
 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 
 

 

 

 

 

 جداول الشعب العلمية عام 

 بيولوجي ( –كيمياء  –فيزياء  –) رياضيات 
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    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

                             

م  2017 /6201الثاني : الفصل الدراسي))رياضيات  ((عام     االولى : جدول محاضرات الفرقة  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسمالمقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   اصول التربية     اسمالمقرر

   د مصطفى امين     المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

     حرارة  2فيزياء  بصريات  2فيزياء  اسمالمقرر

     د حسين مطاوع  د حسين مطاوع المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

    (2تفاضل و تكامل ) تاريخ الرياضيات هندسة تحليلية اسم المقرر

    د. عصام د.حامد  د.صفاء            المحاضر

    223ق  223ق  223ق  المكان

 األربعاء

  حقوق انسان  اللغة االنجليزية  علم نفس نمو  تطبيقية ميكانيكا  اسم المقرر

  د اشرف +  م خفاجى  د نادر حلمي + أ أماني  د عبد العزيز  د. هيثم المحاضر

  524م  524م   524م   327قاعة  المكان

 الخميس

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 
 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((رياضياتعام     ))الثانية : الفرقة محاضرات جدول
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 سبت  ال

       اسم المقرر

       المحاضر

       كانالم

 األحد

   تدريس مصغر  ديناميكا تكنولوجيا تعليم  1تحليل رياضى اسم المقرر

   قسم المناهج  د هيثم د مها بدر  د. فيصل المحاضر

   قسم المناهج 327ق  122م  327ق  المكان

 االثنين

   فيزياء فيزياء    اسم المقرر

    المحاضر
   

   كلية العلوم كلية العلوم    المكان

 الثالثاء

    معادالت تفاضلية   االشراف التربوي  اسم المقرر

    د حامد   د شعبان هلل  المحاضر

    126ق   524م  المكان

 األربعاء

   ديناميكا جبر خطى                 اسم المقرر

   د هيثم  رجب د.    المحاضر

   327قاعة  122مدرج     المكان

 الخميس

 اسم المقرر
                 

 تدريس مصغر  
  

 المحاضر
  

 قسم المناهج  
  

   قسم المناهج    المكان



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني ا: الفصل الدراسي((رياضيات عام     ))الثالثة  محاضرات الفرقةدول ج
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات 
 ور الفكر التربوي طت

لوجية ذوي وسيك

 االحتياجات 
  

 

    د ايات الدميري  د فاطمة ابو النور   صفوت توفيقد  المحاضر

     524م   524م    524م  المكان

 االثنين

    ديناميكا تحليلية حصائىتحليل إ األوساط المتعددةميكانيكا اسم المقرر

    د شرين السبع عمار السعيد ا.د د.عمرو المحاضر

    324ق  327ق  324ق  المكان

 لثالثاءا

   تعليم كبار   تحليل حقيقي  اسم المقرر

   د مبروك عطية   د عصام  المحاضر

   524م   126ق   المكان

 األربعاء

     التدريب الميداني  اسم المقرر

     المحاضر

     المكان

 الخميس

    دوال خاصة تحليل عددى  اسم المقرر

    د. محمد متولي وفاء د.  اضرالمح

    123ق  123ق   المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((رياضيات  عام     ))الرابعة ا: جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    تفاضليةهندسة  توبولوجى  اسم المقرر

    صفاء د. ا.د فتحى بركات  المحاضر

    226ق  226ق   المكان

 االثنين

   حزم برمجيات معادالت تكاملية  نظام التعليم  الفروق الفردية  اسم المقرر

   د صبري د وفاء د محمد هالل  د عادل البنا  المحاضر

   327ق  217قاعة  122م   122م  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

     ديناميكا الموائع ميكانيكا الكم اسم المقرر

     د.شرين السبع د.محمد حماد المحاضر

     324ق  226ق  المكان

 الخميس

  سم المقررا

 تدريب ميداني

    

     المحاضر

     المكان

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))ولى األ: جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       م المقرراس

       المحاضر

       كانالم

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د مصطفى امين     المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

      2حيوان   2كيمياء عامة  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  حقوق انسان  اللغة االنجليزية  علم نفس نمو  2رياضيات   اسم المقرر

