102ص  
  5ق

        

  
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ                                     المغربي محمد المغربي   / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  2011/2012میكرو فصل الخریف / جدول المستوي الثالث كیمیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  201میكرو م.ا      السبت
  مني السید/ د

  5ق

  كھربیة. ك 352ك
  عماد مطر / د

  3ق

        

  فلزیة 332ك  األحد
  عالء  / د

  3ق

   342ك
  عادل زكي/ د.ا

  3ق

              

  309بیو جزیئیة م      االثنین
  مني الحضري/ د

  )استاد( 1مدرج 

          

  342ك+341ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم/ د

  1معمل نبات 

   344عملي كیمیاء عضویة ك
  3. معمل ك

  عملي اساسیات میكرو 
  3. معمل نبات

  

                    األربعاء

   354یمیاء فیزیائیة كعملي ك  الخمیس
  3. معمل ك

  بیو جزیئیةعملي 
  3. معمل نبات

    

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  
  2011/2012حیوان  فصل الخریف / جدول المستوي الثالث كیمیاء 

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  كھربیة. ك 352ك        السبت
  عماد مطر / د

  3ق

        

  فلزیة 332ك  األحد
  عالء  / د

  3ق

   342ك
  عادل زكي/ د.ا

  3ق

  ح.س 303ح
  ایمان ھاشم/ د

  4ق

بیئة  211ح
  ایمان / ح د

  4ق

          

                    االثنین

  342ك+341ك  الثالثاء
  السید عبد الرحیم/ د

  1معمل نبات 

   344عملي كیمیاء عضویة ك
  3. معمل ك

  عملي سلوك حیواني 
  2. معمل ح

  

                    بعاءاألر

   354عملي كیمیاء فیزیائیة ك  الخمیس
  3. معمل ك

  عملي بیئة حیوانیة 
  1. معمل ح

 
  

  

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
      

  2011/2012میكرو  فصل الخریف / جدول المستوي الرابع كیمیاء     
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  فراغیة.ك 445ك  لسبتا
  محمود فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  غرویات 455ك
  اسعد/ د

  )استاد( 1مدرج 

  2و1عملي فسیولوجي كائنات مج
  2و1معمل نبات   

    

  ا ومنتجات طبیعیة.ا 443ك      األحد
  ضحي/د-عادل زكي/ د.ا

  )استاد( 2مدرج 

  فسیولوجي كائنات303م 
  محمد مجدي/ د

  )استاد( 2مدرج 

      

  309بیو جزیئیة م      االثنین
  مني الحضري/ د

  )استاد( 1مدرج 

  وراثة میكروبیة
  322م
  مني / د
   1س.م 

  2و1مج عملي وراثة میكروبیة  
  2و1معمل نبات   

                    الثالثاء

  عضویة.غ.م 341ك  األربعاء
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  موضیع مختارة 435ك
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  2و1مجلي بیو جزیئیة عم
  3و2معمل نبات   

    

                    الخمیس

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
      

  2011/2012حیوان  فصل الخریف / جدول المستوي الرابع كیمیاء     
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  فراغیة.ك 445ك  السبت
  محمود فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  غرویات 455ك
  اسعد/ د

  )استاد( 1مدرج 

  3و2و1مجبیو جزیئیة عملي 
  3و2و1 حیوانمعمل 

    

  ا ومنتجات طبیعیة.ا 443ك      األحد
  ضحي/د-عادل زكي/ د.ا

  )استاد( 2مدرج 

          

        االثنین
  

  2و1حشرات طبیة مجعملي     
  3و2معمل حیوان   

  

  309بیو جزیئیة م      الثالثاء
  محمد كمال/ د

  5ق

  ط.ح 309ح
  السعید / د

4ق  

  3حشرات طبیة مجعملي 
  1معمل حیوان   

  

  عضویة.غ.م 341ك  األربعاء
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  موضیع مختارة 435ك
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

          

                    الخمیس

  عمید الكلیة                             لكلیة لشئون التعلیم والطالبوكیل ا                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
      

  2011/2012زیاء فصل الخریف قی/ جدول المستوي الرابع كیمیاء     
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  فراغیة.ك 445ك  السبت
  محمود فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  غرویات 455ك
  اسعد/ د

  )استاد( 1مدرج 

  الكترونیات تطبیقیة 411ف
  حسین مطاوع/ د.ا

  )استاد( 1مدرج 

 
  

    

  ا ومنتجات طبیعیة.ا 443ك      األحد
  ضحي/د-عادل زكي/ د.ا

  )استاد( 2مدرج 

        

  1فیزیاء عملي مج 418ف  االثنین
  معمل رابعة فیزیاء

  2فیزیاء عملي مج 418ف
  معمل رابعة فیزیاء

      

  مفاعالت.ف409ف    الثالثاء
  یحیي كشك/ د

  4ق

  لیزر 403ف
  عبد الحمید صقر/ د

  3ق

        

