
        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                             

 :  لغة عربية  الشعبة                            

 الثانىالفصل الدراسى:                              كلية الرتبية          

 0202/ 0202العام اجلامعي :                    
 20عدد الطالب:                             

       مبىن فنية  225القاعة:             
 

 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

 ت (5نحو وصرف ) (5نحو وصرف ) طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية فلسفة إسالمية املادة

 أ/ أحمد ادريس أحمد  د/ سيد عبد الخالق سيد  د/ بسمة عبد الرحمن جبر  د/ فهيمة لبيب بطرس  د/ إسماعيل فريد متولى  العضو

أسابيع 
 زوجية

  أندلسيأدب  ت مهارات لغوية )كتابة( مهارات لغوية )كتابة( ت فلسفة إسالمية املادة

  د/ محمد رمضان عبد الوهاب  أ/ حمادة رجب تغيان   د/ داليا محمد عبد الحكم  د/ إسماعيل فريد متولى  العضو

ا
ثاء

ثال
ل

 

 اسابيع
 فردية 

   (2أدب عباسى ) سيكولوجية فئات خاصة ت عند العرب نقديفكر  ( ع2تدريس مصغر ) املادة

   د/ رضا محمد أحمد  د/ أسماء فتحى أحمد  د/ أحمد حلمى عبد الحليم  د/ أسماء محمد محروس  العضو

أسابيع 
 زوجية

   عند العرب نقديفكر  ت (2أدب عباسى ) أندلسي تأدب  ( ع2تدريس مصغر ) املادة

   د/ عمر محمد عبد الواحد  مد د/ شيماء عمر مح د/ هالة ربيع عبد العزيز  د/ أسماء محمد محروس  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (5نحو وصرف )

 أ.د/ وكيل الكلية    5 - 3 2 مهارات لغوية )كتابة(
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 (2أدب عباسى )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 أندلسيأدب 

      4 - 2 2 عند العرب نقديفكر 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل امحدأ.د/ امحد حممد  أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 فلسفة إسالمية

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

  



 

 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 2م:  لغة اجنليزية  الشعبة                                      

 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 90عدد الطالب:                                      

       صيدلةمبىن   022القاعة:                               
 
 

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

حد
األ

 

 
 اسابيع

 فردية 

 ع 1تدريس مصغر   املادة

 د/ أحمد محمد عبد الحافظ  1مج 

  قاعة الخوارزمى مبنى فنية الدور األول علوى 

 2شعر    سيكولوجية فئات خاصة طرق تدريس فئات خاصة

 د/ ممدوح محمود على   د/ أسماء فتحى أحمد  د/ جمال محمد شحاتة  العضو

 د/ امنية لطيف ابراهيم  2مج 

أسابيع 
 زوجية

 ع 1تدريس مصغر   املادة

 د/ أحمد محمد عبد الحافظ  1مج 

  قاعة الخوارزمى مبنى فنية الدور األول علوى 

 3ترجمة  خطابة تحليل الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

 د/ محمد فتحى سليمان  د/ محمد حامد حافظ  / زيناهم محمد محمد د العضو

 د/ امنية لطيف ابراهيم  2مج 

 الرتبيــــة العمليـــــة االثنني
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

    3كتابة  لغويات تقابلية املادة

   د/ آمال سعد أبو الليل  د/ رضا على حسن  العضو

أسابيع 
 زوجية

    مقدمة إلى اللغويات العامة ت خطابة تحليل املادة

    د/ مصطفى ثابت محمد  د/ محمد حامد حافظ  العضو

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة  

Poetry (2) 3 - - 3      

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

Contrastive Analysis  
 تقابليةلغويات 

 لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدولرئيس  إعداد اجلدول 4 - 2 2
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Discourse Analysis 
 خطابة تحليل

2 2 - 4      

Writing (3) 2 2 - 4      

Introduction To General Linguistics 3 2 - 5 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 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

  



        
 

 احملاضرات النظرية والتطبيقيةجدول توزيع 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 0الشعبة :  لغة اجنليزية م                                      

 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 92عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبىن   020القاعة:                                 
 

 

 6-2 2-4 4-5 5-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الساعةاليوم / 

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

 ع 1تدريس مصغر   املادة

 د/ داليا على ماهر عباس  1مج 

 صيدلة 123

 3ترجمة  خطابة تحليل الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

 د/ محمد فتحى سليمان  د/ محمد حامد حافظ  د/ زيناهم محمد محمد  د/ مروة جمال شحاتة 2مج  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع 1تدريس مصغر   املادة

 د/ داليا على ماهر عباس  1مج 

 صيدلة 422

 2شعر    سيكولوجية فئات خاصة طرق تدريس فئات خاصة

 د/ ممدوح محمود على   د/ أسماء فتحى أحمد  د/ جمال محمد شحاتة  د/ مروة جمال شحاتة 2مج  العضو

 الرتبيــــة العمليـــــة االثنني
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

    مقدمة إلى اللغويات العامة ت خطابة تحليل املادة

    د/ مصطفى ثابت محمد  د/ محمد حامد حافظ  العضو

أسابيع 
 زوجية

    3كتابة  لغويات تقابلية املادة

   د/ آمال سعد أبو الليل  د/ رضا على حسن  العضو

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة  

Poetry (2) 3 - - 3      

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

Contrastive Analysis  
 تقابليةلغويات 

 لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدولرئيس  إعداد اجلدول 4 - 2 2
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

Discourse Analysis 
 خطابة تحليل

2 2 - 4      

Writing (3) 2 2 - 4      

Introduction To General Linguistics 3 2 - 5 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 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                               

 :  لغة فرنسية الشعبة                              

 الثانىالفصل الدراسى:                                كلية الرتبية       

 0202/ 0202العام اجلامعي :                        
 42عدد الطالب:                               

