
 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  األولــىالفرقة :                                                   

  عربيةلغة :  الشعبة                                                  

 الثانىالفصل الدراسى:                                                      كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     64: عدد الطالب
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 أصوات عربية علم نفس النمو املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

   أصوات عربية تاريخ اسالمى

         د/ أحمد هريدى     يونس خضرى د/      د/ أحمد هريدى        الشيماء سالماند/  العضو

   صيدلة 304 م النفسقاعة ج عل صيدلة 304 مكتبات 401 املكان

نني
االث

 

 لغة انجليزية   (2مدخل الى األدب العربى ) (2نحو و صرف ) املادة

    د/ مى مصطفى       هالة ربيعد/     عربى محمد  د/      أمانى محمود د/  العضو

 مكتبات 404  صيدلة 302 صيدلة 303 املكان

ثاء
ثال

ال
 

  لغة انجليزية  (2مدخل الى األدب العربى ) أصوات عربية مدخل الى البالغة والنقد املادة

    د/ مى مصطفى     هيام حماد  د/    موسى ابراهيم    د/  د/ أحمد حلمى   العضو

صيدلة 304 املكان   مكتبات 401 صيدلة 203 

عاء
ألرب

ا
 

نشــاط  مدخل الى البالغة والنقد فروق فردية  املادة
 طــالبى

    ع فروق فردية 

     معاونون        عمر عبد الواحد د/       د/ رشا مهدى  العضو

    علم النفسقسم  صيدلة 404 صيدلة 302 املكان

س
مي

اخل
 

          املادة

          العضو

          املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 - 2 2 (2حنو وصرف )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    2 - - 2 إسالمىتاريخ 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 5 - 3 2 أصوات عربية

      4 - 2 2 مدخل إىل البالغة والنقد

      4 - 2 2 (2مدخل إىل األدب العربى )
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 روق فرديةف

      4 - 2 2 لغة اجنليزية
      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 سانسالبكالوريوس واللي
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                  

  جنليزيةلغة ا:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                   كلية الرتبية      

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    200: عدد الطالب
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 فروق فردية علم نفس النمو املادة

ر
ــة

ــــ
يــ

علم
دة 

ـــا
يـــ

 

  لغة فرنسية قراءة

   د/ أدهم      د/ محمد شعبان        د/ رشا مهدى     د/ الشيماء سالمان   العضو

  فنية 603 مكتبات 302 قاعة ب فنية مكتبات 401 املكان

نني
االث

 

نشــاط  محادثة   املادة
 طــالبى 

 قواعد محادثة

    د/مصطفي ثابت     د/ محمد شعبان        د/ محمد شعبان   العضو

 قاعة ب فنية فنية 603 قاعة ب فنية   املكان

ثاء
ثال

ال
 

  قراءة   لغة فرنسية مدخل الى النقد املادة

  د/ محمد شعبان           د/ أدهم  د/ جمال التالوى     العضو

  صيدلة 402   مكتبات 302 صيدلة 103 املكان

ألرب
ا

عاء
 

 قواعد  مدخل الى الشعر ترجمة ع فروق فردية   املادة

 معاونون      د/ ممدوح الحينى     د/ محمود جويلى     معاونون      العضو

 صيدلة 303  فنية 502 اللغاتمعمل  علم النفسقسم   املكان

س
مي

اخل
 

 مدخل الى النقد محادثة   ترجمة   مدخل الى الشعر املادة

 د/ جمال التالوى        د/ محمد شعبان     د/ محمود جويلى       د/ ممدوح الحينى     العضو

 صيدلة 104 معمل اللغات   اللغاتمعمل    صيدلة 203 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 - 2 2 (1) حمادثة 

 اجلامعةئب رئيس ناأ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 (1) قراءة 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 5 - 2 3 (1) قواعد 

      4 - - 4 مدخل إىل الشعر

      3 - - 3 مدخل إىل النقد
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على الواحد علىأ.د/ عيد عبد  د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 - 2 1 (1) ترمجة

