
 

     
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                                            

 الشعبة : لغة عربية                                             

 الثانىالفصل الدراسى:                                              كلية الرتبية       

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                                        
 84عدد الطالب:                                     
 مبىن مكتبات  820القاعة:                                     

 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 وم / الساعةالي

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 ( ت2موسيقى الشعر ) أدب إسالمى وأموى ت أدب إسالمى وأموى

 تكنولوجيا التعليم ع
  ( ت2موسيقى الشعر )

  د/ سيد عبد الخالق سيد  أ/ ضياء الدين على محمود   د/ سيد عبد الخالق سيد د/ حمدى عقيلة عبد المنعم  د/ رضا ربيع صقر  العضو

أسابيع 
 زوجية

   تكنولوجيا التعليم ع (2موسيقى الشعر ) علو م القرآن املادة

   أ/ ضياء الدين على محمود  د/ عربى محمد أحمد  د/ حمادة ربيع عبد الحكيم * العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى علم المعانى ( ع1س مصغر )تدري علم المعانى ت املادة

 صيدلة 101     والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم  المدرسة

 مكتبات 202      لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم  التربية ا

 المكتبة الرقميةاجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال    علم نفس 

 معمل اللغات  محمد حسب اهلل   تذكر ونسيان د/ عبد العزيز

 قاعة ب علم النفس     بيئية  د/ الزهراء خليل أبو بكر  تربية 

  

 د/ مبروك عبد الحليم  العضو

 جاد المولى 

 د/ صفوت عبد اهلل د/ أسماء محمد محروس 

 عبد الرحيم  

  

أسابيع 
 زوجية

   ( ت1نحو وصرف ) (1نحو وصرف ) ( ع1تدريس مصغر ) تكنولوجيا التعليم املادة

   د/ خالد عبد التواب عبد القادر  د/ أمانى محمود مصطفى  د/ أسماء محمد محروس  د/ نسرين عزت زكى  العضو

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (3نحو وصرف )

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 لمعانىعلم ا
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 علو م القرآن
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 أدب إسالمى وأموى

      5 - 3 2 (2موسيقى 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 حيى 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 
 

 

 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 س والليسانسملرحلة البكالوريو

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                

 2م جنليزية:  لغة  إ الشعبة                                             

 الثانىالفصل الدراسى:                                               كلية الرتبية   

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                                    
 224عدد الطالب:                                      

 صيدلةمبىن   223القاعة:                                      
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 

 ع 1ريس مصغر تد
  شعر ا

 

 ع تكنولوجيا التعليم

 د/ أحمد محمد عبد الحافظ  1مج   العضو

  قاعة الخوارزمى مبنى فنية الدور األول علوى 

 

 د/ ممدوح محمود على 
  

 أ/ ضياء الدين على محمود 

 د/ امنية لطيف ابراهيم  2مج 

أسابيع 
 زوجية

  2قواعد  1نقد  ع 1مصغر  تدريس ع تكنولوجيا التعليم املادة

 أ/ ضياء الدين على محمود  العضو

 قاعة ب قسم علم النفس

 د/ أحمد محمد عبد الحافظ  1مج 

 قاعة الخوارزمى مبنى فنية الدور األول علوى 

  د/ محمد حامد حافظ   ريهام حسنى سليم د/ 

 د/ امنية لطيف ابراهيم  2مج 

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى تكنولوجيا التعليم  2محادثة  ادةامل

 صيدلة 101المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم      

 مكتبات 202التربية الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم        

 علم نفس اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال    المكتبة الرقمية

 اهلل     معمل اللغاتتذكر ونسيان د/ عبد العزيز محمد حسب 

 تربية بيئية  د/ الزهراء خليل أبو بكر      قاعة ب علم النفس

  

  العضو

 د/ ثروت أديب جرجس 

 

 د/ نسرين عزت زكى 

  

أسابيع 
 زوجية

  2 قراءة ت 2قواعد  2ترجمة  املادة

 د/ محمد فتحى سليمان  د/ محمد حامد حافظ  د/ محمود محمد ابراهيم  العضو
 

 

 
 

 
 

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

Grammar (2) 2 2 - 4      

Poetry (1) 2 1 - 3    أ.د/ وكيل الكلية 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

Criticism (1) 2 1 - 3 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول جلدولإعداد ا 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Translation (2) 2 2 - 4      

Conversation (2) 2 2 - 4      

Reading (2) 2 2 - 4 عصام الدين صادق فرحات أ.د/ أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 

      2 2 - - 1 تدريس مصغر

   2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 
 

 

 
 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                  

 0الشعبة :  لغة  إجنليزية م                                              

 الثانىالفصل الدراسى:                                                كلية الرتبية   

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                                    
 224عدد الطالب:                                       

 صيدلةمبىن   228القاعة:                                      
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
  

 1نقد  2قواعد   1نقد  ع 1تدريس مصغر 

 ماهر عباس  د/ داليا على 1مج    العضو

 قاعة الحسن بن الهيثم

د/ ريهام  د/ محمد حامد حافظ   د/ ريهام حسنى سليم  

حسنى 

 د/ مروة جمال شحاتة 2مج  سليم  

أسابيع 
 زوجية

    شعر ا ع 1تدريس مصغر  2قراءة  املادة

 د/ داليا على ماهر عباس  1مج  د/ محمد فتحى سليمان  العضو

 صيدلة 202

    مدوح محمود على د/ م

 د/ مروة جمال شحاتة 2مج 

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 ع تكنولوجيا التعليم ت 2 قراءة ت 2قواعد  2ترجمة  املادة

 أ/ ضياء الدين على محمود  د/ محمد فتحى سليمان  د/ محمد حامد حافظ  د/ محمود محمد ابراهيم  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر تربوى اختيارى تكنولوجيا التعليم  2 محادثة املادة

 صيدلة 102المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم     

 التربية الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم            المكتب

 علم نفس اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال         المكتب

 لغاتتذكر ونسيان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل     معمل ال