  عضویة.غ.م 431ك  األربعاء
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  موضیع مختارة 435ك
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

          

                    الخمیس

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
      

  2011/2012نبات فصل الخریف / جدول المستوي الرابع كیمیاء                                   
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  فراغیة.ك 445ك  سبتال
  محمود فوزي/ د

  )استاد( 1مدرج 

  غرویات 455ك
  اسعد/ د

  )استاد( 1مدرج 

     
 

  

    

  ا ومنتجات طبیعیة.ا 443ك      األحد
  ضحي/د-عادل زكي/ د.ا

  )استاد( 2مدرج 

          

  عالقات مائیةعملي   االثنین
  1معمل نبات   

            

                    الثالثاء

  عضویة.غ.م 341ك  األربعاء
  عید عبد الحمیدس/ د

  )استاد( 1مدرج 

  موضیع مختارة 435ك
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

          

  مائیة.ع211ن        الخمیس
  عواطف/ د

  1معمل نبات 

          

  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           
 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



      
  2011/2012جدول المستوي الرابع كیمیاءخاصة  فصل الخریف                               

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  الكترونیات تطبیقیة 411ف  السبت
  ثزوت جرجس/ د.ا

  استاد( 1مدرج 

  االطیاف.ك 441ك
  محمود فوزي/ د

  3ق

          

  ا ومنتجات طبیعیة.ا 443ك      األحد
  ضحي/د-عادل زكي/ د.ا

  )استاد( 2مدرج 

 
  

   314عملي تحلیل الي ك
3. معمل ك  

  

  التاكل. ك 453ك      ناالثنی
  مروان السعدوي/ د

  3ق

   333عملي تناسقیة ك  
  2. معمل ك

  

                    الثالثاء

  عضویة.غ.م 431ك  األربعاء
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  موضیع مختارة 435ك
  سعید عبد الحمید/ د

  )استاد( 1مدرج 

  جوامد ونانو.ك 434ك 
  احمد لطفي/ د

  3ق

 
 

  

    

  یاف ضوئیةاط 451ك  الخمیس
  ھویدا/ د

  3ق

  دینامیكا حراریة 452ك
  ھویدا/ د

  3ق

          

  
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  2011/2012كیمیاء  فصل الخریف  /جدول المستوي الرابع قیزیاء         

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  الكترونیات تطبیقیة 411ف  السبت
  ثزوت جرجس/ د.ا

  )استاد( 1مدرج 

  فیزیاء عملیة 404ف   
  معمل رابعة فیزیاء

                    األحد

  حركیة وكھربیة-اسطح 253ك -356ك    االثنین
  جیھان النجار/د

  4ق

          

  مفاعالت.ف409ف    الثالثاء
  یحیي كشك/ د

  4ق

  لیزر 403ف
  عبد الحمید صقر/ د

  3ق

        

                    األربعاء

  اولیة واطیاف. ج 401ف  الخمیس
  یحیي كشك/ د - ایمن العقبي/ د

  4ق

   357عملي فیزیائیة ك  
  2. معمل ك

    

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        
  



  
  2011/2012كیمیاء  فصل الخریف  /جدول المستوي الرابع حیوان         

  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  عملي اجنة  السبت
  1معمل حیوان 

  307اجنة ح
  عزت.م/د

  1.ح.م

          

  طفیلیات عملي  األحد
  1معمل حیوان 

  401طفیلیات ح
  امل عباس/ د

  1معمل حیوان 

        

  حركیة وكھربیة-اسطح 253ك -356ك    االثنین
  جیھان النجار/د

  4ق

          

  بیو السرطان 411ح  الثالثاء
  محمد كمال/ د

  5ق

 
 

  

  ط.ح 309ح  
  السعید / د

  4ق

  بیو السرطان عملي  
  3عمل حیوان م

                    األربعاء

  حشرات طبیة        الخمیس
   1معمل حیوان 

   357عملي فیزیائیة ك
  2. معمل ك

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

 عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        



  
  

  2011/2012ریاضة  فصل الخریف  /جدول المستوي الرابع قیزیاء         
  6- 5  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1- 12  12- 11  11- 10  10- 9  الیوم

  الكترونیات تطبیقیة 411ف  السبت
  ثزوت جرجس/ د.ا

  استاد( 1مدرج 

  فیزیاء عملیة 404ف   
  معمل رابعة فیزیاء

                    األحد

                    االثنین

  مفاعالت.ف409ف    الثالثاء
  یحیي كشك/ د

  4ق

  لیزر 403ف
  عبد الحمید صقر/ د

  3ق

        

                    األربعاء

  افاولیة واطی. ج 401ف  الخمیس
  یحیي كشك/ د - ایمن العقبي/ د

  4ق

            

               
  عمید الكلیة                             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                    اعداد           

  عادل زكي نصر/ د . أ          المغربي محمد المغربي                              / د.أ                                السید محمود عبد الرحیم/د        