       مكتباتمبىن   425القاعة:                     
 

 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

     سيكولوجية فئات خاصة طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية املادة

     د/ نهلة فرج على  د/ محمد جمعة رفاعى  د/ زيناهم محمد محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

  (2لغويات ) (2( )12مقال أدبى القرن ) أدب فرنكفونى املادة

  يوسف أحمد د/ بهيرة  د/ إيمان محمود زهران  فاروق التالوى د/ حنان  العضو

 الرتبيــــة العمليـــــة االثنني
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

 (2( )12نصوص القرن ) ع (2تدريس مصغر ) املادة
 ت (3ترجمة )

نصوص القرن 
(12( )2) 

  

   أ/ رشا محمد حسين   د/ أدهم ربيع محفوظ  د/ هانى عبد الفتاح شوره  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ت (2لغويات ) ت (2( )12مقال أدبى القرن ) (3ترجمة ) ع (2تدريس مصغر ) املادة
 نصوص القرن 

(12( )2) 

  أ/ رشا محمد حسين  أ/ دينا عبد الغنى خالد  فاطمة خليل حمودة أ/  د/ عمر أمين أبو النصر  د/ هانى عبد الفتاح شوره  العضو

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 - 2 3 (2لغويات )

 أ.د/ وكيل الكلية    5 - 2 3 (3ترجمة )
 رئيس اجلامعةأ.د/ نائب  

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 أدب فرنكفونى
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      5 - 2 3 (2( )81نصوص القرن )

      5 - 2 3 (2( )81مقال أدبى القرن )

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد نصر حيىأ/ حممد  2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

  



        
 

 احملاضرات النظرية والتطبيقيةجدول توزيع 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 املبدئيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 :  التاريخ الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 08عدد الطالب:                                       

       مبىن فنية (أمحد زويل)القاعة:                            
 
 

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

حد
األ

 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر اختيارى تخصصى املادة
 نصوص تاريخية باللغة العربية

 ( ع2تدريس مصغر ) الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية
 مكتبات 226

   ت النظم والحضارة اإلسالمية

   قسم التاريخ كلية اآلداب د/ ادريس سلطان صالح  د/ آمال جابر محمد  د/ محمد مجدى حسن  العضو

أسابيع 
 زوجية

 تاريخ اآليوبين والمماليك ت تاريخ اآليوبين والمماليك املادة
 ( ع2تدريس مصغر )

 مكتبات 226
   النظم والحضارة اإلسالمية

   د/ ليلى حسن لطفى على  د/ ادريس سلطان صالح  د/ أزهار سيد توفيق  قسم التاريخ كلية اآلداب العضو

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية 

 طرق تدريس فئات خاصة املادة
 مكتبات 226

 مقرر اختيارى تخصصى
 ت نصوص تاريخية باللغة العربية

 ت جغرافيا الوطن العربى جغرافيا الوطن العربى
  

   أ/ أمانى عبد الستار ابراهيم  د/ أسامة محمد محمد  د/ محمد مجدى حسن  د/ علياء عباس محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 سيكولوجية فئات خاصة   املادة
 مكتبات 226

   العالقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى

   د/ محمد مرسى عبد اهلل  / سعاد كامل قرنى د   العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األربعاء

      

      

      

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 تاريخ اآليوبين والمماليك

 أ.د/ وكيل الكلية    4 - 2 2 النظم والحضارة اإلسالمية
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 العالقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى

       بين:يختار الطالب مقررا واحدا من 

  تحقيق المخطوط
2 

 
2 

 
- 

 
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

      نصوص تاريخية باللغة العربية
      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

   



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                 

 :  جغرافيا الشعبة                                

 الثانىالفصل الدراسى:                                  كلية الرتبية       

 0202/ 0202العام اجلامعي :                               
 52عدد الطالب:                                 

       مكتباتمبىن   026القاعة:                        
 
 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

     ( ع2تدريس مصغر ) جغرافيا البحار والمحيطات الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية املادة

     صالح  د/ ادريس سلطان د/ كمال سروجى درويش  د/ آمال جابر محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 مقرر اختيارى تخصصى املادة

 جغرافيا الكوارث
   جغرافيا النقل والتجارة ( ع2تدريس مصغر ) جغرافيا العمران

   د/ بهجت عبد السالم محمد  د/ ادريس سلطان صالح  مد البدرى محمد نبيه عبد الحميد د/ مح د/ أسامة حسين شعبان  العضو

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية 

   ت جغرافيا النقل والتجارة ت جغرافيا العمران نظم المعلومات الجغرافية طرق تدريس فئات خاصة املادة

   أ/ محمد صالح غانم  د/ صابر عبد السالم أحمد  د/ علياء عباس محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 ت جغرافيا البحار والمحيطات

 

 سيكولوجية فئات خاصة

 نظم المعلومات الجغرافية ت

 معمل نظم المعلومات الجغرافيا

 الدور األول كلية اآلداب قسم الجغرافيا

 اختيارى تخصصىمقرر 

 ت جغرافيا الكوارث
  

 د/ صابر عبد السالم أحمد  د/ سعاد كامل قرنى  أ/ هدية حسين أحمد  العضو

 + أ/ محمد دسوقى عنتر 

 

 أ/ محمد دسوقى عنتر

  

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األربعاء

      

      

      

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 جغرافيا النقل والتجارة

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

 العمران جغرافيا
  التعليم والطالبلشئون  رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2

 أ.د/ عميــد الكلية

 لشئون التعليم والطالب

      4 - 2 2 نظم المعلومات الجغرافية

       يختار الطالب مقررا واحدا من بين

  االستشعار عن بعد
2 

 
2 

 
- 

 
4 

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

      جغرافيا الكوارث

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل التربية العملية

  