 تربية بيئية  د/ الزهراء خليل أبو بكر                 المكتب

 ع تكنولوجيا التعليم

  العضو
 

 د/ ثروت أديب جرجس 

 
 

 د/ نسرين عزت زكى 

 
 

 أ/ ضياء الدين على محمود 

 
 

 

 
 

 
 

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

Grammar (2) 2 2 - 4      

Poetry (1) 2 1 - 3    أ.د/ وكيل الكلية 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

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

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Translation (2) 2 2 - 4      

Conversation (2) 2 2 - 4      

Reading (2) 2 2 - 4 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 حيى 

      2 2 - - 1 تدريس مصغر

   2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 التعليمتكنولوجيا 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                 

 فرنسية:  لغة  الشعبة                         

 الثانىصل الدراسى: الف                          كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                               
 39عدد الطالب:                                       

 فنيةمبىن معمل اللغات القاعة:                                 
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 (1ورشة عمل ومهارات كتابة )   املادة
 ع تكنولوجيا التعليم  

 مكتبات 402
 ت (2قواعد )

 أ/ دينا عبد الغنى خالد أ/ ضياء الدين على محمود    د/ مصطفى عبد المحسن أحمد    العضو

أسابيع 
 زوجية

 ت (2قواعد )  املادة
 ع نولوجيا التعليمتك (1لغويات )

 مكتبات 202
 ع (1تدريس مصغر )

 د/ سيف االسالم لطفى عبد الحكيم  أ/ ضياء الدين على محمود  د/ بهيرة يوسف أحمد  أ/ فاطمة خليل حمودة   العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 (2( )11نصوص القرن ) املادة
 صيدلة 102

 اختيارىمقرر تربوى   ت (1ورشة عمل ومهارات كتابة )

 صيدلة 101     المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم 

 مكتبات 202      لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم  التربية ا

 المكتبة الرقمية  اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال  علم نفس 

 معمل اللغات  ان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  تذكر ونسي

 قاعة ب علم النفس      خليل أبو بكر  بيئية  د/ الزهراء تربية 

 ع (1تدريس مصغر )

  العضو

 د/ سامية شوقى محمد

 

 أ/ رشا محمد حسين 

  

 د/ سيف االسالم لطفى عبد الحكيم 

أسابيع 
 زوجية

 (2( )11مقال أدبى القرن )  تكنولوجيا التعليم املادة
 (2قواعد )

( 11مقال أدبى القرن )
(2) 

 عزت زكى د/ نسرين  العضو

 مكتبات 202

 د/ رشا يوسف حلمى  د/ محمد سيد عبد اهلل  د/ رشا يوسف حلمى  

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (1ورشة عمل ومهارات كتابة )

 أ.د/ وكيل الكلية    8 - 4 4 (2قواعد )
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 3 - - 3 (1لغويات )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 - - 3 (2( )11نصوص القرن )

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

 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 حيى 2 2 - - (1تدريس مصغر )

   2 - - 2 وى اختيارىبمقرر تر
   4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةنسخة ال

 الفرقة : الثانية                            

 تاريخ:   الشعبة                            

 الثانىالفصل الدراسى:                              كلية الرتبية                

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                      
 00عدد الطالب:                        
 فنيةمبىن  املكتبة الرقميةالقاعة:                        

 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
تاريخ الدولة البيزنطية  ( ع1تدريس مصغر )

 وحضارتها
 تكنولوجيا التعليم ع الجغرافيا االقتصادية

 مكتبات 202

تاريخ الدولة البيزنطية 
 وحضارتها ت

د/ أحمد محمود حسن  أ/ ضياء الدين على محمود  د/ أسامة محمد محمد  د/ أحمد محمود حسن عامر د/ علياء عباس محمد  العضو
 عامر

أسابيع 
 زوجية

 مدخل إلى  ( ع1تدريس مصغر ) املادة
 علم الوثائق األرشيفيات

مدخل إلى علم الوثائق 
 األرشيفيات ت

 تكنولوجيا التعليم ع
 مكتبات 202

  

   أ/ ضياء الدين على محمود  أ/ حنان محمد عبد العظيم  د/ أحمد عبد القادر محمد  د/ علياء عباس محمد  العضو

الثالثاء
 

 
 

 اسابيع
 فردية 

معالم التاريخ األوربي  املادة
 الوسيط ت

ربي معالم التاريخ األو
 الوسيط

 مقرر تربوى اختيارى الجغرافيا االقتصادية ت

 صيدلة 101      والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم  المدرسة

 مكتبات 202        لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم التربية ا

 المكتبة الرقمية اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال   علم نفس 

 معمل اللغات    سب اهلل ان د/ عبد العزيز محمد حتذكر ونسي

 قاعة ب علم النفس      بيئية  د/ الزهراء خليل أبو بكر تربية 

  

 
 العضو

 
قسم التاريخ كلية 

 اآلداب

 
 د/ أزهار سيد توفيق 

 
 أ/ هدية حسين أحمد 

  

أسابيع 
 زوجية

     تاريخ الدولة العباسية ت تاريخ الدولة العباسية تكنولوجيا التعليم املادة

 د/ نسرين عزت زكى  العضو
 مكتبات 202

     أ/ أسماء مهنى محمد  د/ عالية أحمد عبد الحميد 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 معالم التاريخ األوربي الوسيط

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 الدولة العباسيةتاريخ 
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 وحضارتها تاريخ الدولة البيزنطية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 األرشيفيات مدخل إلى علم الوثائق

      4 - 2 2 افيا االقتصاديةالجغر

 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 حيى 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 
 

        
 

 اضرات النظرية والتطبيقيةجدول توزيع احمل
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                                             

 :  جغرافيا الشعبة                                             

 الثانىالفصل الدراسى:                                               كلية الرتبية        

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                               
 82عدد الطالب:                                      

 فنيةمبىن   مارى كورىالقاعة:                                   
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة

 

 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر
  ( ع1تدريس مصغر )

 جغرافيا السكان
 تكنولوجيا التعليم ع

 مكتبات 202

  

