
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 األوىلالفرقة :                          
 عربيةلغة الشعبة :              

 الثانىالفصل الدراسى:               كلية الرتبية

  0202/  0202ي : العام اجلامع      
 02عدد الطالب:                        
       كتباتمبىن م  122القاعة:                        

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 فروق فردية ع فروق فردية علم نفس النمو املادة
   

  

      معاونون  د/ أحمد بكر قطب  / حنان فوزى أبو العال د العضو

أسابيع 
 زوجية

 أصوات عربية ت   فروق فردية ع ( ت2نحو وصرف ) (2نحو وصرف ) املادة

 أ/ محمد كامل محمد    معاونون  د/ عربى محمد أحمد  د/ أمانى محمود مصطفى  العضو

الثالثاء
 اسابيع 

 فردية 

   ( ت2مدخل إلى األدب العربى ) (2مدخل إلى األدب العربى ) مدخل إلى البالغة والنقد ت الغة والنقدمدخل إلى الب املادة

   د/ حمدى عقيلة عبد المنعم  د/ د/ رضا ربيع صقر  د/ عمر محمد عبد الواحد  د/ أحمد حلمى عبد الحليم  العضو

أسابيع 
 زوجية

   مىتاريخ إسال أصوات عربية لغة انجليزية املادة

   د/ يونس خضرى محمود  د/ داليا محمد عبد الحكم  أ/ مها حامد محمود  العضو

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (2نحو وصرف )

 وكيل الكلية  أ.د/   2 - - 2 تاريخ إسالمى
 

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 5 - 3 2 أصوات عربية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 مدخل إلى البالغة والنقد

      4 - 2 2 (2مدخل إلى األدب العربى )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد مد نصر حىأ/ حم 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 لغة انجليزية
      2 - - 2 علم نفس النمو



 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 ئيةالنهاالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                 
  اجنليزية:  لغة  الشعبة          

 الثانىالفصل الدراسى:      كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                 

                        
 

 252عدد الطالب:                 
       دلةمبىن صي  222القاعة:                 

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 اسابيع
 فردية 

1ترجمة  علم نفس النمو فروق فردية املادة ت1قراءة      

  د/ ماجدة حسن توفيق  د/ محمود محمد ابراهيم  د/ حنان فوزى أبو العال  د/ جمال عبد المولى صديق  العضو

 أسابيع
 زوجية

  لغة فرنسية  قواعد مدخل إلى النقد  املادة

 د/ ريهام نبيل حفناوى د/ مصطفى ثابت محمد  د/ ريهام حسنى سليم  العضو

الثالثاء
 اسابيع 

 فردية 

1قراءة   فروق فردية ع املادة ت لغة فرنسية مدخل إلى الشعر   

ى د/ ممدوح محمود عل د/ ماجدة حسن توفيق   معاونون  العضو  د/ أحمد غريب على  

أسابيع 
 زوجية

   محادثة     فروق فردية ع املادة

   د/ ثروت أديب جرجس     معاونون  العضو
 

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 
 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

Conversation (1) 2 2 - 4      

Reading (1) 2 2 - 4    أ.د/ وكيل الكلية 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

Grammar (1) 3 2 - 5 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Intro – to Poetry 4 - - 4      

Intro – to Criticism 3 - - 3      

Translation (1) 1 2 - 3 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة فرنسية

      2 - - 2 علم نفس النمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 فروق فردية  

مكتبات 421  (2تعبير كتابى ) 
 لغة انجليزية

 قاعة أ قسم علم النفس التربوى
  

   د/ سحر عادل بهجت  د/ مصطفى عبد المحسن أحمد  د/ أحمد بكر قطب    عضوال

أسابيع 
 زوجية

(2( )16نصوص عصور وسطى ) لغة انجليزية ت ثقافة عامة املادة ( ت1ترجمة ) ثقافة عامة   

ند/ ايمان محمود زهرا د/ ريهام نبيل حفناوى  أ/ مروة السيد حسين  د/ ايمان محمود زهران  العضو  أ/ فاطمة خليل حمودة  

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 فروق فردية ع املادة
 لغة فرنسية ألغراض خاصة

مهارات القراءة    علم نفس النمو
 ( ت2والمحادثة )

 أ / رشا محمد حسين    د/ حنان فوزى أبو العال  د/ أحمد غريب على  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

  (1ترجمة ) ( ت2تعبير كتابى ) (2رات القراءة والمحادثة )مها فروق فردية ع املادة

  د/ عمر امين أبو النصر  أ/ دينا عبد الغنى خالد  د/ رشا يوسف حلمى  معاونون  العضو
 

 
 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 
 
 

 د،،،،يعتم     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (2مهارات القراءة والمحادثة )