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                             

 :  علم النفس الرتبوى  الشعبة                            

 الثانىالفصل الدراسى:                              كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                    
 44عدد الطالب:                            

  قسم علم النفس الرتبوى  )ج(القاعة:                            
 

 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

 ع االختبارات النفسية  االختبارات النفسية ع (2تدريس مصغر ) طرق تدريس فئات خاصة املادة

 معاونون   د/ محمد ابراهيم محمد  د محمد يد/ هناء عبد الحم د/ هناء عبد الحمد محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع االختبارات النفسية تاريخ مصر الحديث والمعاصر الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية ع (2تدريس مصغر ) ت نفس اإلرشادىال علم املادة

 معاونون  د/ أحمد محمد عبد المعز  د/ زيناهم محمد محمد  د محمد يعبد الحمد/ هناء  أ/ فاطمة عبد الفتاح عبد اهلل  العضو

 الرتبيــــة العمليـــــة الثننيا
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

ت صر تاريخ مصر الحديث والمعا ع بداعاإلذكاء وال علم النفس: اإلعداد والتدريب واإلجازة مهنة بداعاإلذكاء وال املادة  

 أ/ حنان محمد عبد العظيم  معاونون  ل انور عبد العزيز د/ أم د/ جمال عبد المولى صديق  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ت علم النفس: اإلعداد والتدريب واإلجازة مهنة ع بداعاإلذكاء وال سيكولوجية فئات خاصة نفس اإلرشادىال علم املادة

 معاونون  معاونون  د/ سعاد كامل قرنى  د/ الشيماء محمود سالمان  العضو

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 - 2 4 نفس اإلرشادىال علم

 أ.د/ وكيل الكلية    6 - 2 4 علم النفس: اإلعداد والتدريب واإلجازة مهنة
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 والطالبلشئون التعليم  رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - 3 االختبارات النفسية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 بداعاإلذكاء وال

      4 - 2 2 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 الدين صادق فرحاتأ.د/ عصام  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل أ.د/ امحد حممد امحد أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 

  



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                              

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                             

 الثانىالفصل الدراسى:                               كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :           
 28عدد الطالب:                              

      الدور اخلامس علوى مبىن فنية كورى مريىالقاعة:                         
 
 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

 (اضطرابات النطق والكالم)  2مقرر فى التخصص الدقيق  التدخل المبكر تأهيل المعوقين ع حاسب آلى فى التخصص املادة

  د/ اسماء فتحى احمد سالمان د/ الشيماء محمود  أ/ هالة جمال سعد  د/ مصطفى خليل محمود  العضو

أسابيع 
 زوجية

 أدب عباسى وأندلسى   املادة

 د/ محمد رمضان عبد الوهاب 

 مكتبات  422موسيقى الشعر   

 د/ عربى محمد أحمد 

 صيدلة 221ترجمة     

 د/ محمد فتحى سليمان 

 صيدلة 322 قصة ونثر    العضو

 د/ محمود محمد محمود 

 قراءات أدبية 

 د/ خالد عبد التواب عبد القادر  

 

 الرتبيــــة العمليـــــة االثنني
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

طرق تدريس ذوى  طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة املادة

 االحتياجات الخاصة ع

حاسب آلى فى  أدب عباسى وأندلسى
 التخصص ع

سيكولوجية ذوى 
 االحتياجات الخاصة ع

 قصة ونثر

 

د/ مصطفى  د/ رضا محمد أحمد  د/ يامنة محمد أحمد  العضو
 خليل محمود 

 د/ محمود محمد محمود  أ/ هالة جمال سعد 

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 تأهيل المعوقين

طرق تدريس ذوى 

 االحتياجات الخاصة ع

 سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة

 قاعة ج قسم علم النفس
فى  حاسب آلى

 التخصص ع

سيكولوجية ذوى 

 االحتياجات الخاصة ع

 
 تأهيل المعوقين ع

د/ مصطفى  د/ سعاد كامل قرنى  د/ يامنة محمد أحمد  د/ أسماء فتحى لطفى  العضو
 خليل محمود 

 أ/ هالة جمال سعد   أ/ هالة جمال سعد 

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 8 - 3 تأهيل المعوقين

 7مقرر فى التخصص األكاديمى 
 أدب عباسى وأندلسى – ترجمة

4 - 
 أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 نائب رئيس اجلامعةأ.د/  

 1مقرر فى التخصص األكاديمى 
 وموسيقى الشعر أدبية قراءات –قصة ونثر 

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

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

 2مقرر فى التخصص الدقيق 
 اضطراب التوحد مقرر متقدم

 والكالماضطرابات النطق 

4 - - 4      

      3 8 - 2 حاسب آلى فى التخصص

 طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة
 لغة عربية 

 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 4 8 - 3

      3 - - 3 التدخل المبكر
      3 8 - 2 ذوى االحتياجات الخاصةسيكولوجية 

      يوم كامل عمليةالتربية ال
 

 



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 2م  :  الرياضيات الشعبة                                       
 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 82عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبىن   022القاعة:                                  
 
 

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

بت
لس

ا
 

 يعاساب
 فردية 

       سيكولوجية فئات خاصة   املادة
       د/ نهلة فرج على    العضو

أسابيع 
 زوجية

        ديناميكا تحليلية املادة

        د/ أحمد فؤاد عبد الوهاب  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األحد

      

      

      

الثن
ا

ني
 

 

 اسابيع
 فردية

  والفلك  ميكانيكا الفضاء مقرر اختيارى تخصصى   تحليل إحصائى ع (2تدريس مصغر ) املادة