   أ/ ضياء الدين على محمود  د/ رمضان شعبان سعد  د/ علياء عباس محمد  د/ أحمد عبد القادر محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر اختيارى تخصصى املادة

 جغرافيا الخدمات

 تكنولوجيا التعليم ع طبيعية –الدراسة الميدانية  ( ع1تدريس مصغر )
 مكتبات 202

  

   أ/ ضياء الدين على محمود  د/ أسامة حسين شعبان  د/ علياء عباس محمد  د/ محمد البدرى محمد نبيه عبد الحميد  العضو

الثال
ثاء

 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى ت الجغرافيا الحيوية جغرافيا التعدين والصناعة الجغرافيا الحيوية املادة

 صيدلة 101    والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم   المدرسة

 مكتبات 202     لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم  التربية ا

 المكتبة الرقمية  اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال علم نفس 

 معمل اللغات ان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل   تذكر ونسي

 قاعة  ب علم النفس   ل أبو بكر   تربية بيئية  د/ الزهراء خلي

  

  العضو
 

 د/ بهجت محمد عبد السالم 

 
 

 د/ أحمد موسى محمود 

 
 

 أ/ عبد الصمد عبد الجواد عبد الرحمن 

  

أسابيع 
 زوجية

 ت طبيعية –الدراسة الميدانية  ت جغرافيا السكان تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ت جغرافيا التعدين والصناعة تكنولوجيا التعليم املادة

 د/ نسرين عزت زكى  العضو

 مكتبات 202

 

 د/ أحمد موسى محمود 
 

 أ/ حنان محمد عبد العظيم 

 

 أ/ محمود عاطف عبد الستار 
 

 أ/ عوض مصطفى محمد 

 

 
 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 الجغرافيا الحيوية

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 جغرافيا السكان
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر

      4 - 2 2 طبيعية –الدراسة الميدانية 

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

  جغرافيا العالم النامى

2 

 

- 
 

- 
 

2 
  

   جغرافيا الخدمات
   2 2 - - (1تدريس مصغر )

   2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
   4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 

 

        
 

 ات النظرية والتطبيقيةجدول توزيع احملاضر
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                              

 :  علم النفس الرتبوى الشعبة                             
 الثانىالفصل الدراسى:                               كلية الرتبية               

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                          
 53عدد الطالب:                         

 علم النفس الرتبوىمبىن   )ب(القاعة:                         
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 علم النفس الفسيولوجي املادة
 ( ع1تدريس مصغر ) تكنولوجيا التعليم ع

 ع علم النفس التجريبي ع علم النفس الفسيولوجي

 معاونون  د/ هناء عبد الحميد محمد  أ/ ضياء الدين على محمود  د/ غادة أبو المجد أحمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع علم النفس التجريبي ع علم النفس الفسيولوجي ع (1تدريس مصغر ) جريبيعلم النفس الت تكنولوجيا التعليم ع املادة

 معاونون  د/ هناء عبد الحميد محمد  د/ سعودى محمد راغب  أ/ ضياء الدين على محمود  العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر اختيارى تخصصى وتطبيقاتها التعلم السلوكية نظريات املادة

 علم نفس التفكير

 قرر تربوى اختيارىم

 صيدلة 101 والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم      المدرسة

 مكتبات 202 لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم       التربية ا

 المكتبة الرقمية اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال  علم نفس 

 معمل اللغات   ان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل   تذكر ونسي

 ب علم النفسأبو بكر      قاعة  د/ الزهراء خليلتربية بيئية  

 وتطبيقاتها التعلم السلوكية نظريات

  العضو

 د/ محمد ابراهيم محمد 

 

 د/ نجاة زكى موسى 

 

 معاونون 

أسابيع 
 زوجية

 ع وتطبيقاتها لوكيةالتعلم الس نظريات تكنولوجيا التعليم اإلحصاء النفسى )االستداللي( اإلحصاء النفسى )االستداللي ت املادة

 معاونون  د/ نسرين عزت زكى  د/ صبرى محمود عبد الفتاح  معاونون  العضو

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

  

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 علم النفس الفسيولوجي

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 س التجريبيعلم النف
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 6 - 2 4 اإلحصاء النفسى )االستداللي(
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      5 2 - 3 وتطبيقاتها التعلم السلوكية نظريات

       مقررا واحداً من بين يختار الطالب

  علم اجتماع التنمية
3 

 
- 

 
- 

 
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 حيى

    علم نفس التفكير
    2 2 - - (1تدريس مصغر )

    2 - - 2 ربوى وثقافىتمقرر 
    4 2 - 2 جيا التعليمتكنولو



        

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية                                            
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                           

 اخلاصةالشعبة :  الرتبية                            

 الثانىالفصل الدراسى:                             كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                             
 09عدد الطالب:                       

 الوسائط املتعددةمعمل القاعة:                       
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 تنمية المواهب مدخل إلى اإلعاقة الجسمية والحركية املادة
 ع 1تكنولوجيا التعليم للتخصص 

  مكتبات 202
 

 تنمية المواهب مدخل إلى صعوبات التعلم ع

 أ/ هالة جمال سعد   محمود  أ/ ضياء الدين على د/ مصطفى خليل محمود  د/ الشيماء محمود سالمان  العضو

أسابيع 
 زوجية

 2مقرر فى التخصص األكاديمي  املادة

 صرف وعلم اللغة
  

 ع 1تكنولوجيا التعليم للتخصص 

 مكتبات 202
 

 مدخل إلى صعوبات التعلم ع
 تنمية المواهب

 أ/ هالة جمال سعد   أ/ ضياء الدين على محمود    خالد عبد التواب عبد القادر  العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 مدخل إلى صعوبات التعلم املادة
 

 مقرر تربوى اختيارى  تدريس مصغر ع

 صيدلة 101      والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم   المدرسة

 المكتب                 شراف التربوى د/ داليا طه محمود  اال

 تباتمك 202       لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم  التربية ا

