
 

         
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الرابعة                                       
 عربية:  لغة  الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        

 
 

 78عدد الطالب:                                       
       مبىن صيدلة  424القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 مهارات لغوية )استماع وتحدث( تحليل نصوص أدبية أصول التربية تحليل نصوص أدبية ع قياس نفسى املادة

 عبد الحكم د/ داليا محمد  د/ سماح دياب عبد المهيمن  د/ هاشم فتح اهلل عبد الرحمن  د/ غادة طوسون زكى  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

  ت الحديث األدبياتجاهات النقد  الحديث األدبياتجاهات النقد  ت مهارات لغوية )استماع وتحدث( ع قياس نفسى املادة

  د/ عبد الفتاح محمد أحمد  د/ كامل عبد الموجود محمد  أ/ أحمد صالح محمد  معاونون  العضو

 ةـــــة العمليــــالرتبي االثنني

      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

   أدب عربى حديث )نثر( نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة قياس نفسى املادة

   د/ الضوى عمر الضوى  د/ محمد فتحى عبد الرحمن  د/ أحمد محمود السيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

  (7نحو وصرف ) ت (7رف )نحو وص    مهارات لغوية )استماع وتحدث( املادة

  د/ سيد عبد الخالق سيد  د/ عربى محمد أحمد     د/ داليا محمد عبد الحكم  العضو

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 - 3 2 أدبيةتحليل نصوص 

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 حديث )نثر(عربى أدب 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 الحديث األدبياتجاهات النقد 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 7نحو وصرف )

      8 - 4 4 مهارات لغوية )استماع وتحدث(

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                        

  جنليزية:  لغة ا الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 209عدد الطالب:                                       
       مبىن صيدلة  023القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 أسلوبيات  لغويات عامة   قياس نفسى نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة  4كتابة  املادة

د/ مصطفى    د/ أحمد محمود السيد  د/ مها مراد على  د/ ثروت أديب جرجس  العضو

 ثابت محمد 

د/ محمد 

 حامد حافظ 

أسابيع 
 زوجية

 تحليل أخطاء  ت 4كتابة  تحليل أخطاء     لغويات تطبيقية املادة

 د/ محمود محمد محمود  د/ ثروت أديب جرجس  د/ محمود محمد محمود   د/ رضا على حسن  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

 3شعر   أسلوبيات  أصول التربية  ع قياس نفسى 3شعر  املادة

د/ ممدوح   د/ محمد حامد حافظ  د/ هاشم فتح اهلل عبد الرحمن   معاونون  د/ ممدوح محمود على  العضو

 محمود على 

أسابيع 
 زوجية

 لغويات عامة 4ترجمة  ع قياس نفسى   املادة

 د/ مصطفى ثابت محمد  د/ ماجدة حسن توفيق  معاونون    العضو

 
 اخلميس

 

 العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

Linguistics 
Applied Linguistics 

5 2 
-  

7 
     

Poetry (3) 3 - - 3    أ.د/ وكيل الكلية 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

Translation (4) 2 2 - 4 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول د اجلدولإعدا 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Stylistics 3 - - 3      

Error Analysis 3 - - 3      

Writing (4) 2 2 - 4 صام الدين صادق فرحاتأ.د/ ع أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                        
 فرنسية:  لغة  الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 57عدد الطالب:                                       
       مبىن مكتبات  424القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 قياس نفسى المعاصرةنظام التعليم  واالتجاهات   ع قياس نفسى   املادة

 صيدلة 823

  

   د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  د/ مها مراد على   معاونون    العضو

أسابيع 
 زوجية

 نصوص القرن ع قياس نفسى (8) 82 -19نصوص القرن  املادة

 19- 82 (8) 
 (3أدب فرنكفونى )

   

    د/ حنان فاروق التالوى  اوى د/ ريهام نبيل حفن معاونون  د/ ريهام نبيل حفناوى  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

 (8) 82-19مقال أدبى القرن   أصول التربية املادة

 صيدلة 128

  نقد أدبى

  د/ أدهم ربيع محفوظ  د/ سامية شوقى محمد   د/ وائل عادل عبد الحكم  العضو

أسابيع 
 زوجية

    ت (4قواعد ) (4قواعد )   املادة

    أ/ دينا عبد الغنى خالد  د/ محمد سيد عبد اهلل    العضو

 
 األربعاء

 

 العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 (3أدب فرنكفونى )

 أ.د/ وكيل الكلية    5 - 2 3 (4قواعد )
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2) 22 -11نصوص القرن 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 - - 3 (2) 22-11مقال أدبى القرن 

      3 - - 3 نقد أدبى

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 احملاضرات النظرية والتطبيقية  جدول توزيع
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                        

 تاريخ:   الشعبة                                       

 الثانىى: الفصل الدراس                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 06عدد الطالب:                                       

       (  مبىن فنيةيوهان مندلالقاعة: )                              
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 قياس نفسى املادة

 صيدلة 323
 ت تاريخ أوروبا المعاصر

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
  تاريخ أوروبا المعاصر

  