 صيدلة 122د/ ابراهيم محمد عبد الغنى  1مج  العضو
 د/ هشام مصطفى كمال  2مج 

  د/ محمد عبد الجابر محمد   د/ محمد أحمد مبارك 

أسابيع 
 زوجية

      دوال خاصة ومعادالت تفاضلية ع (2تدريس مصغر ) املادة
 صيدلة 122د/ ابراهيم محمد عبد الغنى  1مج  العضو

 د/ هشام مصطفى كمال  2مج 
      د/ محمد سباق محمد  د/ فتحى ابراهيم عبد البصير 

عاء 
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

     طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية   املادة

     د/ محمد ربيع حسنى  د/ آمال جابر محمد    العضو

أسابيع 
 زوجية

     ميكانيكا األوساط المتعددة تحليل عددى املادة
     د/ السيد على حجازى  د/ على البدرى شمردن  عضوال

 
 

 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس
      

      

      

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 تحليل عددى

 اجلامعةأ.د/ نائب رئيس   أ.د/ وكيل الكلية    3 - - 3 دوال خاصة ومعادالت تفاضلية

 تحليل إحصائى
  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3

 أ.د/ عميــد الكلية

 لشئون التعليم والطالب

      3 - - 3 ديناميكا تحليلية

      3 - - 3 ميكانيكا األوساط المتعددة

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

  هندسة الكسوريات
3 

 
- 

 
- 

 
3 

     

      والفلك  ميكانيكا الفضاء

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 خاصةطرق تدريس فئات 

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل التربية العملية

 



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                       

 0الشعبة :  الرياضيات م                                       
 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 82عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبىن   020القاعة:                                   
 
 

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

بت
لس

ا
 

 يعاساب
 فردية 

        ديناميكا تحليلية املادة

        د/ أحمد فؤاد عبد الوهاب  العضو

أسابيع 
 زوجية

  سيكولوجية فئات خاصة   املادة

     

       د/ نهلة فرج على    العضو

 
 األحد

       الرتبيــــة العمليـــــة

      

      

الثن
ا

ني
 

 اسابيع
 فردية

      دوال خاصة ومعادالت تفاضلية ع (2تدريس مصغر ) املادة

د/ محمد سباق  د/ فتحى ابراهيم عبد البصير  د/ أمل محمد أمين * العضو

 محمد 

     

أسابيع 
 زوجية

 ع (2تدريس مصغر ) املادة
 تحليل إحصائى

 مقرر اختيارى تخصصى  

 والفلك  ميكانيكا الفضاء

 

  د/ محمد عبد الجابر محمد   د/ محمد أحمد مبارك  د/ أمل محمد أمين * العضو

عاء 
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

     ميكانيكا األوساط المتعددة تحليل عددى املادة

     د/ السيد على حجازى  د/ على البدرى شمردن  العضو

أسابيع 
 زوجية

     طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية   املادة

     د/ محمد ربيع حسنى  د/ آمال جابر محمد    العضو

 
 ميساخل

       الرتبيــــة العمليـــــة

      

      

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 تحليل عددى

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    3 - - 3 دوال خاصة ومعادالت تفاضلية

 تحليل إحصائى
  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3

 عميــد الكليةأ.د/ 

 لشئون التعليم والطالب

      3 - - 3 ديناميكا تحليلية

      3 - - 3 ميكانيكا األوساط المتعددة

 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 مقررا واحداً من بين: 

  هندسة الكسوريات
3 

 
- 

 
- 

 
3 

     

      والفلك  ميكانيكا الفضاء

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل التربية العملية

 



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                       

 :  الكيمياء الشعبة                                      

 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 64عدد الطالب:                                       

       مبىن فنية  225القاعة:                                
 
 

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

بت
لس

ا
 

 اسابيع
 فردية

 ع (4كيمياء عضوية ) ع  (2تدريس مصغر ) طرق تدريس فئات خاصة  تحليل عددى املادة
 معاونون  معامل قسم الكيمياء د/ خليفة حسب النبى عبد الفتاح  د/ عبد الرزاق سويلم همام  د/ هبه حمدى محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع (4كيمياء عضوية ) (4كيمياء عضوية ) ع  (2تدريس مصغر ) املادة

 معامل قسم الكيمياء  معاونون د/ أشرف عبد المنعم على  د/ خليفة حسب النبى عبد الفتاح  العضو

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

  ع (4كيمياء فيزيائية )  سيكولوجية فئات خاصة تحليل عددى املادة

  معاونون  معامل قسم الكيمياء  د/ أسماء فتحى أحمد  / هبه حمدى محمد د العضو

أسابيع 
 زوجية

  ع (4كيمياء فيزيائية ) (2كيمياء تحليلية )   املادة

  معاونون  معامل قسم الكيمياء د/ سلوى أبو القاسم أحمد    العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة الثالثاء

      

      

      

      

عاء
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

 املادة
 ع (2كيمياء تحليلية )

 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية 

 مكتبات 323

  نظرية الزمرة

  د/ عصام الدين مصطفى كمال  د/ فهيمة لبيب بطرس   معاونون  معامل قسم الكيمياء العضو

يع أساب
 زوجية

     (4كيمياء فيزيائية ) ع (2كيمياء تحليلية ) املادة

     د/ نصر الدين فؤاد محمد  معاونون  معامل قسم الكيمياء عضوال

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      7 4 - 3 (4كيمياء فيزيائية )

 أ.د/ وكيل الكلية    6 3 - 3 (2كيمياء تحليلية )
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 1 4 - 4 (4كيمياء عضوية )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 تحليل عددى

      3 - 8 2 الزمرة نظرية

 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 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                     

 :  الفيزياء الشعبة                                    

 الثانىالفصل الدراسى:                                     كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                   
 24عدد الطالب:                                    

       مكتباتمبىن   026القاعة:                               
 
 