 المكتبة الرقمية  اجتماعى د/ حنان فوزى أبو العال  علم نفس 

مدخل إلى اإلعاقة الجسمية 
 والحركية ع

 

  العضو

 د/ أحمد سمير صديق 

  

 د/ مديحة فرغلى على 

 

 أ/ هالة جمال سعد 

 

أسابيع 
 زوجية

 2مقرر فى التخصص األكاديمي  املادة

 نحو ودراسات اسالمية

 1لوجيا التعليم للتخصص تكنو تدريس مصغر

 قاعة ب قسم علم النفس

مدخل إلى اإلعاقة الجسمية 

 والحركية ع

 

  أ/ هالة جمال سعد  د/ نسرين عزت زكى  د/ مديحة فرغلى على  د/ أمانى محمود مصطفى  العضو

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المــــادةاسم 

      4 1 - 3 تنمية المواهب

 أ.د/ وكيل الكلية    4 1 - 3 مدخل إلى اإلعاقة الجسمية والحركية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 1 - 3 مدخل إلى صعوبات التعلم
 

 ئون التعليم والطالبلش أ.د/ عميــد الكلية

 4مقرر فى التخصص األكاديمي 
 اسالمية ودراسات نحو

4 - - 4      

 5مقرر فى التخصص األكاديمي 
 اللغة وعلم صرف

4 - - 4      

 ادق فرحاتأ.د/ عصام الدين ص أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 2 2 - - تدريس مصغر

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      3 1 - 2 1تخصص للتكنولوجيا التعليم 

 



 

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية                                            

 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 : الثانيةالفرقة                

 2م رياضيات:  الشعبة                          

 الثانىالفصل الدراسى:                          كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                              
 95عدد الطالب:                                     

 صيدلةمبىن   223القاعة:                                     
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

   1تيار متردد ع س  1بصريات فيزيائية ع س  تكنولوجيا التعليم ديناميكا ت بصريات فيزيائية املادة
 

   معاونون معامل قسم الفيزياء نهى على سيد د/  معاونون  د/ ابتسام على عيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   1تيار متردد ع س  1بصريات فيزيائية ع س  هندسة فراغية ت   معادالت تفاضلية ت املادة

   معاونون معامل قسم الفيزياء معاونون    معاونون  العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى  تيار متردد ( ع1تدريس مصغر ) (1حسبان ) املادة

 صيدلة 101المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم    

 مكتبات 202التربية الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم      

 مكتبات 202علم نفس اجتماعى د/ أسماء فتحى احمد       

 مكتبات 102تذكر ونسيان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل   

 د/ مديحة فرغلى على           قاعة أ علم النفس تربية بيئية 

  

  د/ عبد الرحمن على حسين  العضو

 صيدلة 102د/ ابراهيم محمد عبد الغنى 1مج 

 

 د/ مصطفى أحمد خليل  2مج 

   د/ محمد عثمان عبد الحميد 

أسابيع 
 زوجية

   ديناميكا معادالت تفاضلية ( ع1تدريس مصغر ) هندسة فراغية املادة

 صيدلة 102 د/ ابراهيم محمد عبد الغنى 1مج  د/ عبد الرحمن محمد شحاتة  العضو

 د/ مصطفى أحمد خليل  2مج 

   د/ السيد على حجازى  د/ مفيدة على زكى 

األربعاء
 اسابيع 

 فردية 

   ت تنظرية االحتماال تكنولوجيا التعليم ع 2تيار متردد ع س  2بصريات فيزيائية ع س  ديناميكا املادة

   معاونون  أ/ آية عبد الباقى محمد  معاونون معامل قسم الفيزياء د/ السيد على حجازى  العضو

أسابيع 
 زوجية

    (1حسبان ) تكنولوجيا التعليم ع 2تيار متردد  ع س  2بصريات فيزيائية ع س  نظرية االحتماالت املادة

    معاونون  أ/ آية عبد الباقى محمد  الفيزياءمعاونون معامل قسم  د/ محمد أحمد مبارك  العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (3حسبان )

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 هندسة فراغية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 ت تفاضليةمعادال
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 ديناميكا

      4 - 2 2 االحتماالت نظرية

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات عيد عبد الواحد علىأ.د/  أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 بصريات فيزيائية

      3 1 - 2 تيار متردد
   2 2 - - (1تدريس مصغر )

   2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
   4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية                                            

 الوريوس والليسانسملرحلة البك 
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة: الثانية           

 0الشعبة:  رياضيات م                      

 الثانىالفصل الدراسى:                       كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                             
 95عدد الطالب:                                     

 صيدلةمبىن   228القاعة:                                     
 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

 2تيار متردد ع س  2بصريات فيزيائية ع س    هندسة فراغية ت 1تيار متردد ع س  1بصريات فيزيائية ع س  معادالت تفاضلية ت املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء   معاونون  معاونون معامل قسم الفيزياء معاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

 2س  تيار متردد ع 2بصريات فيزيائية ع س    تكنولوجيا التعليم 1تيار متردد ع س  1بصريات فيزيائيةع  س  بصريات فيزيائية املادة

 معاونون معامل قسم الفيزياء   د/ نهى على سيد  معاونون معامل قسم الفيزياء د/ ابتسام على عيد  العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 

 املادة
 هندسة فراغية

   ديناميكا معادالت تفاضلية ( ع1تدريس مصغر )

   د/ السيد على حجازى  دة على زكى د/ مفي د/ هشام مصطفى كمال  د/ عبد الرحمن محمد شحاتة  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر تربوى اختيارى  تيار متردد ( ع1تدريس مصغر ) (1حسبان ) املادة

 صيدلة 102  المجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم   المدرسة و

 المكتب           التربية الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم 

 مد            المكتبعلم نفس اجتماعى د/ أسماء فتحى اح

 المكتب     د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  تذكر ونسيان 

 المكتب       تربية بيئية  د/ مديحة فرغلى على            

  

  العضو

 د/ عبد الرحمن على حسين 

 