 د/ محمد عاطف عبد المقصود  د/ محمد أحمد عبد العظيم  أ/ حنان محمد عبد العظيم  د/ أحمد محمود السيد  العضو

 قادر محمد + د/ أحمد عبد ال

  

أسابيع 
 زوجية

   تاريخ مصر الحديث والمعاصر ت تاريخ األمريكتين تاريخ األمريكتين املادة

   مهران  الالهد/ عادل عبد  أ/ حنان محمد عبد العظيم  د/ محمود رجب عبد المعز  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

    (2نصوص تاريخية باللغة األجنبية ) ع قياس نفسى بيةأصول التر (2نصوص تاريخية باللغة األجنبية ) املادة

    د/ محمد خيرى طلعت  معاونون  د/ وائل عادل عبد الحكم  أ/ حنان محمد عبد العظيم  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ت تاريخ مصر الحديث والمعاصر  ع قياس نفسى قضايا تاريخية معاصرة املادة

 أ/ حنان محمد عبد العظيم   معاونون  د/ سوسن سليم اسماعيل  العضو

 
 اخلميس

 

 العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      8 - 4 4 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 أوروبا المعاصر تاريخ
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 (2نصوص تاريخية باللغة األجنبية )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 تاريخ األمريكتين

      4 - 2 2 صرةقضايا تاريخية معا

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                 

 الشعبة :  جغرافيا                                

 الثانى الفصل الدراسى:                                 كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                  
 40عدد الطالب:                                 
       القاعة: السيمنار  مبىن مكتبات                                

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة خرائط طبوغرافية املادة
 قياس نفسى أصول التربية

 صيدلة 823
  

 د/ هاشم فتح اهلل عبد الرحمن  د/ محمد محمد ابراهيم بسيونى  د/ كمال سروجى درويش  العضو
 صيدلة 424

   د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل 

أسابيع 
 زوجية

   نصوص جغرافية بلغة أجنبية جغرافيا مصر جغرافيا العالم االسالمى رائط طبوغرافية تخ املادة

   د/ محمد البدرى محمد نبيه عبد الحميد  د/ بهجت عبد السالم محمد  د/ يحى كداونى أحمد  أ/ محمد صالح الدين سالم  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

 مقرر اختيارى تخصصى املادة
 القليمىالتخطيط ا

 ت تاريخ مصر الحديث والمعاصر
 تاريخ مصر جغرافيا العالم االسالمى ت ع قياس نفسى

 ت الحديث والمعاصر 
 

  قسم التاريخ -كلية اآلداب  د/ خلف اهلل حسن محمد  معاونون  قسم التاريخ -كلية اآلداب  د/ صابر عبد السالم أحمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

  تاريخ مصر الحديث والمعاصر ع قياس نفسى ت نصوص جغرافية بلغة أجنبية ت جغرافيا مصر املادة

  د/ عادل عبد الالة مهران  معاونون  أ/ محمد صالح غانم  أ/ عوض مصطفى محمد  العضو

 
 األربعاء

 

 العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 خرائط طبوغرافية

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 جغرافيا مصر
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 نصوص جغرافية بلغة أجنبية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 جغرافيا العالم االسالمى

      8 - 4 4 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 دق فرحاتأ.د/ عصام الدين صا أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى  يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:

  2الفكر الجغرافى 

2 
 

- 
 

- 
 

2 
     

      التخطيط االقليمى
      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 رحلة البكالوريوس والليسانسمل

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                           

 الرتبوى:  علم النفس  الشعبة                          

 الثانىالفصل الدراسى:                            كلية الرتبية             

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                       
 52عدد الطالب:                           

    الدور الثانى علوى   (  مبىن فنية)نيوتنالقاعة:                
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

   ت علم نفس إكلينكى أصول التربية علم نفس إكلينكى املادة

   أ/ هالة جمال سعد  د/ حسناء عبد النبى محمد  د/ نهلة فرج على  العضو

أسابيع 
 زوجية

   سيكولوجية المراهقة ومشكالتها قراءات فى علم النفس باللغة االنجليزية سيكولوجية المراهقة ومشكالتها املادة

   د/ سحر حسين عبده  الفتاح د/ صبرى محمود عبد  د/ سحر حسين عبده  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

    ع قياس نفسى نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة ت مشروع تخرج )استكمال( املادة

    معاونون  د/ محمد فتحى عبد الرحمن  د/ أنور رياض عبد الرحيم  العضو

أسابيع 
 زوجية

    ع فسىقياس ن قياس نفسى علم النفس المعرفى املادة

    معاونون  د/ سعودى محمد راغب  د/ محمد كامل عبد الموجود  العضو

 
 األربعاء

       العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - - 4 لم النفس المعرفىع

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 4 - مشروع تخرج )استكمال(
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4 سيكولوجية المراهقة ومشكالتها
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 إكلينكىعلم نفس 

      4 - - 4 قراءات فى علم النفس باللغة االنجليزية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 
 