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

بت
لس

ا
 

 اسابيع
 فردية

 ع (1فيزياء جوامد )   فنية 523ع   (2تدريس مصغر ) فنية 523  طرق تدريس فئات خاصة   املادة
 معاونون    د/ خليفة حسب النبى عبد الفتاح  د/ عبد الرزاق سويلم همام    العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع (1فيزياء جوامد )       فنية 523ع    (2تدريس مصغر ) املادة

 معاونون        د/ خليفة حسب النبى عبد الفتاح  العضو

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

 (2ميكانيكا كم ) ع أشباه موصالت ع (1فيزياء نووية )   (1فيزياء جوامد ) أشباه موصالت املادة
 معامل قسم الفيزياء معاونون    د/ عادل صابر رياض  د/ صالح درويش مصطفى  العضو

أسابيع 
 زوجية

 (2ميكانيكا كم ) ع أشباه موصالت ع (1فيزياء نووية )   (1فيزياء نووية ) سيكولوجية فئات خاصة املادة
 معامل قسم الفيزياء معاونون    د/ عزة محمد البدرى  د/ سعاد كامل قرنى  العضو

 
عاء

ألرب
ا

 

 اسابيع
 فردية

 ع استخدام الحاسب فى الفيزياء   استخدام الحاسب فى الفيزياء (2ميكانيكا كم ) التعليميةالفكر التربوى وتطبيقاته  املادة

 معامل قسم الفيزياء معاونون    د أحمد رفعت د/ محم د/ شيمى شعراوى محمد  د/ أسماء محمد أحمد يونس  العضو

أسابيع 
 زوجية

 ع استخدام الحاسب فى الفيزياء  تحليل عددى   تحليل عددى املادة
 معامل قسم الفيزياء معاونون   د/ هبه حمدى محمد    د/ هبه حمدى محمد  عضوال

 
 

 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس
      

      

      

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 (8نووية )فيزياء 

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - 8 2 (2ميكانيكا كم )
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      3 8 - 2 أشباه موصالت

      4 2 - 2 الحاسب فى الفيزياءاستخدام 

 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 4 - 8 3 تحليل عددى

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 فئات خاصةطرق تدريس 
      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل عمليةالتربية ال
 

  



 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                       

 : بيولوجى الشعبة                                       
 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 64عدد الطالب:                                       

       مكتباتمبىن   525القاعة:                                    
 

 

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

بت
لس

ا
 

 

 بيعاسا
 فردية

  ع (2فسيولوجيا حيوان ) طرق تدريس فئات خاصة ع تشريح نبات متقدم سيكولوجية فئات خاصة املادة
 1س 

 ع علم الطفيليات والمناعة
 1س 

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان د/ الزهراء خليل أبو بكر  معاونون  معامل قسم النبات د/ نهلة فرج على  العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 علم الطفيليات والمناعة

 ع تشريح نبات متقدم
 ميكروبيولوجيا بيئية

  ع (2فسيولوجيا حيوان )
 1س 

 ع علم الطفيليات والمناعة
 1س 

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان د/ وليد وحيد نظير  معاونون  معامل قسم النبات د/ محمد حسن ابراهيم  العضو
 

 الرتبيــــة العمليـــــة األحد
      

      

      

نني
االث

 

 

 اسابيع
 فردية

 

 مقرر اختيارى تخصصى ع تصنيف نبات املادة
  ميكروبيولوجيا تطبيقية

  ع علم طبقات وتاريخ األرض 
  

    معاونون   د/ عطية عبد اهلل محمد  معاونون  معامل قسم النبات العضو

سابيع أ
 زوجية

  املادة

 ع تصنيف نبات
 (2فسيولوجيا حيوان )

 علم طبقات وتاريخ األرض
 صيدلة 122

  ع علم طبقات وتاريخ األرض
  

    معاونون  د/ محمود مصطفى محمود   إيناس حسين رفعت د/  معاونون  معامل قسم النبات العضو

ا
عاء

ألرب
 

 
 اسابيع
 فردية

 
 مقرر اختيارى تخصصى املادة

 ع ميكروبيولوجيا تطبيقية

 
 ع (2تدريس مصغر )

 
 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

  ع (2فسيولوجيا حيوان )
 2س 

 ع علم الطفيليات والمناعة
 2س 

 معاونون  معامل قسم علم الحيوان د/ فهيمة لبيب بطرس  د/ سحر نبيل عباس  معاونون  معامل قسم النبات العضو

أسابيع 
 زوجية

 

 مقرر اختيارى تخصصى املادة
 ع ميكروبيولوجيا تطبيقية

 
 ع (2تدريس مصغر )

 تشريح نبات متقدم تصنيف نبات
 ع (2فسيولوجيا حيوان )

 2س  
 ع علم الطفيليات والمناعة

 2س 
 معاونون  معامل قسم علم الحيوان د/ مؤمن حامد الكتاتنى  د/ دعاء مصطفى محمود  د/ سحر نبيل عباس  معاونون  معامل قسم النبات العضو

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 (2حيوان )فسيولوجيا 

 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 علم الطفيليات والمناعة

 تصنيف نبات +  تشريح نبات متقدم
  لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 (2+2) - (8+8)

 أ.د/ عميــد الكلية

 لشئون التعليم والطالب

      3 2 - 8 وتاريخ األرضعلم طبقات 

      2 - - 2 ميكروبيولوجيا بيئية

 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:

  ميكروبيولوجيا تطبيقية
2 

 
- 

 
2 

 
4 

     
      إشعاعيةبيولوجيا 

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل التربية العملية
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة       

 : تعليم زراعى صناعات غذائية وألبان الشعبة      

 الثانىالفصل الدراسى:        كلية الرتبية 

 0202/ 0202العام اجلامعي :         
 22عدد الطالب:       
       النفسقاعة ب قسم علم القاعة:       