 د/ هشام مصطفى كمال 

 

 د/ محمد عثمان

 عبد الحميد  

  

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

   تكنولوجيا التعليم ع  (1حسبان ) ديناميكا ت االحتماالتنظرية  املادة

   أ/ آية عبد الباقى محمد   معاونون  د/ محمد أحمد مبارك  العضو

أسابيع 
 زوجية

   تكنولوجيا التعليم ع   نظرية االحتماالت ت ديناميكا املادة

    أ/ آية عبد الباقى محمد   معاونون  د/ السيد على حجازى  العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (3حسبان )

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 هندسة فراغية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب نة اجلداولرئيس جل إعداد اجلدول 4 - 2 2 معادالت تفاضلية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      6 - 2 4 ديناميكا

      4 - 2 2 االحتماالت نظرية

 فرحات أ.د/ عصام الدين صادق أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 بصريات فيزيائية

      3 1 - 2 تيار متردد
   2 2 - - (1تدريس مصغر )

   2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
   4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية             

 كيمياء:   الشعبة                

 الثانىالفصل الدراسى:                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                             
 66عدد الطالب:                                     
 مبىن مكتبات  820القاعة:                                     

  
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

   تكنولوجيا التعليم ديناميكا حرارية ع  فيزياء حديثة ع   رياضيات تطبيقية املادة

   د/ نهى على سيد  معاونون    د/ نادية سعد محمود  العضو

أسابيع 
 زوجية

   معادالت تفاضلية ديناميكا حرارية ع  فيزياء حديثة ع  (1كيمياء غير عضوية ) فيزياء حديثة ادةامل

   د/ محمد أحمد مبارك  معاونون   د/ الهام محمد عبد اهلل  د/ سامى بطرس حنا  العضو

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 فردية 
 

 
  املادة

 معادالت تفاضلية ديناميكا حرارية 

 ت

 قيةرياضيات تطبي

 ت

 مقرر تربوى اختيارى 

 صيدلة 101 د/ دعاء لطيف ابراهيم    المدرسة والمجتمع

 مكتبات 202دولية د/ محمد أحمد عبد العظيم     التربية ال

 مكتبات 202     س اجتماعى د/ أسماء فتحى احمد علم نف

 مكتبات 102ن د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  تذكر ونسيا

 قاعة أ علم النفس        فرغلى على تربية بيئية  د/ مديحة

 تكنولوجيا التعليم ع

 
 العضو

   

 د/ وائل محمد محمود 

 

 معاونون 

 

 أ/ آية عبد الباقى محمد 

أسابيع 
 زوجية

 تكنولوجيا التعليم ع  (2كيمياء عضوية ) (1كيمياء غير عضوية )   املادة

د/ محسن عبد المتعال   د/ يسرية رزق ابراهيم د/ على محمد حسان    العضو

 محمد 

 أ/ آية عبد الباقى محمد  

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

 ( ع2كيمياء عضوية ) ( ع1تدريس مصغر ) ( ع2كيمياء فيزيائية )    املادة

 معاونون  د/ محمد رشدى محمد  معاونون     العضو

أسابيع 
 زوجية

 ( ع2كيمياء عضوية ) ( ع1تدريس مصغر ) ع( 2كيمياء فيزيائية ) (2كيمياء فيزيائية ) املادة

 معاونون  د/ محمد رشدى محمد  معاونون  د/ نصر الدين فؤاد محمد  العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 معادالت تفاضلية

 أ.د/ وكيل الكلية    3 - 1 2 ضيات تطبيقيةريا
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

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

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية

      4 1 - 3 (2كيمياء فيزيائية )

 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 حيى 3 - - 3 (1ر عضوية )ء غياكيمي

      1 4 - 3 (2كيمياء عضوية )
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية                                            

 :  فيزياء الشعبة              

 الثانىالفصل الدراسى:                        كلية الرتبية   

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                                
 4عدد الطالب:                                     
 مبىن مكتبات  328القاعة:                                     

 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

     صيدلة 101   تكنولوجيا التعليم ( ع2كيمياء ) صيدلة 101   بصريات فيزيائية املادة

     د/ نهى على سيد  معاونون معامل قسم الكيمياء  د/ ابتسام على عيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   مكتبات 202       معادالت تفاضلية رياضيات تطبيقية ( ع2كيمياء ) رياضيات تطبيقية املادة

    د/ محمد أحمد مبارك  د/ نادية سعد محمود  معاونون معامل قسم الكيمياء  د/ نادية سعد محمود  العضو

االثنني
 

 

 

 
 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى  تيار متردد فيزياء حيوية   املادة

 صيدلة 101المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم    

 مكتبات 202ة الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم     التربي

 مكتبات 202علم نفس اجتماعى د/ أسماء فتحى احمد      

 مكتبات 102تذكر ونسيان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل  

 تربية بيئية  د/ مديحة فرغلى على        قاعة أ علم النفس

  

 
 العضو

   

 د/ منى مصطفى محمود 

 

 ن عبد الحميد د/ محمد عثما

  

أسابيع 
 زوجية

     (2كيمياء )   جبر خطى املادة

     د/ محسن عبد المتعال محمد    د/ رشا أحمد فرغلى  العضو

األربعاء
 اسابيع 

 فردية 

 بصريات فيزيائية ع صيدلة 102    تكنولوجيا التعليم ع مكتبات 202 ( ع1تدريس مصغر ) رياضيات تطبيقية ت فيزياء حيوية ع تيار متردد ع املادة

 معاونون  معامل قسم الفيزياء أ/ آية عبد الباقى محمد  د/ محمد رشدى محمد  معاونون  معاونون  معامل قسم الفيزياء العضو

أسابيع 
 زوجية

 بصريات فيزيائية ع صيدلة 102     التعليم ع تكنولوجيا مكتبات 202 ( ع1تدريس مصغر ) معادالت تفاضلية ت جبر خطى ت فيزياء حيوية ع تيار متردد ع املادة