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

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 

 



والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                   

  فرنسيةلغة :  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية         

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    وميًا حبد أقصىساعات ي 8عدد الساعات:     40:عدد الطالب     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 علم نفس النمو   املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    فروق فردية

         د/ رشا مهدى        نان فوزى حد/    العضو

    قاعة ب فنية فنية 602   املكان

نني
االث

 

نشــاط  ع فروق فردية  16نصوص عصور وسطى  املادة
 طــالبى

  ترجمة تعبير كتابى

   د/ بهيرة       معاونون     د/ ريهام   العضو

  فنية 503 علم النفسقسم   معمل الوسائل املكان

ثاء
ثال

ال
 

 لغة انجليزية ترجمة تعبير كتابى  ترجمة ثقافة عامة املادة

  د/ سارة محمد     أ/ رشا محمد      أ/ رشا محمد    زهران  د/ إيمان  العضو

 فنية 503 معمل الوسائل   فنية 602 صيدلة 204 املكان

عاء
ألرب

ا
 

 املادة
 لغة فرنسية ألغراض خاصة

نصوص عصور 

 16وسطى 

ة فرنسية لغ

 ألغراض خاصة
 ثقافة عامة    

   د/ إيمان        د/ ريهام    العضو

 فنية 503      مكتبات  304 املكان

س
مي

اخل
 

  ترجمة لغة انجليزية 2 مهارات القراءة والمحادثة املادة

     د/ عمر أبو النصر   د/ سارة محمد   د/ محمد سيد    العضو

  فنية  502 صيدلة 304 صيدلة 303 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 - 2 2 (2مهارات القراءة واحملادثة )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 (2تعبري كتابى )

 لشئون التعليم والطالب د الكليةعميــأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 - - 3 ثقافة عامة

      6 - 2 4 (1ترمجة )

      3 - - 3 (2( )16نصوص عصور وسطى )
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 - - 3 لغة فرنسية ألغراض خاصة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 ة اجنليزيةلغ

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 

 
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                   

          تاريخ:  الشعبة                                                  

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                  

 2018/2019عي : العام اجلام                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     29:عدد الطالب     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 املادة
 جغرافيا بشرية 

نصوص تاريخية باللغة 

 االنجليزية

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  تالدولة العربية واإلسالمية  جغرافيا بشرية 

   ا/ أسماء مهنى        د/ رمضان سعد     ى الدين النادى د/ مح     د/ رمضان سعد  العضو

  قاعة ج قسم علم النفس فنية 603 قاعة أ  قسم علم النفس قسم الجغرافيا املكان

نني
االث

 

نشــاط  علم نفس النمو ع فروق فردية  املادة
 طــالبى

 لغة انجليزية  

  د/ سارة محمد       د/ أسماء فتحى لطفى     معاونون    العضو

 فنية 602   مكتبات 401 علم النفسقسم   املكان

ثاء
ثال

ال
 

  خرائطمبادئ  نصوص تاريخية باللغة االنجليزية خرائطمبادئ    املادة

     د/ أسامة قائد + معاونون       أ/ محمود عبد الرازق    د/ اسامة قائد    العضو

  كلية اآلداب –قسم الجغرافيا  دلةصي 403 معمل الموسيقى   املكان

عاء
ألرب

ا
 

  تاريخ الفكر االجتماعى تاريخ مصر فى العصرين اليونانى والرومانى الدولة العربية واإلسالمية فروق فردية املادة

      د/ صابر عبد الباقى    معاونون    د/ عمر بكر   د/ رشا مهدى  العضو

  قاعة أ فنية فنية 503 معمل الموسيقى صيدلة 302 املكان

س
مي

اخل
 

 املادة
  لغة انجليزية تاريخ الفكر االجتماعى  

تاريخ مصر فى العصرين 

 اليونانى والرومانى
 

 العضو
   د/ سارة محمد      د/ صابر عبد الباقى   

د/ عاصم حسين +  د/ محمد 

  العايق  
 

  فنية 601  صيدلة 304 قاعة ب فنية   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ــــادةاسم امل