  د اشرف + م خفاجى د نادر حلمي + أ أماني  د عبد العزيز  د وفاء  المحاضر

  524م  524م   524م  318قاعة   المكان

 الخميس

    فيزياء حرارة  فيزياء بصريات   اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم  كلية العلوم  المكان

 

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))ثانية : جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

    معادالت تفاضلية تكنولوجيا تعليم  (1تطبيقية ) اسم المقرر

    د. عصام د مها بدر  د. محمد حماد المحاضر

    318ق  122م  318قاعة  المكان

 االثنين

    2كيمياء  تيار متردد   اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  كانالم

 الثالثاء

      االشراف التربوي  اسم المقرر

      د شعبان هلل  المحاضر

      524مدرج  المكان

 األربعاء

    (2تطبيقية ) تدريس مصغر  تدريس مصغر  اسم المقرر

    د هيثم قسم المناهج  قسم المناهج  المحاضر

    226ق    المكان

 الخميس

     بصريات فيزيائية  فيزياء حيوية   اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م              2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))الثالثة : جدول محاضرات الفرقة

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     فيزياء جوامد   1فيزياء نووية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

 اسم المقرر
ريس ذوي تد طرق

 االحتياجات 
 تطور الفكر التربوي 

 سيكولوجية ذوي االحتياجات 
  

 

    د ايات الدميري  د فاطمة ابو النور   صفوت توفيقد  المحاضر

    524م  524م    524م  المكان

 االثنين

     التدريب الميداني  اسم المقرر

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار     اسم المقرر

   د مبروك عطية     المحاضر

   524م     المكان

 األربعاء

    رياضيات  رياضيات   اسم المقرر

    د نجوى د نجوى  المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 الخميس

    استخدام الحاسب في الفيزياء  فيزياء حسابية  ميكانيكا كم  المقرراسم 

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((فيزياء عام     ))لرابعة ا: جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

     نظام التعليم  الفروق الفردية  اسم المقرر

     د محمد هالل  عادل البنا د/  المحاضر

     122م  122مدرج  المكان

 ثاءالثال

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

   مقال وبحث  تاريخ وفلسفة علم  رنين مغناطيسي  دوائر رقمية  اسم المقرر

       المحاضر

   كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الخميس

    فيزياء المواد  طاقات جديدة ومتجددة  فيزياء اشعاعبية  سم المقررا

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))االولى : جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د مصطفى امين     المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

 اسم المقرر
موروفولوجية وتشريح   2كيمياء عامة 

 نبات 
 

   

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

     تكامل تفاضل جسم االنسان  اسم المقرر

     د.رجب د. متولي  المحاضر

     217قاعة  كلية العلوم المكان

 األربعاء

  حقوق انسان  اللغة االنجليزية  علم نفس نمو    اسم المقرر

  + م خفاجىد اشرف  د نادر حلمي + أ أماني  د عبد العزيز    المحاضر

  524م  524م  524م    المكان

 الخميس

    فيزياء  فيزياء   اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 
 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م              2017 /2016لثاني ا: الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))ثانية : جدول محاضرات الفرقة               

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       م المقرراس

       المحاضر

       كانالم

 األحد

    تدريس مصغر تكنولوجيا تعليم   اسم المقرر

     د مها بدر   المحاضر

     122م   المكان

 االثنين

    علم المعادن والموارد االقتصادية  نبات اقتصادي بيئة نباتية  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الثالثاء

     1علوم بيئية  االشراف التربوي  اسم المقرر

     د عبير  د شعبان هلل  المحاضر

     528ق  524م  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    1فسيولوجيا نبات  حبليات  فسيولجيا حيوان  سم المقررا

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))ثالثة : جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    صخور رسوبية   تشريح نبات  تصنيف نبات  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األحد

 اسم المقرر
طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات 
 تطور الفكر التربوي 

سيكلوجية ذوي 

 االحتياجات 
  

 