 معاونون  معامل قسم الفيزياء أ/ آية عبد الباقى محمد  د/ محمد رشدى محمد  معاونون  معاونون  معامل قسم الفيزياء العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 1 - 2 تيار متردد

 أ.د/ وكيل الكلية    3 1 - 2 فيزياء حيوية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 2 - 2 بصريات فيزيائية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 (2كيمياء )

      3 - 1 2 جبر خطى

 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 حيى 3 - 1 2 معادالت تفاضلية

      6 - 2 4 رياضيات تطبيقية
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 ا التعليمتكنولوجي



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية             

 بيولوجى:   الشعبة                   

 الثانىالفصل الدراسى:                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                              
 64عدد الطالب:                                     
 مبىن مكتبات  828القاعة:                                     

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 يعاساب
 فردية 

 املادة
  

 (1فسيولوجيا النبات )

 صيدلة 102

علم المعادن والموارد االقتصادية 

 ع

 تكنولوجيا التعليم

 مكتبات 202

  

   د/ نهى على سيد  معاونون  د/ جابر خالف عبد الباقى    العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 حبليات

علم المعادن والموارد  نبات اقتصادى

 االقتصادية

المعادن والموارد االقتصادية علم 

 ع

  
 

 

د/ شيماء محمد  د/ صفاء سعيد سليمان  العضو

 عبد الحميد 

     معاونون  د/ مبروك سامى محمد 

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى  تكنولوجيا التعليم ع ( ع1تدريس مصغر ) حبليات ع املادة

 صيدلة 101 يم      والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراه المدرسة

 مكتبات 202 لدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم        التربية ا

 مكتبات 202    نفس اجتماعى د/ أسماء فتحى احمد     علم 

 مكتبات 102 ان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل    تذكر ونسي

 قاعة أ علم النفس             تربية بيئية  د/ مديحة فرغلى على

  

معامل قسم علم  معاونون  ضوالع

 الحيوان 

 أ/ آية عبد الباقى محمد  د/ يامنة محمد أحمد 

 

  

أسابيع 
 زوجية

   بيئة نباتية تكنولوجيا التعليم ع ( ع1تدريس مصغر ) حبليات ع املادة

معامل قسم علم  معاونون  العضو

 الحيوان 

 أ/ آية عبد الباقى محمد  د/ يامنة محمد أحمد 

 دلةصي 102

   د/ ناصر أحمد بركات 

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

 ( ع1فسيولوجيا حيوان ) ع نبات اقتصادى (1فسيولوجيا حيوان ) ع بيئة نباتية ( ع1فسيولوجيا النبات ) املادة

 الحيوان  معاونون  معامل قسم علم معاونون  معامل قسم النبات  د/ ايناس حسين رفعت  معاونون  معامل قسم النبات  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ( ع1فسيولوجيا حيوان ) ع نبات اقتصادى   ع بيئة نباتية ( ع1فسيولوجيا النبات ) املادة

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان  معاونون  معامل قسم النبات    معاونون  معامل قسم النبات  العضو

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 حبليات

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 1 2+2 - 1+2 بيئة نباتية + نبات اقتصادى
 

 لشئون التعليم والطالب ميــد الكليةأ.د/ ع

      4 2 - 2 (1فسيولوجيا النبات )

      3 2 - 1 والموارد االقتصادية المعادنعلم 

 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 حيى 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 ربوى اختيارىمقرر ت
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية              

 تعليم زراعى:   الشعبة                         

 الثانىالفصل الدراسى:                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                              
 04عدد الطالب:                                     

       قاعة أ قسم علم النفسالقاعة:                                    
 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

   ( فسيولوجي ع2نبات زراعى ) أساسيات األراضى ( ع1تدريس مصغر ) اقتصاد زراعى )مدخل( املادة

   تقسم أمراض النباأ/ آية إبراهيم راضى   د/ حسن على حسن  د/ جمال خيرى محمود  د/ هالة شحاتة محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ( فسيولوجي ع2نبات زراعى ) تكنولوجيا التعليم ( ع1تدريس مصغر )   املادة

   قسم أمراض النبات أ/ آية إبراهيم راضى  د/ نهى على سيد  د/ جمال خيرى محمود    العضو

االثنني
 

 

 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر تربوى اختيارى  ( ع)حيوية 2كيمياء زراعية  ( فسيولوجي2نبات زراعى ) املادة

 صيدلة 101المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف ابراهيم     

 مكتبات 202التربية الدولية د/ محمد أحمد عبد العظيم       

 مكتبات 202علم نفس اجتماعى د/ أسماء فتحى احمد       

 مكتبات 102تذكر ونسيان د/ عبد العزيز محمد حسب اهلل   

 مد فهيم ابراهيم                    المكتبتربية بيئية  د/ مح

 

 تكنولوجيا التعليم ع

  العضو

 د/ رانيا مصطفى سعد 

 قسم أمراض النبات

 

 معاونون قسم الكيمياء الزراعية

 

 أ/ آية عبد الباقى محمد 

 مكتبات 202

أسابيع 
 زوجية

 لوجيا التعليم عتكنو   )حيوية( ع 2كيمياء زراعية  )حيوية( 2كيمياء زراعية  املادة

 د/ محمد شعبان حسن  العضو

 د/ هناء سالم صالح 

 أ/ آية عبد الباقى محمد    معاونون قسم الكيمياء الزراعية

 مكتبات 202

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

 أساسيات األراضى ع ميكروبيولوجيا زراعية ع ميكروبيولوجيا زراعية املادة

 د/ هدى محمد عبد الرحمن  العضو

 د/ مها عمر عبد اللطيف 

 معاونون قسم األراضى معاونون قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

أسابيع 
 زوجية

 أساسيات األراضى ع ميكروبيولوجيا زراعية ع   املادة

 معاونون قسم األراضى معاونون قسم الميكروبيولوجيا الزراعية   العضو

 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 ميكروبيولوجيا زراعية

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

 بلشئون التعليم والطال رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 2 - - 2 اقتصاد زراعى )مدخل(
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 ( فسيولوجي2نبات زراعى )