      4 - 2 2 تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 الدولة العربية واإلسالمية

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  طالبلشئون التعليم وال ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 (1نصوص تارخيية باللغة األجنبية )

      4 - 2 2 تاريخ الفكر االجتماعى

      4 - 2 2 مبادئ خرائط
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 جغرافيا بشرية

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

      2 - - 2 علم نفس النمو



 

 
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                  

         : جغرافيا  الشعبة                                                 

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                 

 2018/2019امعي : العام اجل                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     31: عدد الطالب     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 أرصاد جوية جغرافيا تاريخية املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    فروق فردية

         د/ رشا مهدى      د/ أسامة حسين  د/ يحى كدوانى    العضو

    قاعة ب فنية فنية 502 عة ب قسم علم النفسقا املكان

نني
االث

 

 املادة
نشــاط   ع فروق فردية اإلحصاء الجغرافي

 طــالبى

 مقرر اختيارى 

 التراث الجغرافي العربى
 لغة انجليزية  اإلحصاء الجغرافي

  سارة محمد د/      د/ أسامة حسين  د/ يحى كدوانى         معاونون      د/ أسامة حسين العضو

 فنية 602 قسم الجغرافيا معمل الموسيقى  علم النفسقسم  صيدلة 202 املكان

ثاء
ثال

ال
 

 املادة
  

 مقرر اختيارى 

  جغرافيا السياحة
    جغرافيا إفريقيا وحوض النيل

       د/ خلف هللا حسن محمد     د/ خلف هللا حسن محمد    العضو

    أ قسم علم النفس  قاعة صيدلة 301   املكان

عاء
ألرب

ا
 

  اإلحصاء الجغرافي ت ت الجغرافيا االقتصادية  الجغرافيا االقتصادية علم نفس النمو املادة

   معاونون     د/ أسامة قائد      د/ أسامة قائد     د/ أسماء فتحى لطفى   العضو

  النفسقاعة أ علم  قسم الجغرافيا مكتبات 404 مكتبات 401 املكان

س
مي

اخل
 

     لغة انجليزية  ت أرصاد جوية ت النيلجغرافيا إفريقيا وحوض  املادة

      د/ سارة محمد      د/ أسامة حسين   د/ خلف هللا حسن محمد   العضو

     صيدلة 304 فنية 502 قسم الجغرافيا املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 - 2 2 ديةاجلغرافيا االقتصا

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 اإلحصاء اجلغرايف

جغرافيا أفريقيا اإلقليمية وحوض 

 النيل

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2

      4 - 2 2 أرصاد جوية

      2 - - 2 غرافيا تارخييةج
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى  خيتار الطالب مقررًا واحدًا من بني:

 الرتاث اجلغرايف العربى -

 جغرافيا السياحة -

 

2 

 

- 

 

- 
 

2 
     

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 غة اجنليزيةل

      2 - - 2 علم نفس النمو



 

 
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                  

 الرتبوى علم النفس:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                    كلية الرتبية        

 2018/2019:  العام اجلامعي                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     53: عدد الطالب     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 علم نفس النمو   املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    فروق فردية

         د/ رشا مهدى       د/ حنان فوزى    العضو

    قاعة ب فنية فنية 602   املكان

الثن
ا

ني
 

 لغة انجليزية   الخدمة االجتماعية اإلحصاء النفسى الوصفي املادة

  د/ مى مصطفى        د/ محمد عبد الرازق     د/ محمد كامل عبد الموجود   العضو

 مكتبات 404  مكتبات 403 التربوى علم النفسقسم قاعة )ب(  املكان

ثاء
ثال

ال
 

نشــاط  تربوىالنفس العلم  املادة
 بىطــال

  لغة انجليزية  

     د/ مى مصطفى    د/ هاشم على محمد  العضو

  مكتبات 401  التربوى قاعة ج قسم علم النفس املكان

عاء
ألرب

ا
 

    ع تربوىالنفس العلم  اجتماعيةانثربولوجيا  ت  الوصفىالنفسى االحصاء  املادة

        معاونون     د/ أحمد  محى     معاونون   العضو

    التربوى علم النفسمعامل قسم  التربوى علم النفسقسم ( أقاعة ) التربوى علم النفسمعامل قسم  املكان