 

 

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

بت
لس

ا
 

 يعاساب
 فردية

         ع  (2تدريس مصغر ) املادة

         د/ جمال خيرى محمود  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع  (2تدريس مصغر ) املادة

 

 
  

  

         د/ جمال خيرى محمود  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األحد

      

      

      

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

   المنتجات الغذائية واأللبان ع تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية واأللبان تعبئة وتغليف طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية املادة
 د/ كريم عبد الحميد محمد  د/  محمد فهيم ابراهيم  ريمد/ مرتضى شمس الدين عبد الك العضو

 محمد قناوى أحمد 

   معاونون قسم علوم األلبان وعلوم األغذية

أسابيع 
 زوجية

 سيكولوجية فئات خاصة املادة

 مكتبات 226

 تغذية االنسان 
 المنتجات الغذائية واأللبان ع تعبئة وتغليف

  

   معاونون قسم علوم األلبان وعلوم األغذية د/ رقية رمضان عبد السالم   د/ سعاد كامل قرنى  العضو

عاء
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

   ع كيمياء ألبان ومتجاتها جاتهانتكيمياء ألبان وم ع تغذية االنسان املادة

   معاونون قسم علوم األلبان  د/ على متولى عبد الحكيم   معاونون قسم علوم األغذية العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع كيمياء ألبان ومتجاتها   ع تغذية االنسان املادة
   معاونون قسم علوم األلبان    معاونون قسم علوم األغذية  العضو

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 كيمياء ألبان ومتجاتها

 أ.د/ وكيل الكلية    4 2 - 2 المنتجات الغذائية واأللبان تعبئة وتغليف
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 تغذية االنسان
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

 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 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة       

 الشعبة : تعليم زراعى انتاج نباتى      

 الثانىالفصل الدراسى:        كلية الرتبية 

 0202/ 0202العام اجلامعي :         
 8عدد الطالب:       
       قاعة ب قسم علم النفسالقاعة:       

 

 

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

بت
لس

ا
 

 يعاساب
 فردية

   ع 2إنتاج محاصيل الحقل  2إنتاج محاصيل الحقل  ع  (2تدريس مصغر ) املادة
   معاونون قسم المحاصيل د/ منصور عبد المجيد سالم  د/ جمال خيرى محمود  العضو

ابيع أس
 زوجية

   ع 2إنتاج محاصيل الحقل    ع  (2تدريس مصغر ) املادة

   معاونون قسم المحاصيل   خيرى محمود  د/ جمال العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األحد

      

      

      

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

 نباتات الزينة والتنسيق ع أمراض النبات ع طرق تدريس فئات خاصة الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية املادة
 معاونون قسم البساتين د نور الدين أ/ آمنة محم د/  محمد فهيم ابراهيم  د/ مرتضى شمس الدين عبد الكريم  العضو

أسابيع 
 زوجية

 سيكولوجية فئات خاصة املادة

 مكتبات 226

 أمراض النبات

 قسم أمراض النبات
 نباتات الزينة والتنسيق ع أمراض النبات ع

 معاونون قسم البساتين أ/ آمنة محمد نور الدين   د/ عبد الرازق شعراوى غنيمة د/ سعاد كامل قرنى  العضو

عاء
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

     حشرات اقتصادية حشرات اقتصادية ع نباتات الزينة والتنسيق املادة

     د/ عالء عبد العليم محمود  معاونون قسم وقاية النبات د/ رجاء طه محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

       حشرات اقتصادية ع   املادة
       معاونون قسم وقاية النبات   العضو

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 حشرات اقتصادية

 أ.د/ وكيل الكلية    6 4 - 2 نباتات الزينة والتنسيق
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 2إنتاج محاصيل الحقل 
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 أمراض النبات

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية

 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 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدريس مصغر )

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 



 

        
 

 احملاضرات النظرية والتطبيقيةجدول توزيع 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 :  ت. أ . لغة عربية  الشعبة                                      

 الثانىالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 44عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبىن   420القاعة:                                  
 

 

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

حد
األ

 

 اسابيع
 فردية 

 مقرر ثقافى اختيارى  ت الحديث األدبياتجاهات النقد  الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية أصول تعليم الكبار املادة
 صيدلة 322           قافة العلمية د/ محمد رشدى محمد   الث

 صيدلة 122السكانية د/ دعاء لطيف ابراهيم   أصول التربية
 صيدلة 422     د/ أحمد بكر قطبمهارات التعلم واالستذكار 

  

   د/ أحمد محمد جودة  د/ أميمة عبد القادر أحمد  د/ زينب محمود شعبان  العضو

أسابيع 
 زوجية

           املادة

           العضو

 الرتبيــــة العمليـــــة االثنني
      

      

      

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية

      الحديث األدبياتجاهات النقد    املادة

      د/ سماح دياب عبد المهيمن    العضو

أسابيع 
 زوجية

مدخل إلى األدب العربى  املادة

 ت )شعر(

  مدخل إلى األدب العربى )شعر( إسالميةومعامالت  عبادات

 د/ شيماء عمر محمد  د/ يسرا ثروت محمد  د/ هالة ربيع عبد العزيز  العضو

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 أصول تعليم الكبار
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 - 2 3 إسالميةومعامالت  عبادات
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      5 - 2 3 مدخل إلى األدب العربى )شعر(

      5 - 2 3 الحديث األدبياتجاهات النقد 

 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 مقرر ثقافى اختيارى

      يوم كامل العمليةتربية ال

  



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس 

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                      

 :  ت. أ . لغة اجنليزية  الشعبة                                     

 الثانىالفصل الدراسى:                                       كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                      
 44عدد الطالب:                                     

       صيدلةمبىن   520القاعة:                               
 