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 (2تعبير كتابى )
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 - - 3 ثقافة عامة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 (1ترجمة )

      3 - - 3 (2( )16نصوص عصور وسطى )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 - - 3 لغة فرنسية ألغراض خاصة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو
 
 
 

        
 

 حملاضرات النظرية والتطبيقية جدول توزيع ا
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                 
 فرنسية :  لغة  الشعبة                

 الثانىالفصل الدراسى:   كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                 
                 

  
 05عدد الطالب:                

     مبىن فنية  )د(القاعة:                



 
 
 
 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :    
 : تاريخالشعبة 

 الثانىالفصل الدراسى:              كلية الرتبية

 0202/  0202العام اجلامعي :    
 03الطالب:  عدد                      

       مبىن فنية  (جابر بن حيان)القاعة:               
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 الدولة العربية واإلسالمية املادة
 فروق فردية

 مكتبات 421
 علم نفس النمو

 مكتبات 322

   مبادئ خرائط

   د/ أسامة محمد محمد  د/ أسماء فتحى لطفى  د/ أحمد بكر قطب  د/ خضرة جمال توفيق  العضو

أسابيع 
 زوجية

   تاريخ الفكر االجتماعى ت جغرافيا بشرية تاريخ الفكر االجتماعى لغة انجليزية ت املادة

   د/ صابر احمد عبد الباقى  عبد الحميد د/ محمد البدرى محمد نبيه  د/ صابر احمد عبد الباقى  أ/ هدى محمد مصطفى  العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 لغة انجليزية ت مبادئ خرائط ت جغرافيا بشرية الدولة العربية واإلسالمية ت فروق فردية ع  املادة

 ان د/ محمد فتحى سليم أ/ هدية حسين أحمد  أ/ محمود عاطف عبد الستار  أ/ أسماء مهنى محمد  معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

 تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني فروق فردية ع  املادة
 مكتبات 322

 نصوص تاريخية 
 (1باللغة األجنبية )

 نصوص تاريخية
 ( ت1باللغة األجنبية ) 

تاريخ مصر فى العصرين 
 ت اليوناني والروماني

 كلية اآلداب –قسم التاريخ  أ/ محمد عبد الناصر محمد  رازق عبد العال د/ محمود عبد ال د/ محمد أحمد محمد  معاونون   العضو

 

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 ة واإلسالميةالدولة العربي
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 (1نصوص تاريخية باللغة األجنبية )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 تاريخ الفكر االجتماعى

      4 - 2 2 مبادئ خرائط

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 4 - 2 2 جغرافيا بشرية

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو
 

 



 
        

 
 النظرية والتطبيقية  جدول توزيع احملاضرات

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                       
 :  جغرافيا الشعبة     

 الثانىالفصل الدراسى:             كلية الرتبية

   0202/  0202العام اجلامعي :   
 13عدد الطالب:                       

       مبىن مكتبات  321القاعة:                       
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 

 اسابيع
 فردية 

 

 علم نفس النمو املادة
 جغرافيا أفريقيا اإلقليمية  أرصاد جوية

 وحوض النيل
 الجغرافيا االقتصادية

جغرافيا أفريقيا اإلقليمية 
 النيل توحوض 

 د/ خلف  اهلل حسن محمد  د/ أحمد موسى محمود  د/ خلف  اهلل حسن محمد  د/ أسماء محمد عويس  د/ أسماء فتحى لطفى  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ت الجغرافيا االقتصادية لغة انجليزية ت لغة انجليزية جغرافيا تاريخية املادة

   د/ أحمد موسى محمود  عبد الرازق  أ/ إيناس فتحى د/ يحى كدوانى أحمد  العضو

الثالثاء
 

 

 اسابيع
 فردية 

 املادة
 

 

 فروق فردية ع
 فروق فردية

 صيدلة 224

 مقرر اختيارى تخصصى 

 جغرافيا السياحة

 

 ت أرصاد جوية
  

   أ/ محمود عاطف عبد الستار  د/ صابر عبد السالم أحمد  د/ أحمد بكر قطب  معاونون   العضو

أسابيع 
 يةزوج

     ت اإلحصاء الجغرافي اإلحصاء الجغرافي فروق فردية ع  املادة

     أ/ محمد صالح سالم  د/ أسماء رمضان محمود  معاونون   العضو

 

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 رافيا االقتصاديةالجغ

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 اإلحصاء الجغرافي
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 جغرافيا أفريقيا اإلقليمية وحوض النيل
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 أرصاد جوية

      2 - - 2 جغرافيا تاريخية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى  يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:

 العربى الجغرافي التراث -
 جغرافيا السياحة -

 

2 
 

- 
 

- 
 

 

2 
 

     