 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الرابعة                            

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                           

 الثانىالفصل الدراسى:                             يةكلية الرتب

 0202/ 0202العام اجلامعي :                             
 27عدد الطالب:                            
       فنيةمبىن  ابن سيناالقاعة:                            

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 قراءات باللغة االنجليزية فى التربية الخاصة املادة
 الفروق الفردية والقياس النفسى 

 
  مشروع تخرج ع

  أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل   د/ رشا أحمد مهدى   د/ سعاد كامل قرنى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 12اديمى مقرر فى التخصص األك املادة
 8قواعد 

 الفكر التربوى وتطبيقاته
  مشروع تخرج ع

  أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل   د/ أسماء محمد أحمد يونس  د/ لبنى توفيق حسونة  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

 مشروع تخرج   املادة
 نظم التعليم المقارنة

 فنية 628
الفروق الفردية 

 والقياس النفسى ع
 

  معاونون  د/ منى على سيد  د/ أحمد سمير صديق    العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر اختيارى من تخصص دقيق أخر املادة
 إعاقة بصرية

 4مقرر  فى التخصص الدقيق 

 اضطرابات النطق والكالم

الفروق الفردية 
 والقياس النفسى ع

 

  معاونون  د/ سحر حسين عبده  د/ حنان فوزى أبو العال  العضو

 
 األربعاء

       العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 2 - 3 مشروع تخرج

 د/ وكيل الكلية أ.   3 - - 3 قراءات باللغة االنجليزية فى التربية الخاصة
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 12مقرر فى التخصص األكاديمى 
 2قواعد 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

 4مقرر  فى التخصص الدقيق 
 التوحد -اضطرابات النطق والكالم 

4 - - 4      

 رر اختيارى من تخصص دقيق أخرمق
 إعاقة بصرية

4 - - 4      

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 الفروق الفردية والقياس النفسى

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته
      2 - - 2 ارنةنظم التعليم المق

      يوم كامل عمليةالتربية ال

  



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                        

 2م  رياضيات  : الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 74عدد الطالب:                                       
       مبىن صيدلة  023 القاعة:                                      

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

       قياس نفسى   املادة

       د/ رشا أحمد مهدى    العضو

أسابيع 
 زوجية

        ميكانيكا الكم املادة

        د/ رضا أحمد زايط  العضو

نني
االث

 

يع أساب
 فردية

       نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة   املادة

       د/ محمد أحمد عبد العظيم    العضو

أسابيع 
 زوجية

     (8ديناميكا الموائع ) تحليل مركب املادة

     د/ نادية سعد محمود  د/ محمد ربيع عبد اهلل  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

 ع قياس نفسى املادة
 

 مقرر اختيارى تخصصى أصول التربية

 الميكانيكا االحصائية

   

    د/ مجدى اسماعيل أمين  د/ مصطفى أحمد شحاتة   معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

    لرياضيةحزم برمجيات فى التطبيقات ا هندسة تفاضلية ع قياس نفسى املادة

    د/ هدى فرغل أحمد  د/ أحمد فؤاد عبد الوهاب  معاونون  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 كبتحليل مر

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    3 - 1 2 حزم برمجيات فى التطبيقات الرياضية

  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2ديناميكا الموائع )
 أ.د/ عميــد الكلية

 لشئون التعليم والطالب

      3 - - 3 ميكانيكا الكم

      3 - - 3 تفاضلية هندسة

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى  يختار الطالب مقررا واحداً من بين:

  الرياضيات الحيوية

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      الميكانيكا االحصائية

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل التربية العملية
 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 رابعةال الفرقة :                                       

 0الشعبة :  رياضيات م                                        

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        

 
 

 74عدد الطالب:                                      
       مبىن صيدلة  024القاعة:                                       

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

        ميكانيكا الكم املادة

        د/ رضا أحمد زايط  العضو

أسابيع 
 زوجية

       س نفسىقيا   املادة

       د/ رشا أحمد مهدى    العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

     (8ديناميكا الموائع ) تحليل مركب املادة

     د/ نادية سعد محمود  د/ محمد ربيع عبد اهلل  العضو

أسابيع 
 زوجية

       نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة   املادة

       بد العظيم عد/ محمد أحمد    العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

    حزم برمجيات فى التطبيقات الرياضية هندسة تفاضلية ع قياس نفسى املادة

    د/ هدى فرغل أحمد  د/ أحمد فؤاد عبد الوهاب  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر اختيارى تخصصى أصول التربية  ع قياس نفسى ةاملاد

 الميكانيكا االحصائية

   

    د/ مجدى اسماعيل أمين  د/ مصطفى أحمد شحاتة   معاونون  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 تحليل مركب

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    3 - 1 2 حزم برمجيات فى التطبيقات الرياضية

  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2ديناميكا الموائع )
 ميــد الكليةأ.د/ ع

 لشئون التعليم والطالب

      3 - - 3 ميكانيكا الكم

      3 - - 3 تفاضلية هندسة

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى  يختار الطالب مقررا واحداً من بين:

  الرياضيات الحيوية

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      الميكانيكا االحصائية

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل التربية العملية
 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةنسخة ال

 رابعةالالفرقة :                                         
 كيمياء:   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202امعي : العام اجل                                       
 70عدد الطالب:                                       
       مبىن فنية  620القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

     أصول التربية (7عضوية ) كيمياء  (6كيمياء فيزيائية ) املادة
     د/ محمد خميس محمود  د/ هشام أحمد عبد النبى  د/ عبد اهلل ابراهيم محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

       (2كيمياء  عضوية )   املادة

       د/ كمال محمد على    العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 ع (6كيمياء فيزيائية ) ع (3كيمياء غير عضوية ) قياس نفسى نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة املادة
 معاونون معامل قسم الكيمياء كلية العلوم د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  د/ محمد حمدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع (6كيمياء فيزيائية ) ع (3كيمياء غير عضوية ) ع (7كيمياء  عضوية ) (7كيمياء فيزيائية ) املادة
 معاونون معامل قسم الكيمياء كلية العلوم معاونون  د/ هبه رشدى عبد الرازق  العضو

 

 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

 

عاء
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

 ع (7كيمياء  عضوية ) ع قياس نفسى ع (7كيمياء فيزيائية ) ع (7كيمياء  عضوية ) (7كيمياء  عضوية ) املادة

 معاونون  معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء كلية العلوم د/ طارق مسعد بدير  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع (7كيمياء  عضوية ) ع قياس نفسى ع (7كيمياء فيزيائية ) (3كيمياء غير عضوية ) (4كيمياء غير عضوية ) املادة
 معاونون  معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء كلية العلوم د/ ايمان توفيق أحمد  د/ على محمد حسان  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 2 - 3 (6كيمياء فيزيائية )

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة أ.د/ عميــد الكلية أ.د/ وكيل الكلية    6 4 - 2 (7كيمياء فيزيائية )

 لشئون التعليم والطالب  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 (3كيمياء غير عضوية )

      2 - - 2 (4كيمياء غير عضوية )

      6 3 - 3 (7)كيمياء  عضوية 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 (8كيمياء  عضوية )

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل بية العمليةالتر
 



 
 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                 
 :  فيزياء الشعبة                                

 الثانىالفصل الدراسى:                                  كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                  
 22عدد الطالب:                                 
       القاعة: السيمنار  مبىن مكتبات                                

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

  أشعة  كونية  املادة
 معادالت تفاضلية

 أصول التربية

 فنية 628

    

     د/ محمد خميس محمود  د/ ممدوح محمود حسن  د/ عماد عبد الرؤوف محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

       معادالت تفاضلية ت فيزياء المواد املادة

       د/ ممدوح محمود حسن  د/ ناصر عبد العظيم كامل  العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة املادة

 فنية 628

 قياس نفسى

  فنية 628 

 دوائر منطقية ورقمية ع فيزياء المواد ع 

 لفيزياءمعامل قسم امعاونون    د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  د/ محمد حمدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 دوائر منطقية ورقمية ع فيزياء المواد ع فيزياء إشعاعية دوائر منطقية ورقمية   املادة
 معامل قسم الفيزياءمعاونون  د/ عامر محمد محمد  د/ محمد جالل سيد    العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

ع أسابي
 فردية

 طاقات جديدة ومتجددة ع   طاقات جديدة ومتجددة أشعة  كونية ع ع قياس نفسى فيزياء إشعاعية ع املادة

 معامل قسم الفيزياءمعاونون    د/ هانى محمد محمد  معاونون  معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ة ومتجددة عطاقات جديد     أشعة  كونية ع ع قياس نفسى فيزياء إشعاعية ع املادة
 معامل قسم الفيزياءمعاونون      معاونون  معاونون  العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 معادالت تفاضلية

  أ.د/ وكيل الكلية   4 2 - 2 فيزياء إشعاعية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 طاقات جديدة ومتجددة

      4 2 - 2 فيزياء المواد

      4 2 - 2 دوائر منطقية ورقمية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل محد حممد امحدأ.د/ ا أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 كونية أشعة 

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 
 
 
 



 والتطبيقيةجدول توزيع احملاضرات النظرية        
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 رابعةاللفرقة : ا                                       

 بيولوجى:   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 229عدد الطالب:                                       
       مبىن مكتبات  422القاعة:                                       

 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

ال
بت

س
 

أسابيع 
 فردية

   ع علم الحشرات قياس نفسى أصول التربية وراثة املادة
  د/ محمد عبد الحكيم محمود العضو

 د/ هناء سماسيرى أحمد 

   معاونون معامل قسم علم الحيوان  د/ رشا أحمد مهدى  د/ محمد خميس محمود 

أسابيع 
 زوجية

  ع علم الحشرات لحشراتعلم ا اقتصاديحيوان  تكنولوجيا حيوية   املادة
  معاونون معامل قسم علم الحيوان  د/ أميرة على أبو المجد  د/ ايناس حسين رفعت  يد نظير د/ وليد وح   العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