س
مي

اخل
 

    الخدمة االجتماعية   ع فروق فردية  املادة

       د/ محمد عبد الرازق         معاونون   العضو

    مكتبات 403   علم النفسقسم   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن م املــــادةاس

      6 2 - 4 علم النفس الرتبوى

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

 التعليم والطالبلشئون  عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 انثربولوجيا اجتماعية

      4 - 2 2 اخلدمة االجتماعية

      3 1 - 2 فروق فردية
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 لغة اجنليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو



 

والتطبيقية ملرحلة  ريةالنظجدول توزيع احملاضرات  
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                   

         : رياضيات  الشعبة                                                  

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    226: عدد الطالب   
 

 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 ميكانيكا املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 2حسبان  لغة انجليزية 6، 5+ خواص مادة س  بصريات هندسية وحرارة ع

      د/ رشا فرغلى       ممدوح عزيز د/   معاونون         د/ محمد راضى حيدر  العضو

 فنية 602 قاعة ب فنية قسم الفيزياء كلية العلوم مكتبات 302 املكان

نني
االث

 

  خواص مادة  2، مج 1مج  في المستوى  ت  هندسة تحليلية 2حسبان  علم نفس النمو املادة

    د/ محمد رابح      معاونون        د/ رشا فرغلى   د/ أسماء فتحى لطفى     العضو

  فنية 501 فنية 502    2ج فنية    ،      م 601    1مج  مكتبات 302 مكتبات 401 املكان

ثاء
ثال

ال
 

+ خواص  بصريات هندسية وحرارة  ع املادة

 2، 1سمادة 

ع فروق فردية 

 4: 1س 

فروق فردية 

 5ع س 
   2، مج  1مج  تميكانيكا  2، مج  1ت   مج   2 حسبان

      معاونون  معاونون         معاونون   معاونون    العضو

 املكان
 فنية 601 2فنية   ،   مج  603   1مج  علم النفسقسم  لية العلومقسم الفيزياء ك

 فنية 601     1مج 

 فنية 501     2مج 
 

عاء
ألرب

ا
 

 املادة
 فروق فردية بصريات هندسية

 نشــاط طــالبى

 حرارةبصريات هندسية و ع

 4، 3+ خواص مادة س  
 لغة انجليزية

      د/ ممدوح عزيز   معاونون         رشا مهدى د/    د/ عاطف الوردانى   العضو

 فنية 501 قسم الفيزياء كلية العلوم المسرح الغربى مكتبات 302 املكان

س
مي

اخل
 

+ خواص  بصريات هندسية وحرارة  ع املادة

 8، 7سمادة
 حرارة هندسة تحليلية فى المستوى

+  بصريات هندسية وحرارة  ع

 10، 9س خواص مادة
 

   معاونون    د/ وجيدة أحمد        د/ عبد الرحمن على      معاونون  العضو

مكتبات 302 قسم الفيزياء كلية العلوم املكان   قسم الفيزياء المسرح الشرقى 
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      3 1 - 2 خواص مادة

 اجلامعةنائب رئيس د/ أ.  وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 هندسة حتليلية فى املستوى

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 5 - 2 3 (2حسبان )

      6 - 2 4 ميكانيكا

      6 2 - 4   بصريات هندسية وحرارة
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على يد عبد الواحد علىأ.د/ ع د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 لغة اجنليزية
      2 - - 2 علم نفس النمو