 

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

حد
األ

 

 يعاساب
 فردية 

 مقرر ثقافى اختيارى الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية أصول تعليم الكبار   املادة
 صيدلة 322           قافة العلمية د/ محمد رشدى محمد    الث

 مكتبات 421   زينب محمود شعبانأصول التربية السكانية د/ 
 صيدلة 422   علم واالستذكار د/ أحمد بكر قطب   مهارات الت

  

    العضو

  دعاء لطيف ابراهيمد/ 
 

 د/ أميمة عبد القادر أحمد 
  

أسابيع 
 زوجية

 (3ترجمة )   (3قصة ) 2 شعر املادة

 د/ ممدوح محمود على  العضو

 صيدلة 122

 د/ ريهام حسنى سليم     د/ محمود محمد محمود 

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية 

    ع لغويات تطبيقية لغويات تطبيقية     املادة

    د/ رضا على حسن  د/ رضا على حسن      العضو

أسابيع 
 زوجية

    ع لغويات تطبيقية  2نقد  مدخل إلى اللغويات العامة املادة

 د/ جمال نجيب أحمد  د/ مصطفى ثابت محمد  العضو

 صيدلة 122

    د/ رضا على حسن  

 
 الرتبيــــة العمليـــــة اخلميس

      

      

      

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 الكبار أصول تعليم
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 - 4 2 (2) ونقد شعر
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      2 - - 2 مدخل إلى اللغويات العامة

      3 8 - 2 لغويات تطبيقية

 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 - 8 2 (3)ترجمة 

      2 - - 2 (3قصة )
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

      يوم كامل العمليةتربية ال

  



        
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                 

 :  ت.أ. دراسات اجتماعية  الشعبة                                

 الثانىالفصل الدراسى:                                  كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                           
 265عدد الطالب:                                

       مبىن فنية  622القاعة:                 
 

 

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

حد
األ

 

 
 بيعاسا

 فردية 

 مقرر ثقافى اختيارى أصول تعليم الكبار واألندلس المغربتاريخ  املادة
 فنية 621 قافة العلمية د/ محمد رشدى محمد                      الث

 قاعة الحسن بن الهيثم السكانية د/ دعاء لطيف ابراهيم    أصول التربية
 معمل اللغات د/ أحمد بكر قطب            مهارات التعلم واالستذكار

    

     د/ زينب محمود شعبان  د/ صالح أحمد عيد  العضو

أسابيع 
 زوجية

     جغرافيا طبيعية جغرافيا طبيعية ت واألندلس المغربتاريخ  املادة

     بد الصمد عبد الجواد عبد الرحمن أ/ ع د/ أسامة حسين شعبان  أ/ أسماء مهنى أحمد  العضو

ثاء
ثال

ال
 

 اسابيع
 فردية 

     الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية     املادة

     د/ أميمة عبد القادر أحمد      العضو

أسابيع 
 زوجية

       تاريخ العرب الحديث والمعاصر ت تاريخ العرب الحديث والمعاصر املادة

       د/ شريف محمد أحمد  أ/ حنان محمد عبد العظيم  العضو

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األربعاء

      

      

      

 .22/6، 13/6، 32/5، 16/5، 2/5، 12/4، 4/4األحد )الزوجى(: أيام                                  .22/6، 6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 11/4، 22/3األحد )الفردى(: أيام 
 

 .29/6، 15/6، 1/6، 12/5، 4/5، 22/4، 6/4 أيام الثالثاء )الزوجى(:                                    .22/6، 2/6، 25/5، 11/5، 22/4، 13/4، 32/3 أيام )الفردى(: الثالثاء

 
 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - + 2 الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - + 2 أصول تعليم الكبار
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدولرئيس  إعداد اجلدول 4 - 2 2 تاريخ العرب الحديث والمعاصر
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 - 2 2 واألندلس المغربتاريخ 

      4 - 2 2 جغرافيا طبيعية

 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 مقرر ثقافى اختيارى

      يوم كامل العمليةتربية ال

  



  
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 2م:  ت . أ . علوم  الشعبة                                       
 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 222عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبىن   422القاعة:                                
 
 

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

بت
لس

ا
 

 يعاساب
 فردية

  خواص مادة املادة
 1س 

 كهربية ومغناطيسية
 1س 

 ع كيمياء فيزيائية
 1س  

   ع خواص مادة
 2س 

 ع كهربية ومغناطيسية
 2س 

 مقرر ثقافى اختيارى 
 صيدلة 421               قافة العلمية د/ محمد رشدى محمدالث

 صيدلة 422 ود شعبان أصول التربية السكانية د/ زينب محم
 فنية 523      علم واالستذكار د/ أحمد بكر قطب التمهارات 

 ع بيولوجيا جسم اإلنسان

 معاونون   معامل قسم الفيزياء معاونون  معامل قسم الكيمياء معاونون  معامل قسم الفيزياء معاونون  العضو
 معامل قسم علم الحيوان

أسابيع 
 زوجية

  خواص مادة املادة
 1س 

 كهربية ومغناطيسية
 1س 

 ع كيمياء فيزيائية
 1س  

 ع خواص مادة
 2س  

ع  كهربية ومغناطيسية
 2س 

 
 ع بيولوجيا جسم اإلنسان 

 معاونون   معامل قسم الفيزياء معاونون  معامل قسم الكيمياء معاونون  معامل قسم الفيزياء معاونون  العضو
 معامل قسم علم الحيوان  

 
 الرتبيــــة العمليـــــة األحد

      

      

      