    ع وراثة ع تكنولوجيا حيوية نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة ع مصريةالفلورا ال املادة
معاونون قسم الوراثة  مل قسم الكيمياء معا معاونون  د/ محمد حمدى زكى  امل قسم العلوم معمعاونون  العضو

 كلية الزراعة

   

أسابيع 
 زوجية

    ع وراثة ع تكنولوجيا حيوية مصريةالفلورا ال أحياء مائية ع مصريةالفلورا ال املادة
معاونون قسم الوراثة  معاونون  معامل قسم الكيمياء  ر أحمد بركات د/ ناص د/ حنان محمد أمين  معامل قسم العلوم معاونون  العضو

 كلية الزراعة

   

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

 املادة
 

 مقرر اختيارى تخصصى ع قياس نفسى

 تاريخ البيولوجيا

 ع  أحياء مائية  ع جيوفيزياء
 8، 1س 

 1ع س اقتصادي وان حي

 ،8 

ع  أحياء مائية 
 3س

 اقتصادي ع حيوان 

 3س 

 

  معاونون معامل قسم علم الحيوان  ونون معا د/ نهى محمد عبد الرحيم  معاونون   العضو

أسابيع 
 زوجية

  جيوفيزياء ع قياس نفسى  املادة
 صيدلة 128

ع  أحياء مائية  ع جيوفيزياء
 8، 1س 

 1اقتصادي ع س حيوان 

 ،8 

ع  أحياء مائية 
 3س

اقتصادي ع حيوان 

 3س 

 

  معامل قسم علم الحيوان  معاونون معاونون  د/ محمد موسى أبو حليقة  معاونون   العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 علم الحشرات

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 اقتصاديأحياء مائية + حيوان 

  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 2+1 - 1+2 مصريةالفلورا الوراثة + 
 كليةأ.د/ عميــد ال

 لشئون التعليم والطالب

      4 2 - 2 تكنولوجيا حيوية

      3 1 - 2 جيوفيزياء

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

  حشرات تطبيقية
2 

 
- 

 
- 

 
2 

     

      تاريخ البيولوجيا

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل التربية العملية



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

             يةالنهائالنسخة 

 رابعةالالفرقة :          

 صناعات غذائية وألبانتعليم زراعى :   الشعبة         

 الثانىالفصل الدراسى:           كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :           
 24عدد الطالب:          

       قاعة ج قسم علم النفسالقاعة:          
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 م / الساعةاليو

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

     قياس نفسى المتخمرة عالتخمرات اللبنية واأللبان  املادة

     د/ رشا أحمد مهدى  معاونون قسم علم األلبان  العضو

أسابيع 
 زوجية

       المتخمرة عالتخمرات اللبنية واأللبان  املادة

       معاونون قسم علم األلبان  العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

     الرقابة الصحية والتشريعات اللبنية أصول التربية نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة املادة

     د/ مها محمود السيد  د/ سعودى عبد الظاهر سيد  د/ أمل أحمد حسن  العضو

أسابيع 
 زوجية

       سة مصانع أغذيةهند   املادة

       د/ سناء محمد عبد الحميد    العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

    ع عم فى الصناعات اللبنيةمواد النكهة والط مواد النكهة والطعم فى الصناعات اللبنية ع قياس نفسى المتخمرةالتخمرات اللبنية واأللبان  املادة

    معاونون  د/ فوزى السيد ابراهيم  معاونون  د/ رغدة مختار سيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

    ع مواد النكهة والطعم فى الصناعات اللبنية صناعيأمن  ع قياس نفسى   املادة

    معاونون  د/ هانى مصطفى محمود  معاونون    العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 المتخمرةالتخمرات اللبنية واأللبان 

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 مواد النكهة والطعم فى الصناعات اللبنية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 ذيةهندسة مصانع أغ
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 صناعيأمن 

      2 - - 2 الرقابة الصحية والتشريعات اللبنية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 -  2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةلاتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 لرابعةاالفرقة :                  
  وقاية نبات تعليم زراعى :  الشعبة                

 الثانىالفصل الدراسى:                  كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                  
 6عدد الطالب:                 

       لنفسقاعة ج قسم علم االقاعة:                 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

 حشرات اقتصادية ع حشرات اقتصادية قياس نفسى     املادة
 معاونون قسم وقاية النبات د/ مروة فاروق  كامل  د/ رشا أحمد مهدى      العضو

أسابيع 
 زوجية

 شرات اقتصادية عح         املادة

 معاونون قسم وقاية النبات         العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 امراض نبات فيروسية أصول التربية نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة املادة
 قسم أمراض النبات

 امراض نبات فيروسية ع
 قسم أمراض النبات

 ع امراض نبات غير معدية

 قسم أمراض النبات
 أ/ صالح محمد صالح  أ/ فاتن حسن يوسف  د/ نبيلة عبد الظاهر عبد العزيز  د/ سعودى عبد الظاهر سيد  د/ أمل أحمد حسن  العضو