 

والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                  
          كيمياء:  الشعبة                                                 

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                 

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    81: عدد الطالب   
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 2س عمورفولوجيا وتشريح  املادة

 1 ع بصريات هندسية وحرارة س
 2كيمياء عامة 

ــــ
ــــ

مي
 عل

دة
ـــا

يـــ
ر

 ة

 لغة انجليزية  2رياضيات 

  د/ سارة محمد    د/ عبد الرحمن على      د/ محمد عبد هللا      د/ خيرى محمود    معاونون   العضو

 صيدلة 303  صيدلة 303 مكتبات  401 كلية العلوم  املكان

نني
االث

 

 املادة
 جيولوجيا عامة 2كيمياء عامة  

مورفولوجيا وتشريح 

 نبات
   فروق فردية   1ع سنسان جسم اال 

    معاونون     معاونون        د/ سومة على البدرى     د/ رأفت زكي      د/ أسماء محى   العضو

   علم النفسقسم  معمل علم الحيوان كلية العلوم مكتبات 304 مكتبات 302  املكان

ثاء
ثال

ال
 

 املادة
  1جيولوجيا عامة س ع

 3، 1 س عمورفولوجيا وتشريح 

 2ع بصريات هندسية وحرارة س 
 حرارة

 2س جيولوجيا عامة  ع
 

قسم الجيولوجيا كلية   معاونون    العضو

 العلوم
  د/ حمدى فرغل       معاونون  

قسم الجيولوجيا كلية   معاونون   

 العلوم
 

    2س  ع 2كيمياء عامة  املكان
 فنية 602 معامل كلية العلوم قسم الكيمياء     معاونون 

    1س  ع 2كيمياء عامة 
 قسم الكيمياء     معاونون 

 

عاء
ألرب

ا
 

 املادة
 لغة انجليزية جسم االنسان فروق فردية علم نفس النمو

 ع  جسم االنسان

 2س

  معاونون     د/ سارة محمد      هناء فوزى  د/      رشا مهدى د/   د/ اسماء فتحى لطفى     العضو

 قسم علم الحيوان مكتبات 404 مكتبات 302 المسرح الغربى تباتمك 401 املكان

س
مي

اخل
 

نشــاط  بصريات هندسية املادة
 طــالبى

 3 بصريات هندسية وحرارة س ع   2س ع  جسم االنسان 2رياضيات 

  معاونون        معاونون    معاونون   د/ وجيدة أحمد  العضو

 معمل الفيزياء كلية العلوم   م علم الحيوانقس فنية 602 قاعة ب فنية املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      3 - 1 2 (2رياضيات )

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  بلشئون التعليم والطال ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 2 - 2 جسم االنسان

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

      5 2 - 3 (2كيمياء عامة )
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

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

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                            

          فيزياء:  الشعبة                                          

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                          

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:         22: عدد الطالب
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

بيولوجيا جسم  املادة

 االنسان
 بيولوجيا جسم االنسان 2كيمياء عامة  2كيمياء عامة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 لغة انجليزية ع كيمياء عامة

  د/ سارة محمد    معاونون       د/ هناء فوزى     د/ خيرى محمود      د الحفيظ د/ عالء عب     د/ هناء فوزى  العضو

 صيدلة 303 قسم الكيمياء كلية العلوم فنية 601 مكتبات  401 معمل الوسائل كلية العلوم املكان

نني
االث

 

ـاط نشـ ع بيولوجيا جسم االنسان ع ةربصريات هندسية وحرا 2كيمياء عامة 1حسبان  املادة
 طــالبى

  

     معاونون      معاونون      د/ أسماء محى     معاونون  العضو

   معمل علم الحيوان كلية العلوم معمل الفيزياء كلية العلوم مكتبات 302 مكتبات 304 املكان