      6 4 - 2 )حيوية( 2كيمياء زراعية 

 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 حيى 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 رر تربوى اختيارىمق
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية             

 لغة عربية:  ت.أ.  الشعبة                           

 الثانىالفصل الدراسى:                        بيةكلية الرت

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                              
 98عدد الطالب:                                     
 صيدلةمبىن   822القاعة:                                     

 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 مهارات حركية ع مهارات موسيقية ع ( ع2تدريس مصغر ) مهارات يدوية وفنية ع مهارات يدوية وفنية

 كلية التربية الرياضية

 م.م/ رانيا بدوى على  د/ حسام حسن أبو السعود  د محمود د/ شعبان محم صيدلة 102د/ هدى أنور عبد العزيز       د/ هدى أنور  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مهارات حركية ع بالغة ونقد ت ( ع2تدريس مصغر ) مهارات يدوية وفنية ع  املادة

 كلية التربية الرياضية

 رانيا بدوى على  م.م/ د/ مبروك عبد الحليم جاد المولى  د/ شعبان محمد محمود  د/ هدى أنور عبد العزيز   العضو

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 مهارات حركية  املادة

 كلية التربية الرياضية
 تكنولوجيا التعليم ع تكنولوجيا التعليم

 دراما ومسرح الطفل

 د/ دالل اسماعيل محمد  أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ هبه أحمد عبد الجواد  د/ ياسر عبد الرشيد سيد   العضو

أسابيع 
 يةزوج

  ع مهارات موسيقية مهارات موسيقية تكنولوجيا التعليم ع بالغة ونقد الدين والقضايا المعاصرة املادة

د/ حسام حسن أبو  أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ صفوت عبد اهلل عبد الرحيم  د/ يسرا ثروت محمد  العضو

 السعود 

  د/ حسام حسن أبو السعود 

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2+2 - 1+1 وحركيةمهارات موسيقية 

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب جلداولرئيس جلنة ا إعداد اجلدول 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      4 - 2 2 بالغة ونقد

 ين صادق فرحاتأ.د/ عصام الد أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 الدين والقضايا المعاصرة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية               

  :  ت.أ. لغة اجنليزية الشعبة                               

 الثانىالفصل الدراسى:                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                              
  229 عدد الطالب:                                    

 صيدلةمبىن   322القاعة:                                     
  

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
 قراءة

 ( ع2تدريس مصغر ) 1شعر 
 (  ت2قواعد ) محادثة

 د/ هويده مصطفى عبد الرحمن  1مج  د/ ممدوح محمود على  د/ محمد فتحى سليمان  العضو

 صيدلة 102د/ داليا على ماهر عباس  2مج 

 حميدة  جمالأ/ عشرى  د/ ثروت أديب جرجس 

أسابيع 
 زوجية

 (2كتابة ) ( ع2تدريس مصغر ) (2ترجمة )  املادة

 د/ هويده مصطفى عبد الرحمن  1مج  د/ محمود محمد ابراهيم   العضو

 صيدلة 102د/ داليا على ماهر عباس  2مج 

 د/ رضا على حسن 

الثالثاء
 

 اسابيع
 فردية 

 تكنولوجيا التعليم ع تكنولوجيا التعليم علوم متكاملة يدوية وفنية عمهارات  مهارات يدوية وفنية املادة

 أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ هبه أحمد عبد الجواد  د/ أسماء حمودة محمد  د/ ايمان عيسى غالى  د/ ايمان عيسى غالى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 لتعليم عتكنولوجيا ا ( 2قواعد ) 1نقد   مهارات يدوية وفنية ع  املادة

 د/ جمال نجيب أحمد   د/ ايمان عيسى غالى   العضو

صيدلة 102  

د/ محمد حامد 

 حافظ 

 أ/ ضحى حسام عبد المنعم 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 علوم متكاملة
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 (2كتابة )

 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 حيى 4 - 2 2 (1) قدن شعرو

      3 - 2 1 (2ترجمة )
      3 - 2 1 (2قواعد )

      4 - 2 2 ومحادثة قراءة
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

        
 

 ل توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية جدو
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية            

 دراسات ت.أ. :  الشعبة                       

 الثانىالفصل الدراسى:                       كلية الرتبية    

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                                    
 262عدد الطالب:                                     
 مبىن مكتبات  323القاعة:                                     

 
 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

األحد
 

 
 اسابيع

 فردية 

 

 املادة
   مهارات يدوية وفنية ع مهارات يدوية وفنية تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ع (2يس مصغر )تدر

   د/ عصام عبد الرحمن حسن  د/ عصام عبد الرحمن  د/ أحمد عبد القادر محمد  د/ ادريس سلطان صالح  العضو

أسابيع 
 زوجية

أوروبا الحديث  تاريخ جغرافيا اوراسيا اإلقليمية ع (2تدريس مصغر ) املادة
 والمعاصر ت

   مهارات يدوية وفنية ع

   د/ عصام عبد الرحمن حسن  عبد العظيم محمد أ/ حنان  د/ بهجت عبد السالم محمد  د/ ادريس سلطان صالح  العضو

الثالثاء
 اسابيع 

 فردية 

   لتعليم عتكنولوجيا ا تكنولوجيا التعليم علوم متكاملة ت جغرافيا اوراسيا اإلقليمية املادة

   أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ هبه أحمد عبد الجواد  د/ أسماء حمودة محمد  أ/ هدية حسين أحمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   تكنولوجيا التعليم ع دراما ومسرح الطفل   املادة

   أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ دالل اسماعيل محمد    العضو

 

 .22/6، 11/6، 10/2، 16/2، 2/2، 12/2، 2/2األحد )الزوجى(: أيام                                  .20/6، 6/6، 21/2، 9/2، 22/2، 11/2، 22/1األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 12/6، 1/6، 12/2، 2/2، 20/2، 6/2 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 22/2، 11/2، 22/2، 11/2، 10/1 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 أ.د/ وكيل الكلية    4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنة اجلدا إعداد اجلدول 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 جغرافيا اوراسيا اإلقليمية