      3 1 - 2 رديةفروق ف
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو
 



 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية         

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألول: الفرقة           

 الرتبوى :  علم النفسالشعبة           
 الثانىالفصل الدراسى:             كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :             
 55عدد الطالب:            

       علم النفس الرتبوىمبىن   أالقاعة:            
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 

 اسابيع
 فردية 

 

   لغة انجليزية فروق فردية س التربوىعلم النف املادة

   د/ سحر عادل بهجت  د/ جمال عبد المولى صديق  د/ أمل أنور عبد العزيز  العضو

أسابيع 
 زوجية

     لغة انجليزية ت اإلحصاء النفسى )الوصفي(  املادة

     أ/ مروة السيد حسين  د/ محمد كامل عبد الموجود  العضو

الثالثاء
 اسابيع 

 فردية 

    انثربولوجيا اجتماعية فروق فردية ع علم نفس النمو ع علم النفس التربوى املادة

    د/ أحمد محى خلف  معاونون  د/ سحر حسين عبده  معاونون  معامل قسم علم النفس  العضو

أسابيع 
 زوجية

  دمة االجتماعيةالخ فروق فردية ع اإلحصاء النفسى )الوصفي(  ت ع علم النفس التربوى املادة

  د/ محمد محمود عبد الرازق  معاونون  معاونون معامل قسم علم النفس  معاونون  معامل قسم علم النفس  العضو

 

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2 - 4 وىعلم النفس الترب

 أ.د/ وكيل الكلية    6 - 2 4 اإلحصاء النفسى )الوصفي( 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 2 - - 2 انثربولوجيا اجتماعية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 الخدمة االجتماعية

      3 1 - 2 فردية فروق

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ليسانسملرحلة البكالوريوس وال

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                    

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                                   

 الثانىالفصل الدراسى:                                     كلية الرتبية    
  0202/  0202العام اجلامعي :                                         

 10عدد الطالب:                                    
    )فنية(   احلسن بن اهليثمالقاعة:                          

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 مهنة التعليم

 
تعليم ذوى االحتياجات  مدخل إلى اإلعاقة السمعية ع اللغة االنجليزية   

 الخاصة ع

 أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل د/ ريهام حسنى سليم      د/ حسناء عبد النبى محمد العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
   تعليم ذوى االحتياجات الخاصة التربية الرياضية للمعوقين  

تعليم ذوى االحتياجات  قة السمعية عمدخل إلى اإلعا

 الخاصة ع

 أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل   د/ عاشور محمد دياب د/ محمد على حسن   العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 المفهوم التربوى للفئات الخاصة املادة
 علم نفس النمو

 قاعة أ قسم علم النفس
 2مقرر فى التخصص األكاديمى 

 إسالمية""نحو ودراسات 
 ع اللغة االنجليزية اضطراب التوحد ع

 د/ ريهام حسنى سليم  أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل د/ خالد عبد التواب عبد القادر د/ سحر حسين عبده د/ أسماء فتحى احمد العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع نجليزيةاللغة اال اضطراب التوحد ع   اضطراب التوحد مدخل إلى اإلعاقة السمعية املادة

 د/ ريهام حسنى سليم  أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل   د/ اسماء فتحى لطفى د/ فدوى أنور وجدى العضو

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 1 - 3 اضطراب التوحد

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 لمفهوم التربوى للفئات الخاصةا
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 1 - 2 تعليم ذوى االحتياجات الخاصة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 التربية الرياضية للمعوقين

      4 1 - 3 خل إلى اإلعاقة السمعيةمد

 2مقرر فى التخصص األكاديمى 
 "نحو ودراسات إسالمية" 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 4 - - 4

      2 - - 2 مهنة التعليم
      3 1 - 2 اللغة االنجليزية
      2 - - 2 علم نفس النمو

  



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :      
 2م  :  رياضيات الشعبة                 

 الثانىالفصل الدراسى:                كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                           
 88   عدد الطالب:                               
       مبىن صيدلة  222القاعة:                               

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

     ميكانيكا ت فروق فردية تحليلية فى المستوى ت هندسة املادة

     معاونون  د/ جمال عبد المولى صديق  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

       حرارة     املادة

       د/ ابتسام على عيد    العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 خواص مادة ع  زية تلغة انجلي (2حسبان ) فروق فردية ع علم نفس النمو املادة

 معاونون   أ/ سارة محمد أحمد  د/ رشا محمد فرغلى  معاونون  د/ الشيماء محمود سالمان  العضو