أسابيع 
 زوجية

 امراض نبات غير معدية     املادة
 قسم أمراض النبات

 امراض نبات فيروسية ع
 قسم أمراض النبات

 ع امراض نبات غير معدية
 قسم أمراض النبات

 أ/ صالح محمد صالح  أ/ فاتن حسن يوسف  د/ هناء عياد حليم      العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

      مبيدات اآلفات الزراعية ع ع قياس نفسى مبيدات اآلفات الزراعية املادة

      معاونون قسم وقاية النبات ن معاونو د/ على مصطفى بكر  العضو

أسابيع 
 زوجية

      مبيدات اآلفات الزراعية ع ع قياس نفسى   املادة

      معاونون قسم وقاية النبات معاونون    العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

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

      4 2 - 2 امراض نبات فيروسية

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 حشرات اقتصادية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 ت غير معديةاامراض نب
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 ةمبيدات اآلفات الزراعي

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 لرابعةاالفرقة :                  
 حيوانىالشعبة : تعليم زراعى  إنتاج                 

 الثانىالفصل الدراسى:                  كلية الرتبية

 0202/ 0202اجلامعي :  العام                 
 20عدد الطالب:                 

       قاعة ج قسم علم النفسالقاعة:                
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

   ع صيل العلف والمراعىإنتاج محا قياس نفسى إنتاج محاصيل العلف والمراعى بيض ولحم إنتاج املادة

   معاونون قسم المحاصيل  د/ رشا أحمد مهدى  د/ أبو بكر عبد الوهاب طنطاوى  د/ مها أحمد عبد اللطيف  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع إنتاج محاصيل العلف والمراعى       املادة

   معاونون قسم المحاصيل        العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

   ع إنتاج أغنام وماعز إدارة مزارع اإلنتاج الحيوانى أصول التربية نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة املادة

   معاونون قسم االنتاج الحيوانى  د/ سلوى الحسينى محمود  د/ سعودى عبد الظاهر سيد  د/ أمل أحمد حسن  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع نام وماعزإنتاج أغ     إنتاج أغنام وماعز املادة

   معاونون قسم االنتاج الحيوانى      د/ طاهر سالم محمود  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

   ع إنتاج أسماك إنتاج أسماك  ع قياس نفسى ع بيض ولحم إنتاج املادة

   معاونون قسم االنتاج الحيوانى د/ شاكر عبد التواب محمد   معاونون  الحيوانى معاونون قسم االنتاج العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع إنتاج أسماك    ع قياس نفسى ع بيض ولحم إنتاج املادة

   معاونون قسم االنتاج الحيوانى    معاونون  معاونون قسم االنتاج الحيوانى العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 إنتاج أغنام وماعز

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 إنتاج أسماك
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 التعليم والطالب لشئون رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 إنتاج محاصيل العلف والمراعى
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 بيض ولحم إنتاج

      2 - - 2 إدارة مزارع اإلنتاج الحيوانى

 اتأ.د/ عصام الدين صادق فرح أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 لرابعةاالفرقة :                  
 الفنون الشعبة : تعليم                

 الثانىالفصل الدراسى:                  كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                  
 2عدد الطالب:                 
       مكاتب أعضاء هيئة التدريسالقاعة:                

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

     قياس نفسى     املادة

     د/ رشا أحمد مهدى *     العضو

أسابيع 
 زوجية

           املادة

           العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

       أصول التربية  قياس نفسى املادة

       د/ مصطفى أحمد شحاتة *  معاونون * العضو

أسابيع 
 زوجية

          قياس نفسى املادة

          معاونون * العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

          املادة

          العضو

أسابيع 
 زوجية

           املادة

           العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 أشغال خشب

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 عرائس ومجسمات
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 2التصميم بالكمبيوتر 

      2 - - 2 تذوق فنى

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 معاصرةنظام التعليم واالتجاهات ال
      2 - - 2 أصول التربية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الرابعة                               

 لغة عربية ت.أ.:   الشعبة                               

 الثانىالفصل الدراسى:                                 كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                 
 228عدد الطالب:                                

       لةمبىن صيد  423القاعة:                                
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

 نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة املادة
 طرق تدريس فئات خاصة

الحاسوب وتعلم اللغة  
 ع العربية

   

     أ/ أحمد صالح محمد  د/ بسمة عبد الرحمن جبر  د/ مها مراد على  العضو

أسابيع 
 زوجية

الحاسوب وتعلم اللغة   علوم متكاملة الحاسوب وتعلم اللغة العربية املادة

 ع العربية

   

    أ/ أحمد صالح محمد   د/ هشام أحمد عبد النبى  د/ داليا محمد عبد الحكم  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

      ع قياس نفسى قياس نفسى سيكولوجية فئات خاصة املادة

      معاونون  د/ أحمد محمود السيد  د/ فدوى أنور وجدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