      3 - 1 2 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر

 د/ عصام الدين صادق فرحاتأ. أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 علوم متكاملة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 لفرقة : الثانيةا           

 2معلوم  ت.أ.:  الشعبة                     

 الثانىالفصل الدراسى:                      كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                             
 44عدد الطالب:                                     
 صيدلةمبىن   323القاعة:                                     

 

 
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

  مهارات يدوية وفنية املادة

 مهارات يدوية وفنية ع
 مهارات حركية ع الفقاريات

 كلية التربية الرياضية
 مهارات موسيقية

 مهارات موسيقية ع

 د/ حسام حسن أبو السعود  د/ حسام حسن أبو السعود  صر عبد المنعم م/ شيماء نا د/ هنيدا صافى محمد  د/ عصام عبد الرحمن حسن   د/ عصام عبد الرحمن  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مهارات حركية املادة

 كلية التربية الرياضية

 مهارات يدوية وفنية ع
 

 مهارات حركية ع

 كلية التربية الرياضية

 ع مهارات موسيقية 

 د/ حسام حسن أبو السعود   / شيماء ناصر عبد المنعم م  د/ عصام عبد الرحمن حسن  د/ ياسر عبد الرشيد سيد  العضو

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 فردية 
 

     تكنولوجيا التعليم ع ( ع2تدريس مصغر ) 2س ع ديناميكا حرارية  1س ع ديناميكا حرارية  املادة

     أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ الهام محمد عبد التواب  معامل قسم الفيزياءمعاونون  العضو

أسابيع 
 زوجية

     تكنولوجيا التعليم ع ( ع2تدريس مصغر ) 2س  ع  ديناميكا حرارية 1س ع ديناميكا حرارية  املادة

     أ/ ضحى حسام عبد المنعم  د/ الهام محمد عبد التواب  معاونون معامل قسم الفيزياء العضو

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

   تكنولوجيا التعليم  حبليات ميكا حراريةدينا حبليات ع ع الفقاريات املادة

   د/ هبه أحمد عبد الجواد   د/ صفاء سعيد سليمان  د/ وائل محمد محمود  معاونون  معامل قسم علم الحيوان  العضو

أسابيع 
 زوجية

     دراما ومسرح الطفل حبليات ع ع الفقاريات املادة

     / شعبان اسماعيل عبد الكريم د معاونون  معامل قسم علم الحيوان  العضو

 

 
 

 
 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 
 

 
 

 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم
 يس اجلامعةأ.د/ نائب رئ 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 1 - 1 الفقاريات

      2 1 - 1 حبليات

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على ان صاحلأ.د/ ادريس سلط أ.د/ أمحد حممد أمحد أ/ حممد نصر حيى 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية
      2 2 - - (2تدريس مصغر )



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثانية              

 0الشعبة : ت.أ. علوم م                        

 الثانىالفصل الدراسى:                       كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                             
 48عدد الطالب:                                     

 صيدلةمبىن   328القاعة:                                     
 

 
 

 

 6-5 5-8 8-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-4 اليوم / الساعة

السبت
 

 

 اسابيع
 فردية 

 مهارات حركية املادة

 كلية التربية الرياضية

   مهارات يدوية وفنية ع مهارات يدوية وفنية حبليات ع ع الفقاريات 

   د/ ايمان عيسى غالى  د/ ايمان عيسى غالى  معامل قسم علم الحيوان  عاونون م  د/ ياسر عبد الرشيد سيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   مهارات يدوية وفنية ع الفقاريات حبليات ع ع الفقاريات   املادة

   د/ ايمان عيسى غالى  د/ هنيدا صافى محمد  معامل قسم علم الحيوان  معاونون    العضو

االثنني
 

 

 
 اسابيع

 رديةف 
 

 مهارات حركية ع ( ع2تدريس مصغر )   املادة

 تكنولوجيا التعليم ع كلية التربية الرياضية
  

   أ/ ضحى حسام عبد المنعم  م/ شيماء ناصر عبد المنعم  د/ محمد عبد الحى عبد السالم    العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
  

 مهارات حركية ع ( ع2تدريس مصغر )

 اضيةكلية التربية الري
 تكنولوجيا التعليم ع

  

   أ/ ضحى حسام عبد المنعم  م/ شيماء ناصر عبد المنعم  د/ محمد عبد الحى عبد السالم    العضو

األربعاء
 

 اسابيع
 فردية 

ديناميكا حرارية  1س ع ديناميكا حرارية  املادة

 2س ع 

 دراما ومسرح الطفل
 مهارات موسيقية 

 ع مهارات موسيقية

 د/ حسام حسن أبو السعود  د/ حسام حسن أبو السعود   د/ شعبان اسماعيل عبد الكريم  معامل قسم الفيزياء  اونون مع العضو

أسابيع 
 زوجية

 ديناميكا حرارية 1س  ع ديناميكا حرارية املادة

 2س  ع

  حبليات ديناميكا حرارية
 تكنولوجيا التعليم

 ع مهارات موسيقية

 د/ حسام حسن أبو السعود  د/ هبه أحمد عبد الجواد   د/ صفاء سعيد سليمان  د/ وائل محمد محمود  م الفيزياء معاونون  معامل قس العضو
 

 
 

 
 

 .26/6، 12/6، 29/2، 12/2، 1/2، 12/2، 1/2السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 2/6، 22/2، 2/2، 22/2، 10/2، 22/1السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 12/6، 11/2، 12/2، 1/2، 19/2، 2/2أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 22/2، 10/2، 26/2، 12/2، 29/1أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .10/6، 16/6، 2/6، 19/2، 2/2، 21/2، 2/2األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .21/6، 9/6، 26/2، 12/2، 22/2، 12/2، 11/1األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنة اجلداول إعداد اجلدول 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 1 - 1 الفقاريات

      2 1 - 1 حبليات

 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 حيى 4 3 - 1 وفنية مهارات يدوية

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية
      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 