أسابيع 
 زوجية

 خواص مادة ع    ( ت2حسبان )  فروق فردية ع لغة انجليزية املادة

 معاونون     معاونون   معاونون  د/ ثروت أديب جرجس  العضو

األربعاء
 

 سابيعا
 فردية 

   بصريات هندسية وحرارة  ع خواص مادة بصريات هندسية   املادة

   معامل قسم الفيزياءمعاونون  د/ محمود محمد جمعة  د/ عاطف الوردانى على    العضو

أسابيع 
 زوجية

   بصريات هندسية وحرارة  ع هندسة تحليلية فى المستوى ميكانيكا املادة

   معاونون معامل قسم الفيزياء د/ عبد الرحمن على حسين   ى حيدرمحمد راضد/  العضو

 

 

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 1 - 2 خواص مادة

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 هندسة تحليلية فى المستوى
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 5 - 2 3 (2حسبان )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 ميكانيكا

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة  

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ ادريس سلطان صاحلأ. أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 انجليزية لغة
      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 

 



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 ىـاألولالفرقة :             
 0الشعبة :  رياضيات م                         

 الثانىالفصل الدراسى:                        كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                                     
 88عدد الطالب:                                    
       مبىن صيدلة  220لقاعة: ا                            

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

       حرارة     املادة

       د/ ابتسام على عيد    العضو

أسابيع 
 زوجية

     ميكانيكا ت فروق فردية هندسة تحليلية فى المستوى ت املادة

     معاونون  د/ جمال عبد المولى صديق  معاونون  العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

  خواص مادة ع   ( ت2حسبان )  فروق فردية ع لغة انجليزية املادة

  معاونون    معاونون   معاونون  د/ ثروت أديب جرجس  العضو

أسابيع 
 زوجية

  خواص مادة ع انجليزية تلغة  (2حسبان ) فروق فردية ع علم نفس النمو املادة

  معاونون  أ/ سارة محمد أحمد  د/ رشا محمد فرغلى  معاونون  د/ الشيماء محمود سالمان  العضو

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

 بصريات هندسية وحرارة  ع   هندسة تحليلية فى المستوى ميكانيكا املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء    د/ عبد الرحمن على حسين د/ محمد راضى حيدر  العضو

أسابيع 
 زوجية

 بصريات هندسية وحرارة  ع   خواص مادة بصريات هندسية   املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء   د/ محمود محمد جمعة  د/ عاطف الوردانى على    العضو

 

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 1 - 2 خواص مادة

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 هندسة تحليلية فى المستوى
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 5 - 2 3 (2حسبان )
 

 الطالبلشئون التعليم و أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 ميكانيكا

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة  

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 انجليزية لغة
      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 
 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                   

 :  كيمياء الشعبة                    

 الثانىالفصل الدراسى:                             كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :  
 228عدد الطالب:                                      
       مكتباتمبىن   320القاعة:                                      

 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

    ( ت2رياضيات ) فروق فردية ( ع2) كيمياء عامة 1جسم االنسان ع س  املادة

    معاونون  د/ جمال عبد المولى صديق  معاونون  معامل قسم علم الحيوان معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 حرارة   ( ع2كيمياء عامة ) جيولوجيا عامة  املادة
 فنية 621

 1جسم االنسان ع س 
 

  

د/ على محمود   العضو

 حسين 

   معامل قسم علم الحيوان معاونون  مدى فرغل محمد د/ ح معاونون 

االثنني
 

 

 اسابيع
 فردية 

 

 بصريات هندسية علم نفس النمو فروق فردية ع  املادة

 صيدلة 223

 2س  بصريات هندسية وحرارة  ع 1س  بصريات هندسية وحرارة  ع

 معامل قسم الفيزياء نون معاو د/ وجيدة أحمد سالم  د/ الشيماء محمود سالمان  معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

 2س  بصريات هندسية وحرارة  ع 1س بصريات هندسية وحرارة  ع (2رياضيات ) (2كيمياء عامة ) فروق فردية ع  املادة

 معامل قسم الفيزياء معاونون  د/ محمد عبد الجابر محمد  د/ خيرى محمود السيد  د/ لمياء عامر محمد  معاونون   العضو

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

مورفولوجيا وتشريح  (2كيمياء عامة ) جسم االنسان املادة

 النبات

 1جيولوجيا عامة ع س 

 معاونون 

 2جيولوجيا عامة س 

 

 مورفولوجيا وتشريح النبات ع

 2جسم االنسان ع س  د/ سوما على البدرى  د/ عالء عبد الحفيظ حسن  د/ نهى محمد عبد الرحيم  العضو
 معامل قسم علم الحيوان اونون مع

 معامل قسم النبات معاونون  معاونون

أسابيع 
 زوجية

 مورفولوجيا وتشريح النبات ع 2جيولوجيا عامة س  معاونون   1جيولوجيا عامة ع س  لغة انجليزية ت لغة انجليزية املادة

