
                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 

    م 2017/2018 الثانيالفصل الدراسي:  ( انجليزي )علوم أساسي  الاولى /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 

   حسبان هندسة تحليلية  اسم المقرر السبت  
   مايسة الجنديد .  وفاء وحيدد.   المحاضر

   126قاعة  126قاعة   المكان

   ادب اطفال علم نفس النمو   اسم المقرر الأحد

   نادرد.  محمد أبو حالوةد /    المحاضر

   123قاعة    223قاعة    المكان

    ولوجيايج  اسم المقرر الاثنين

 عامة 
    ولوجيايج

 عامة
   (1كيمياء عامة ) (1كيمياء عامة )

   د .عالء الدين ــلىعمـــــــ عملى د.......  المحاضر
   كلية العلوم2مدرج   كلية العلوم2مدرج   العلوم كلية   المكان

     اصول تربية  اسم المقرر الثلاثاء
     . اسماعيل  آد  المحاضر
     126قاعة   المكان

     علوم بيولوجية وجيولوجية اسم المقرر الأربعاء
     عملى د.................. المحاضر
     كلية العلوم كلية العلوم  المكان

    فيزياء عملى كهربية ومغناطيسية بصريات  هندسية اسم المقرر الخميس

    كهربية  --بصريات  د/........... د/.......... المحاضر

    مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم مدرج  كلية العلوم المكان

 318قاعة    91عدد 
 

 



                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 2017/2018 الثانيالفصل الدراسي:  ( إنجليزي )علوم أساسي  الثانية  /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  

      ة في الفراغليهندسة تحلي اسم المقرر

      د. وفاء وحيد المحاضر

      126ق  المكان

 الأحد

   الدين وقضايا العصر تكنولوجيا تعليم التعلم سيكولوجية تدريس مصغر  اسم المقرر

   د محمود حسن عملى عملى قسم المناهج المحاضر

   324قاعة  معمل التكنولوجيا م علم النفس معمل التدريس المكان

 الاثنين

 الدين وقضايا العصر سيكولوجية التعلم اسم المقرر
جيولوجية علوم بيولوجية و

 )الفقاريات +حبليات( 
علوم بيولوجية وجيولوجية 

 )ال فقاريات +حبليات  (
  

   عملى د. .......–د. .....  د رحاب سعيد عبد الغنيد.  المحاضر

   العلوممدرج ك  العلوم مدرج ك  226قاعة   123قاعة  المكان

 الثلاثاء

      دراما ومسرح الطفل اسم المقرر

      . ابتسام الشقرفيد المحاضر

      226ق  المكان

 الأربعاء

   تكنولوجيا تعليم اسم المقرر
 مهارات يدوية وفنية

 عملي    -نظري    
  مهارات يدوية وفنية

  عبد الرزاقد.  د. .عبد الرزاق   د. مها المحاضر

  321قاعة  321قاعة    123قاعة  المكان

 الخميس

    فيزياء: حرارة زياء: خواص مادةفي فيزياء:  اسم المقرر

    د. ................. د. ................. حرارة--خواص مادة  المحاضر

    كلية العلوم  كلية العلوم  ك  العلوم   عملى المكان

 
 

 

 

 



                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 2017/2018 الثانيالفصل الدراسي: (  إنجليزي )علومالثالثة أساسي  /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  

     فسيولوجيا نبات+ وراثة بيولوجيا جسم االنسان فسيولوجيا نبات+ وراثة بيولوجيا جسم االنسان اسم المقرر

     عملى عملى د...................... د.............. المحاضر

       كلية العلوم  وم كلية العل المكان

 الأحد

  تطور الفكر التربوي  اسم المقرر
 تعليم الكبار 

 فلسفته واهدافه 
 

  

    مصطفى أميند.   محمد أبو خليلأ.د.   المحاضر

    327قاعة   217قاعة   المكان

 الاثنين

   الفروق الفردية والقياس النفسي    اسم المقرر

   عملى الرحمنفاطمة عبد د.     المحاضر

   معمل  120قاعة     المكان

 الثلاثاء

   اسم المقرر

   التدريب الميـــــــــــــــداني
  

      

      المحاضر

      المكان

 الأربعاء

   اسم المقرر
  مقرر ثقافي اختياري

 )تربية صحية(
     

      د. رباب   المحاضر

      324قاعة    المكان

 سالخمي

    دوائر الكترونية فيزياء اشعاعية دوائر الكترونية فيزياء اشعاعية اسم المقرر

    عملي عملى د. د.... المحاضر

    2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  2مدرج  –العلوم  المكان

 



                                              

  عميد الكلية                              

 غادة عبد الفتاح غتورىأ.د/                             

 نجليزيةجداول  برنامج  التعليم باللغة اإل

 م2017/2018 لثانيراسي: االفصل الد ((  إنجليزي أساسي  ))علوم  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  

  كيمياء  عضوية  جيولوجيا مصر  –جيولوجيا بيئية  حشرات وطفيليات  فيزياء وارصاد جوية   اسم المقرر

       المحاضر

  كلية العلوم كلية العلوم كلية العلوم  كلية العلوم  نالمكا

 األحد

   سيكولوجية ذوي االحتياجات    طرق تدريس ذوي االحتياجات  اسم المقرر

   د محمد أبو حالوة   د أحمد سالم المحاضر

   719قاعة    220قاعة  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       كانالم

 الثالثاء

    علوم متكاملة  نظام التعليم في مصر   اسم المقرر

    د إبراهيم غازي د مبروك عطية   المحاضر

    117قاعة  705قاعة    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان
 