  ت (2نحو وصرف ) (2نحو وصرف ) ع قياس نفسى السيرة النبوية املادة

  د/ عربى محمد أحمد  د/ سيد عبد الخالق سيد  معاونون  د/ ياسر حسن عبد التواب  العضو

 
 مليـــــةالعالرتبيــــة  األربعاء

      

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة
 ةأ.د/ نائب رئيس اجلامع 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 (5نحو وصرف )

      4 - 2 2 السيرة النبوية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل محد حممد امحدأ.د/ ا أ/ حممد نصر حيى 4 2 - 2 الحاسوب وتعلم اللغة العربية

      2 - - 2 علوم متكاملة
      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةخة النس

 رابعة الالفرقة :                                         

 لغة إجنليزيةت.أ. :   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 65عدد الطالب:                                       
       مبىن صيدلة  323القاعة:                                       

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

    تاأسلوبي نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة يس فئات خاصةطرق تدر قياس نفسى املادة

د/ محمد  د/ محمد محمد ابراهيم بسيونى  د/ هويده مصطفى عبد الرحمن  د/ أحمد محمود السيد  العضو

 حامد حافظ 

   

أسابيع 
 زوجية

   (4قصة )  األخطاء تحليل (4كتابة ) املادة

   د/ محمود محمد محمود  ا على حسند/ رض د/ ثروت أديب جرجس  العضو

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

      ع قياس نفسى سيكولوجية فئات خاصة ت أسلوبيات املادة

      معاونون  د/ فدوى أنور وجدى  د/ محمد حامد حافظ  العضو

أسابيع 
 زوجية

      ع قياس نفسى  (4ترجمة ) املادة

      نون معاو  د/ ماجدة حسن توفيق  العضو

 
 األربعاء

       العمليـــــةالرتبيــــة 

      

      

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

 وكيل الكلية  أ.د/   2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 - 2 1 (4ترجمة )

      3 - 2 1 (4كتابة )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 6 - 4 2 األخطاء وتحليل أسلوبيات

      2 - - 2 (4قصة )
      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 وريوس والليسانسملرحلة البكال 
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الرابعة                                       

 دراسات ت.أ.:   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 268عدد الطالب:                                      

       فنيةمبىن   620القاعة:                                       
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

حد
األ

 

أسابيع 
 فردية

   ت جغرافيا السياحة ع قياس نفسى  قياس نفسى يا السياحةجغراف املادة

   د/ خلف  اهلل حسن محمد  معاونون   د/ أحمد محمود السيد  د/ خلف  اهلل حسن محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ت تاريخ مصر الحديث والمعاصر ع قياس نفسى  تاريخ مصر الحديث والمعاصر جغرافيا مصر املادة

   كلية اآلداب –قسم التاريخ  معاونون   د/ عادل عبد الالة مهران  بهجت عبد السالم محمد  د/ العضو

 ةـــــة العمليــــالرتبي االثنني

      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

أسابيع 
 فردية

   نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة سيكولوجية فئات خاصة طرق تدريس فئات خاصة    املادة

   د/ منى على سيد  د/ فدوى أنور وجدى  د/ علياء عباس محمد    العضو

أسابيع 
 زوجية

       ت جغرافيا مصر   املادة

       أ/ محمد صالح الدين سالم    العضو

 .87/6، 13/6، 32/2، 16/2، 8/2، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .82/6، 6/6، 83/2، 9/2، 82/4، 11/4، 82/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .89/6، 12/6، 1/6، 12/2، 4/2، 82/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .88/6، 2/6، 82/2، 11/2، 87/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 جغرافيا مصر

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 والمعاصرتاريخ مصر الحديث 

      4 - 2 2 جغرافيا السياحة

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة

      3 1 - 2 قياس نفسى
      يوم كامل عمليةالتربية ال



 
        

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 لرابعةاالفرقة :                              

 رياضيات ت.أ.:   الشعبة                            

 الثانىسى: الفصل الدرا                             كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                              
 0عدد الطالب:                             

 مكاتب أعضاء هيئة التدريسالقاعة:                             
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

 ع ديناميكا حرارية    توبولوجى عام قياس نفسى املادة
 معاونون     د/ شوقى هاشم فرج  د/ رشا أحمد مهدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 فيزياء حديثة املادة

 مكتبات 428
 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

 ع ديناميكا حرارية    

 معاونون      د/ أمل أحمد حسن  د/ سامى بطرس حنا  العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 ديناميكا حرارية  ع قياس نفسى املادة
 مكتبات 428

     ع اهتزازات وموجات

     معاونون  د/ وائل محمد محمود   معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

     ع اهتزازات وموجات طرق إحصائية ع قياس نفسى املادة
     معاونون  باغ د/ مصطفى فتوح الص معاونون  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

      ع حزم برمجيات     املادة

      معاونون      العضو

أسابيع 
 زوجية

 حزم برمجيات اهتزازات وموجات املادة

 قسم علوم الحاسب

      ع حزم برمجيات

      معاونون  دق د/ عثمان على صا ناصر عبد العظيم كامل د/  العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