 2جسم االنسان ع س  أ/ إيناس فتحى عبد الرزاق  العضو
 قسم علم الحيوانمعامل  معاونون 

 معامل قسم النباتمعاونون  معاونون

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
  

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2رياضيات )

 أ.د/ وكيل الكلية    6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة
 اجلامعةأ.د/ نائب رئيس  

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 2 - 2 جسم االنسان
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

      5 2 - 3 (2كيمياء عامة )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على ادريس سلطان صاحل أ.د/ أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                       
 :  فيزياء الشعبة                                      

 الثانىالفصل الدراسى:                            كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :  
 22عدد الطالب:                                      

       معمل الوسائط املتعددةالقاعة:                             
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

 مورفولوجيا وتشريح النبات ع املادة
 (1حسبان )

 فروق فردية

 مكتبات 322

 لغة انجليزية

 صيدلة 122

  

   د/ ماجدة حسن توفيق  د/ جمال عبد المولى صديق  د/ هدى عبد الرحمن كامل  مل قسم النباتمعامعاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 حرارة   مورفولوجيا وتشريح النبات ع املادة

 فنية 621

 بيولوجيا جسم االنسان

 صيدلة 122

   بصريات هندسية

   د/ فاطمة عبد الجليل خليفة  ناء فوزى حسن د/ ه د/ حمدى فرغل محمد  معامل قسم النبات معاونون  العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 فروق فردية ع املادة
 

 علم نفس النمو

 مكتبات 322

 لغة انجليزية ت

 فنية 621
 بيولوجيا جسم االنسان ع 

 

  معامل قسم علم الحيوانمعاونون   أ/ سارة محمد أحمد  د/ الشيماء محمود سالمان   معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ( ت1حسبان ) جيولوجيا عامة (2كيمياء عامة ) فروق فردية ع املادة
 مورفولوجيا وتشريح النبات

 فنية 621
  بيولوجيا جسم االنسان ع

د/ لمياء عامر  معاونون  العضو

 محمد 

د/ خيرى 

 محمود السيد 

د/ عفاف عبد 

 الحميد محمد 

د/ عصام السيد 

 على السيد 

  معامل قسم علم الحيوان معاونون  / دعاء مصطفى محمودد معاونون 

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

    جيولوجيا عامة ع ( ع2كيمياء عامة )  بصريات هندسية وحرارة  ع املادة

    معاونون  معاونون  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

عامة ع جيولوجيا ( ع2كيمياء عامة )  بصريات هندسية وحرارة  ع املادة     

    معاونون  معاونون  معاونون  العضو

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة

 أ.د/ وكيل الكلية    3 - 1 2 (1حسبان )
 امعةأ.د/ نائب رئيس اجل 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 6 3 - 3 (2كيمياء عامة )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم االنسان

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل دأ.د/ أمحد حممد أمح أ/ حممد نصر حى 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو



 
 
 

     
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                      

 :  بيولوجى الشعبة                                     

 الثانىالفصل الدراسى:                                       كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :  
 82الطالب: عدد                                      

       فنية 022القاعة:                   
 

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

 1بصريات هندسية وحرارة ع س  لغة انجليزية   جيولوجيا عامة  مورفولوجيا وتشريح النبات ع املادة

 د/ أحمد جمعة   م النباتمعاونون  معامل قس العضو
 عبد اهلل 

 د/ ماجدة حسن توفيق   
 صيدلة 122

 معاونون  معامل قسم الفيزياء

أسابيع 
 زوجية

 بيولوجيا جسم االنسان حرارة   مورفولوجيا وتشريح النبات ع املادة
 صيدلة 122

  
 1بصريات هندسية وحرارة ع س 

 معاونون  معامل قسم الفيزياء   د/ هناء فوزى حسن  غل محمد د/ حمدى فر معاونون  معامل قسم النبات العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 

 ( ع2كيمياء عامة ) (2كيمياء عامة ) لغة انجليزية ت فروق فردية   املادة

 د/ سارة محمد مصطفى  أ/ سارة محمد أحمد  د/ جمال عبد المولى صديق    العضو
 صيدلة 122

 الكيمياءمعاونون  معامل قسم 

أسابيع 
 زوجية

 ( ع2كيمياء عامة ) مورفولوجيا وتشريح النبات بصريات هندسية  (2كيمياء عامة )  املادة