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

    بيولوجيا جسم اإلنسان كيمياء فيزيائية   املادة

    د/ شعبان حجازى عبد العزيز  د/ عمرو خليل دياب    العضو

أسابيع 
 زوجية

       وراثة فسيولوجيا نبات كهربية ومغناطيسية املادة

       د/ رشا كمال حلمى  د/ هالة أحمد حسن  د/ سامى بطرس حنا  العضو

عاء
ألرب

ا
 

 اسابيع
 فردية

   ع وراثة ع فسيولوجيا نبات 2ع س  كيمياء فيزيائية التعليميةالفكر التربوى وتطبيقاته  أصول تعليم الكبار املادة

   معامل قسم النبات معاونون  معامل قسم الكيمياء معاونون  د/ أسماء محمد أحمد يونس  د/ حسناء عبد النبى محمد  العضو

أسابيع 
 زوجية

   ع وراثة ع فسيولوجيا نبات 2ع س  كيمياء فيزيائية مادة خواص   املادة

   معاونون  معامل قسم النبات معاونون  معامل قسم الكيمياء د/ محمد رابح محمد    العضو

 

 

 
 

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التعليميةالفكر التربوى وتطبيقاته 

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 أصول تعليم الكبار
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - 3 كيمياء فيزيائية
 

 لشئون التعليم والطالب أ.د/ عميــد الكلية

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم اإلنسان

      4 8+8 - 8+8 فسيولوجيا نبات + وراثة

 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 8 - 2 خواص مادة

      3 8 - 2 كهربية ومغناطيسية
      2 - - 2 اختيارىمقرر ثقافى 

      يوم كامل العمليةتربية ال

  



  
 

 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية 
 ملرحلة البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : الثالثة                                        

 0الشعبة :  ت . أ . علوم م                                       
 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 0202/ 0202العام اجلامعي :                                        
 224عدد الطالب:                                       

       مبىن صيدلة  420القاعة:                                   
 
 

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

بت
لس

ا
 

 

 بيعاسا
 فردية

 ع بيولوجيا جسم اإلنسان   ع وراثة ع فسيولوجيا نبات 1ع س  كيمياء فيزيائية   املادة

 معاونون   العضو
 معامل قسم الكيمياء  

 معاونون 
 معامل قسم النبات 

  معاونون   
 معامل قسم علم الحيوان

أسابيع 
 زوجية

 مقرر ثقافى اختيارى  ع وراثة ع فسيولوجيا نبات 1ع س  كيمياء فيزيائية   املادة
 صيدلة 422              قافة العلمية د/ محمد رشدى محمدالث

 صيدلة 421 ة السكانية د/ زينب محمود شعبان أصول التربي
 فنية 523      علم واالستذكار د/ أحمد بكر قطب مهارات الت

 ع بيولوجيا جسم اإلنسان

 معاونون    العضو
 معامل قسم الكيمياء 

 معاونون
 معامل قسم النبات  

 ون معاون
 معامل قسم علم الحيوان

 
 

 الرتبيــــة العمليـــــة األحد
      

      

      

نني
االث

 

 اسابيع
 فردية

       وراثة فسيولوجيا نبات كهربية ومغناطيسية املادة

       د/ رشا كمال حلمى  د/ هالة أحمد حسن  د/ سامى بطرس حنا  العضو

أسابيع 
 زوجية

    بيولوجيا جسم اإلنسان كيمياء فيزيائية   املادة
    د/ شعبان حجازى عبد العزيز  د/ عمرو خليل دياب    العضو

عاء
ألرب

ا
 

 

 اسابيع
 فردية

 املادة
 مادة خواص  

   ع خواص مادة
 1س 

ع  كهربية ومغناطيسية
 1س 

  ع خواص مادة 2ع  س كيمياء فيزيائية
 2س 

 ع كهربية ومغناطيسية
 2س 

 معامل قسم الفيزياءمعاونون  معامل قسم الكيمياء معاونون  معامل قسم الفيزياءمعاونون  رابح محمد د/ محمد    العضو

أسابيع 
 زوجية

 املادة
 التعليميةالفكر التربوى وتطبيقاته  أصول تعليم الكبار

  ع خواص مادة
 1س  

ع  كهربية ومغناطيسية
 1س 

  ع خواص مادة 2ع س  كيمياء فيزيائية
 2س 

 ع كهربية ومغناطيسية
 2س 

 معامل قسم الفيزياء معاونون  معامل قسم الكيمياء معاونون  معامل قسم الفيزياءمعاونون  د/ أسماء محمد أحمد يونس  بى محمد د/ حسناء عبد الن العضو

 .26/6، 12/6، 29/5، 15/5، 1/5، 12/4، 3/4السبت )الزوجى(: أيام                                                        . 19/6، 5/6، 22/5، 2/5، 24/4، 12/4، 22/3السبت )الفردى(: أيام 
 

 .22/6، 14/6، 31/5، 12/5، 3/5، 19/4، 5/4أيام االثنين )الزوجى(:                                                     . 21/6، 2/6، 24/5، 12/5، 26/4، 12/4، 29/3أيام ثنين )الفردى(: اال
         

 

 

 .32/6، 16/6، 2/6، 19/5، 5/5، 21/4، 2/4األربعاء )الزوجى(: أيام                                                     .23/6، 9/6، 26/5، 12/5، 22/4، 14/4، 31/3األربعاء )الفردى(: أيام 
 
 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التعليميةالفكر التربوى وتطبيقاته 

 أ.د/ وكيل الكلية    2 - - 2 أصول تعليم الكبار
 أ.د/ نائب رئيس اجلامعة 

 لشئون التعليم والطالب رئيس جلنـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - 3 زيائيةيكيمياء ف
 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/ 

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم اإلنسان

      4 8+8 - 8+8 فسيولوجيا نبات + وراثة

 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 8 - 2 خواص مادة

      3 8 - 2 ومغناطيسيةكهربية 
      2 - - 2 اختيارىمقرر ثقافى 

      يوم كامل العمليةتربية ال
 

 