 أ.د/ وكيل الكلية    3 - 1 2 توبولوجى عام
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 1 - 2 حزم برمجيات
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 - 1 2 طرق إحصائية

      4 2 - 2 ديناميكا حرارية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل محدأ.د/ امحد حممد ا أ/ حممد نصر حيى 4 2 - 2 اهتزازات وموجات

      2 - - 2 فيزياء حديثة
      3 1 - 2 نفسىالقياس ال
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 نهائيةالالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                        

 2م  علوم ت.أ.:   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202معي : العام اجلا                                       
 224عدد الطالب:                                       
       مبىن صيدلة  423القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

      حشرات اصةطرق تدريس فئات خ قياس نفسى املادة
      د/ محمود فضل على  ديرى د/ اسماعيل محمد الدر د/ رشا أحمد مهدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

           املادة

           العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 املادة
 سيكولوجية فئات خاصة

 نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة

 

 طفيليات وبيئة

 صيدلة 128

   وطفيليات وبيئةحشرات 

 8، 1ع س 

 حشرات وطفيليات وبيئة

 3ع س 
 معامل قسم علم الحيوان معاونون  د/ سحر سيد الجناينى   د/ أمل أحمد حسن د/ فدوى انور وجدى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 حشرات وطفيليات وبيئة  (8كيمياء عضوية ) علوم متكاملة املادة

 8، 1ع س   

 حشرات وطفيليات وبيئة

 3ع س 
 معامل قسم علم الحيوان معاونون   د/ هشام أحمد عبد النبى  د/ عصام خلف أحمد  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

     قياس نفسى ع علوم متكاملة ع (8كيمياء عضوية ) جوية فيزياء فلكية وأرصاد املادة

     معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء د/ عاطف الوردانى على  العضو

أسابيع 
 زوجية

     قياس نفسى ع علوم متكاملة ع (8كيمياء عضوية )  املادة

     معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء  العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة

      4 2 - 2 حشرات وطفيليات وبيئة

      5 2 - 3 (2كيمياء عضوية )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 جوية فيزياء فلكية وأرصاد

      3 1 - 2 لةعلوم متكام

      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل العملية التربية



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 رابعةالالفرقة :                                        

 0الشعبة :  ت.أ. علوم م                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 224عدد الطالب:                                       

       مبىن صيدلة  424القاعة:                                       
 
 

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-7 اليوم / الساعة

بت
لس

ا
 

أسابيع 
 فردية

           املادة

           العضو

أسابيع 
 زوجية

      حشرات طرق تدريس فئات خاصة قياس نفسى املادة

      د/ محمود فضل على  / رشدى فتحى كامل د د/ رشا أحمد مهدى  العضو

نني
االث

 

أسابيع 
 فردية

 حشرات وطفيليات وبيئة  (8كيمياء عضوية ) علوم متكاملة املادة
 8، 1س  ع   

 حشرات وطفيليات وبيئة
 3س  ع 

 معامل قسم علم الحيوان  معاونون   د/ هشام أحمد عبد النبى  د/ عصام خلف أحمد  العضو

أسابيع 
 وجيةز

 املادة
 سيكولوجية فئات خاصة

 طفيليات وبيئة  نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة

 صيدلة 128

   حشرات وطفيليات وبيئة

 8، 1س   ع

 حشرات وطفيليات وبيئة

 3ع س  
 معامل قسم علم الحيوان معاونون  د/ سحر سيد الجناينى   د/ أمل أحمد حسن  د/ فدوى انور وجدى  العضو

 

 الرتبيــــة العمليـــــة ثاءالثال

      

      

      

عاء 
ألرب

ا
 

أسابيع 
 فردية

     قياس نفسى ع علوم متكاملة ع (8كيمياء عضوية )   املادة

     معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء   العضو

أسابيع 
 زوجية

     قياس نفسى ع متكاملة علوم ع (8كيمياء عضوية ) جوية فيزياء فلكية وأرصاد املادة

     معاونون  معاونون معامل قسم الكيمياء د/ عاطف الوردانى على  العضو

 .86/6، 18/6، 89/2، 12/2، 1/2، 17/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 88/2، 2/2، 84/4، 12/4، 87/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .82/6، 14/6، 31/2، 17/2، 3/2، 19/4، 2/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 81/6، 7/6، 84/2، 12/2، 86/4، 18/4، 89/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 8/6، 19/2، 2/2، 81/4، 7/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .83/6، 9/6، 86/2، 18/2، 82/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 ات خاصةطرق تدريس فئ

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 نظام التعليم  واالتجاهات المعاصرة

      4 2 - 2 حشرات وطفيليات وبيئة

      5 2 - 3 (2كيمياء عضوية )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 جوية فيزياء فلكية وأرصاد

      3 1 - 2 علوم متكاملة

      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل العملية التربية

 