د/ لمياء عامر   العضو
 محمد 

خيرى د/ 
 يد محمود الس

 د/ وجيدة أحمد سالم  
 صيدلة 224

 معاونون  معامل قسم الكيمياء د/ دعاء مصطفى محمود 

األربعاء
 

 اسابيع
 رديةف 

 1جيولوجيا عامة ع س  علم نفس النمو ( ت2رياضيات ) فروق فردية ع املادة
 معاونون

 2جيولوجيا عامة ع س 
 معاونون

 2بصريات هندسية وحرارة ع س 

 2جسم االنسان ع س  د/ سحر حسين عبده  معاونون  معاونون  العضو
 معامل قسم علم الحيوان معاونون 

 1جسم االنسان ع س 
 معامل قسم علم الحيوان معاونون 

 معاونون  معامل قسم الفيزياء

أسابيع 
 زوجية

 1س جيولوجيا عامة ع (2رياضيات )  فروق فردية ع املادة
 معاونون

 2جيولوجيا عامة ع س 
 معاونون

 2بصريات هندسية وحرارة ع س 

 2جسم االنسان ع س  د/ مفيدة على زكى   معاونون  العضو
 لم الحيوانمعامل قسم عمعاونون  

 1جسم االنسان ع س 
 معامل قسم علم الحيوانمعاونون  

 معاونون  معامل قسم الفيزياء

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم االنسان

 أ.د/ وكيل الكلية    3 2 - 1 النباتمورفولوجيا وتشريح 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 2 - 1 جيولوجيا عامة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 3 - 3 (2كيمياء عامة )

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 - 1 2 (2رياضيات )

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو
 



 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 لة البكالوريوس والليسانسملرح 

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                    
 ىزراعتعليم :   الشعبة                                   

 الثانىالفصل الدراسى:                                     كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                                   
  59 عدد الطالب:                                   

   مكتبات 123القاعة:                                    
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

   أساسيات األلبان ع فرديةفروق  أساسيات األلبان املادة

   معاونون قسم علوم األلبان د/ سعودى محمد راغب  د/ رغدة مختار سيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   أساسيات األلبان ع لغة انجليزية ت أساسيات محاصيل املادة

   معاونون قسم علوم األلبان أ/ هدى محمد مصطفى  د/ سامى رمسيس نجيب  العضو

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 فردية 
 

 علم نفس النمو  فروق فردية ع املادة

 مكتبات 322

     لغة انجليزية

     د/ محمد فتحى سليمان  د/ الشيماء محمود سالمان   معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

   اقتصاد زراعى ومجتمع ريفي ت طبيعة عامة اقتصاد زراعى ومجتمع ريفي  فروق فردية ع املادة

  د/ عفاف ضاحى محمد  معاونون  عضوال

 د/ محمد فريد محمود 

   معاونون قسم االقتصاد الزراعى د/ وائل محمد محمود 

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

   طبيعة عامة ع أساسيات محاصيل ع املادة

   معاونون  معامل قسم الفيزياء كلية العلوم معاونون قسم المحاصيل العضو

أسابيع 
 زوجية

   طبيعة عامة ع أساسيات محاصيل ع ادةامل

   معامل قسم الفيزياء كلية العلوم معاونون  معاونون قسم المحاصيل العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 طبيعة عامة

 أ.د/ وكيل الكلية    6 4 - 2 حاصيلأساسيات م
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 6 4 - 2 أساسيات األلبان
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 اقتصاد زراعى ومجتمع ريفي

      3 1 - 2 يةدفروق فر

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 
 



 
       

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 لنهائية االنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                     
 :  ت.أ. لغة عربية الشعبة                                    

 الثانىالفصل الدراسى:                                      كلية الرتبية
  0202/  0202العام اجلامعي :                                      

 202عدد الطالب:                                     
       مبىن صيدلة  321القاعة:                               

 
 

 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 

 اسابيع
 فردية 

 

 علم نفس النمو التربية وقضايا العصر املادة
 

 فروق فردية ع
 ية وإمالءخطوط عرب

 

  د/ مبروك عبد الحليم جاد المولى  معاونون  د/ أسماء فتحى لطفى  د/ ايناس رشدى حسين  العضو

أسابيع 
 زوجية

    مهارات لغوية كتابة ت فروق فردية ع ( 2نحو وصرف ) ( ت2نحو وصرف ) املادة

    كامل محمد  أ/ محمد معاونون  د/ أمانى محمود مصطفى  د/ عربى محمد أحمد  العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 املادة
 هندسة تحليلية فى المستوى

هندسة تحليلية 

 فى المستوى ت
 

     فروق فردية

     د/ أحمد بكر قطب   معاونون  د/ حسن فتحى أحمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

       مهارات لغوية كتابة   املادة

       د/ داليا محمد عبد الحكم    العضو

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 علم نفس النمو
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول جلدولإعداد ا 4 - 2 2 (2نحو وصرف )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 خطوط عربية وإمالء