    د ايات الدميري   د فاطمة ابو النور   صفوت توفيقد  المحاضر

    524م  524م    524م  المكان

 االثنين

      اسم المقرر

 تدريب ميداني  المحاضر
    

      المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار      اسم المقرر

   د مبروك عطية      المحاضر

   524م      المكان

 األربعاء

        اسم المقرر

        المحاضر

        المكان

 الخميس

 اسم المقرر

فسيولوجيا  مقرر اختياري  ميكروبيولوجيا بيئية 

 حيوان 

علم 

الطفيليات 

 والمناعة 

 جيولوجيا تركيبية 

  

       المحاضر

  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((بيولوجي عام     ))رابعة : دول محاضرات الفرقةج
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 األحد

 علم الحشرات  اسم المقرر
احياء مائية +حيوان 

 اقتصادي 

الفلورا  وراثة 

 المصرية 

 
 

 

        المحاضر

 كلية العلوم كلية العلوم المكان
كلية العلوم  كلية العلوم

 كلية العلوم

   

 االثنين

      نظام التعليم  الفروق الفردية  اسم المقرر

     د محمد هالل  عادل البنا د/  المحاضر

     122م  122ج مدر المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 تدريب ميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     مقرر اختياري  جيوفيزياء  تكنولوجيا حيوية  اسم المقرر

        المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016لثاني ا: الفصل الدراسي((كيمياء عام     ))ولى األ: جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د مصطفى امين     المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

     2حيوان  جيولوجيا   اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

  حقوق انسان  اللغة االنجليزية  علم نفس نمو  تكامل تفاضل  اسم المقرر

  د اشرف + م خفاجى د نادر حلمي + أ أماني  د عبد العزيز  د رجب د حامد  المحاضر

  524م  524م   524م  226قاعة   المكان

 الخميس

     2كيمياء عامة  2فيزياء عامة  2فيزياء عامة  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 

  



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016ثاني لا: الفصل الدراسي((كيمياء عام     ))لثانية ا: جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

     تكنولوجيا تعليم  تدريس مصغر  اسم المقرر

     د مها بدر  قسم المناهج  المحاضر

     122م  قسم المناهج كانالم

 االثنين

    كيمياء فيزيائية  فيزياء حيوية  تيار متردد  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  المكان

 ثاءالثال

      االشراف التربوي  اسم المقرر

      د شعبان هلل  المحاضر

      524م  المكان

 األربعاء

    (4جبر خطى رياضة )    اسم المقرر

    د.رجب   المحاضر

    122مدرج    المكان

 الخميس

      كيمياء عضوية كيمياء غير عضوية اسم المقرر

        المحاضر

      كلية العلوم كلية العلوم المكان

 

 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((كيمياء   عام     ))الثالثة   : جدول محاضرات الفرقة

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    فيزياء الجوامد كيمياء عضوية كيمياء عضوية  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم المكان

 األحد

 اسم المقرر
طرق تدريس ذوي 

 االحتياجات 
 تطور الفكر التربوي 

سيكولوجية ذوي 

 االحتياجات 
  

 

    د آيات  د فاطمة ابو النور   صفوت توفيقد  المحاضر

     524م    323م    122م  المكان

 االثنين

 اسم المقرر
 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار     اسم المقرر

   د مبروك عطية     المحاضر

   524م     المكان

 األربعاء

      6رياضيات  اسم المقرر

      د رجب عمر المحاضر

      226قاعة  المكان

 الخميس

     كيمياء تحليلية  كيمياء فيزيائية  سم المقررا

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 
 

 



 

    عميد الكلية              لجنة الجدول   منسق عام 

 أ.د/ غادة غتوري                                                          د أحمد عبد هللا سالم
 

 م 2017 /2016الثاني : الفصل الدراسي((كيمياء   عام     ))الرابعة   : جدول محاضرات الفرقة
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

       م المقرراس

       المحاضر

       كانالم

 األحد

     كيمياء فيزيائية كيمياء فيزيائية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 االثنين

     نظام التعليم  الفروق الفردية  اسم المقرر

     د محمد هالل  عادل البنا د/  المحاضر

     122م  122مدرج  كانالم

 الثالثاء

     كيمياء غير عضوية كيمياء غير عضوية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 األربعاء

     كيمياء عضوية كيمياء عضوية  اسم المقرر

       المحاضر

     كلية العلوم كلية العلوم المكان

 الخميس

  سم المقررا

 التدريب الميداني
    

     المحاضر

     المكان

 