      4 - 2 2 مهارات لغوية كتابة

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات د الواحد علىأ.د/ عيد عب أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 - 1 2 هندسة تحليلية فى المستوى

      3 1 - 2 فروق فردية

  

 



 

 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                      

 :  ت.أ. لغة اجنليزية الشعبة                                     

 الثانىالفصل الدراسى:                                       كلية الرتبية   

  0202/  0202العام اجلامعي :       
 59عدد الطالب:                                      
       يدلةمبىن ص  021القاعة:                                      

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 علم نفس النمو

 مكتبات 421
 التربية وقضايا العصر

 مهارات حركية ع  مهارات موسيقية

 كلية التربية الرياضية

 ع مهارات موسيقية

 د/ رامى شهدى لوقا  م.م./ رانيا بدوى على  د/ رامى شهدى لوقا  ايناس رشدى حسين  د/ د/ حنان فوزى أبو العال  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مهارات حركية ع (1كتابة ) (1قواعد ) املادة

 كلية التربية الرياضية

 ع مهارات موسيقية

 لوقا د/ رامى شهدى  م.م./ رانيا بدوى على د/ ثروت أديب جرجس  د/ مصطفى ثابت محمد  العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

   (1قراءة ومحادثة ) فروق فردية فروق فردية ع  املادة

   د/ ماجدة حسن توفيق  د/ أحمد بكر قطب  معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

 مهارات حركية  فروق فردية ع  املادة

 كلية التربية الرياضية

  مدخل إلى النقد  مدخل إلى الشعر

 د/ جمال نجيب أحمد   د/ ممدوح محمود على  د/ هشام محمد عبد الحليم   اونون مع  العضو

 صيدلة 122

 

 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 علم نفس النمو
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 6 2+2 - 1+1 وحركيةمهارات موسيقية 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 (1قراءة ومحادثة )

      4 - 2 2 دقوالن مدخل إلى الشعر

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 - 1 2 (1قواعد )

      3 - 1 2 (1كتابة )
      3 1 - 2 فروق فردية

 



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس
 النهائيةة النسخ

 ـىاألولالفرقة :                                 
 :  ت.أ. دراسات اجتماعية الشعبة                                

 الثانىالفصل الدراسى:                                  كلية الرتبية

  0202/  0202العام اجلامعي :                                  
 213عدد الطالب:                                 
       مكتباتمبىن   320القاعة:                        

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

األحد
 

 

 اسابيع
 فردية 

   مستوىهندسة تحليلية فى ال علم نفس النمو فروق فردية فروق فردية ع  املادة

   د/ حسن فتحى أحمد  د/ أسماء فتحى لطفى  د/ عبد العزيز محمد عبد اهلل  معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

     علم االجتماع جغرافيا الوطن العربى ت فروق فردية ع  املادة

     د/ صابر أحمد عبد الباقى  أ/ أمانى عبد الستار ابراهيم  معاونون   العضو

الثالث
 اء

 اسابيع
 فردية 

 املادة
 جغرافيا الوطن العربى التربية وقضايا العصر

 تاريخ مصر
 اليونانية والرومانية 

 مهارات حركية ع

 كلية التربية الرياضية

 ع مهارات موسيقية مهارات موسيقية

كلية  –قسم التاريخ  د/ أسامة محمد محمد  د/ ايناس رشدى حسين  العضو

 اآلداب

 د/ رامى شهدى لوقا  د/ رامى شهدى لوقا  عبد المنعم  م./ شيماء ناصر

أسابيع 
 زوجية

هندسة تحليلية   املادة
 فى المستوى ت

 تاريخ مصر
 اليونانية والرومانية 

 مهارات حركية

 كلية التربية الرياضية

 مهارات حركية ع

 كلية التربية الرياضية

 ع مهارات موسيقية 

د/ هشام محمد عبد  حمد د/ محمد أحمد م معاونون   العضو

 الحليم 

 د/ رامى شهدى لوقا   م./ شيماء ناصر عبد المنعم 

 .22/6، 13/6، 32/2، 16/2، 2/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/2، 9/2، 22/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

 د/ وكيل الكلية أ.   2 - - 2 علم االجتماع
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 2 - - 2 علم نفس النمو
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 2+2 - 1+1  وحركيةمهارات موسيقية 

      4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 3 - 1 2 الرومانيةتاريخ مصر اليونانية و

      3 - 1 2 هندسة تحليلية فى المستوى
      3 1 - 2 فروق فردية

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

        
 

 بيقيةجدول توزيع احملاضرات النظرية والتط
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                       

 2م  :  ت.أ. علوم الشعبة                                     

 الثانىالفصل الدراسى:                                       كلية الرتبية
  0202/  0202العام اجلامعي :                                      

 220عدد الطالب:                                     
       مبىن صيدلة  322القاعة:                               

 

 
 

 
 

 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 ةفردي 

     2( ع س1كيمياء عامة ) 1( ع س1كيمياء عامة )   املادة

 4، 3س  بيولوجيا عامة ع   العضو

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان

 2، 1س  بيولوجيا عامة ع

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان

    

أسابيع 
 زوجية

 1( ع س1كيمياء عامة ) (1كيمياء عامة )  املادة

 قسم الكيمياءمعاونون   معامل 

 2( ع س1كيمياء عامة )

 معاونون   معامل قسم الكيمياء

    

     2، 1س  بيولوجيا عامة ع 4، 3س  بيولوجيا عامة ع د/ خيرى محمود السيد   العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

  ة عبيولوجيا عام  بيولوجيا عامة ع حرارة بصريات هندسية ع علم نفس النمو فروق فردية املادة

  قسم النباتمعاونون    د/ خلود ناجى شاكر  معاونون معامل قسم الفيزياء د/ سحر حسين عبده  د/ محمد ابراهيم محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 

 هندسة تحليلية

 فى المستوى 

 أدب أطفال
 بصريات هندسية ع

  بيولوجيا عامة ع   ع حرارة

 عبان ابراهيم حامد د/ ش د/ حسن فتحى أحمد   العضو
 + د/ عرفات أمين حسين

  قسم النباتمعاونون     معاونون معامل قسم الفيزياء

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

 فروق فردية ع بيولوجيا عامة املادة
 التربية وقضايا العصر

هندسة تحليلية فى  
 المستوى ت

 حرارة
  

 د/ وجيدة أحمد سالم  معاونون   عبد الحكم د/ وائل عادل  معاونون  د/ هنيدا صافى محمد  العضو

 صيدلة 122

  

أسابيع 
 زوجية

     بصريات هندسية (1كيمياء عامة )  فروق فردية ع  املادة

     د/ عاطف الوردانى على  د/ لمياء عامر محمد   معاونون   العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

 أ.د/ وكيل الكلية    3 1 - 2 بصريات هندسية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 1 - 2 حرارة
 

 بلشئون التعليم والطال أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 علم نفس النمو

      2 - - 2 أدب أطفال

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 2 - 1 1 هندسة تحليلية فى المستوى

      4 2 - 2 (1كيمياء عامة )
      3 1 - 2 فروق فردية

      4 2 - 2 ولوجيا عامةبي



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
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 0-5 5-1 1-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

 حرارة بصريات هندسية ع 2( ع س1كيمياء عامة ) 1( ع س 1كيمياء عامة )     املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء معامل قسم الكيمياء  معاونون      العضو

أسابيع 
 زوجية

 حرارة بصريات هندسية ع 2( ع س1كيمياء عامة ) 2( ع س 1)كيمياء عامة   (1كيمياء عامة )   املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء معامل قسم الكيمياء  معاونون   د/ خيرى محمود السيد    العضو

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 فردية 

 هندسة تحليلية  املادة

 فى المستوى 

     بيولوجيا عامة ع أدب أطفال

 د/ شعبان ابراهيم حامد  د د/ حسن فتحى أحم  العضو
 + د/ عرفات أمين حسين

 معاونون 

 معامل قسم علم الحيوان  

 معاونون 

 معامل قسم النبات  

    

أسابيع 
 زوجية

    بيولوجيا عامة بيولوجيا عامة ع علم نفس النمو فروق فردية املادة

 معاونون د/ سحر حسين عبده  د/ محمد ابراهيم محمد  العضو

 قسم علم الحيوان معامل  

 معاونون

 معامل قسم النبات   

    د/ خلود ناجى شاكر 

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

     بصريات هندسية   فروق فردية ع  املادة

     د/ عاطف الوردانى على    معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

 فروق فردية ع بيولوجيا عامة املادة
 التربية وقضايا العصر

هندسة تحليلية فى  (1عامة )كيمياء 
 المستوى ت

 حرارة
  

د/ هنيدا صافى  العضو

 محمد 

 د/ وجيدة أحمد سالم  معاونون  د/ لمياء عامر محمد  د/ وائل عادل عبد الحكم  معاونون 

 صيدلة 122

  

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/2، 12/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/2، 12/2، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ةاسم المــــاد

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

 أ.د/ وكيل الكلية    3 1 - 2 بصريات هندسية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 1 - 2 حرارة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 علم نفس النمو

      2 - - 2 أدب أطفال

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حى 2 - 1 1 هندسة تحليلية فى المستوى

      4 2 - 2 (1كيمياء عامة )
      3 1 - 2 فروق فردية

      4 2 - 2 بيولوجيا عامة

 