ثاء
ثال

ال
 

    حرارة  مورفولوجيا وتشريح ع فروق فردية  جيولوجيا عامة  املادة

       د/ حمدى فرغل     د/ دعاء مصطفى     معاونون     د/ هارون   العضو

    فنية 602 فنية 602 قسم علم النفس معمل الوسائل   املكان

عاء
ألرب

ا
 

  لغة انجليزية عمورفولوجيا وتشريح  فروق فردية علم نفس النمو املادة

   د/ سارة محمد   نون   معاو      رشا مهدى د/   د/ أسماء فتحى لطفى     العضو

  مكتبات 404 قسم النبات كلية العلوم المسرح الغربى مكتبات 401 املكان

س
مي

اخل
 

    بصريات هندسية ع جيولوجيا عامة 1حسبان  املادة

         فاطمة عبد الجليل د/     معاونون       هدى عبد الرحمن د/  العضو

    معمل مصادر التعلم لوجيا كلية العلومقسم الجيو معمل الوسائل املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    3 - 1 2 (1حسبان )

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  بلشئون التعليم والطال ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 3 - 3 (2كيمياء عامة )

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم االنسان

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

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

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 
 الفرقة : األولــى                                                   والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات    



 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

          بيولوجى:  الشعبة                                                  

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:      86: عدد الطالب
  

 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

بيولوجيا جسم  املادة

 االنسان
 2كيمياء عامة  2كيمياء عامة 

بيولوجيا جسم 

 االنسان

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 لغة إنجليزية عامة جيولوجيا ت 2رياضيات عفروق فردية  

  د/ سارة محمد    د/ رأفت زكى     معاونون     د/ هناء فوزى       د/ خيرى محمود      د/ أسماء حمودة      د/ هناء فوزى  العضو

 فنية 502 علم النفسقسم  فنية 601 مكتبات  401 صيدلة 203 كلية العلوم املكان
 

 صيدلة 303 صيدلة 303

نني
االث

 

نشــاط  ةاملاد
 طــالبى

   1جيولوجيا عامة س ع  عمورفولوجيا وتشريح  علم نفس النمو 2كيمياء عامة 

   معاونون      د/ أسماء فتحى لطفى        أسماء محى د/  العضو

  قسم الجيولوجيا كلية العلوم كلية العلومقسم النبات  مكتبات 401 مكتبات 302 املكان

ثاء
ثال

ال
 

 املادة
 2، 1ع س  2مياء عامة كي

مورفولوجيا 

 وتشريح
 حرارة

 جسم االنسان ع بيولوجيا 

 2،  1س
 

     معاونون     د/ حمدى فرغل     د/ دعاء مصطفى     معاونون  العضو

  معمل علم الحيوان  فنية 602 فنية 602 كلية العلوم املكان

عاء
ألرب

ا
 

  3س بصريات هندسية وحرارة  ع 1دسية وحرارة سبصريات هن ع فروق فردية 2رياضيات  املادة

   معاونون         رشا مهدى د/      د/ محمد مبارك  العضو

  معامل الفيزياء كلية العلوم المسرح الغربى صيدلة 303 املكان

س
مي

اخل
 

  لغة إنجليزية 2بصريات هندسية وحرارة س ع 2س جيولوجيا عامة  ع بصريات هندسية املادة

   د/ سارة محمد   معاونون     معاونون     د/ وجيدة  أحمد  العضو

  صيدلة 302 قسم الفيزياء كلية العلوم قسم الجيولوجيا كلية العلوم قاعة ب فنية املكان
 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم االنسان

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      6 2+1 - 3 (2كيمياء عامة )

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن / حممد نصر حيىأ 3 - 1 2 (2رياضيات )

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

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 
 الفرقة : األولــى                                                   والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   

  تعليم زراعى:  الشعبة                                                  



        

 البكالوريوس والليسانس   كلية الرتبية          
 النهائيةالنسخة 

 اسى: الثانىالفصل الدر                                                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:       29: عدد الطالب 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 عبان أساسيات األل املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 لغة انجليزية  فروق فردية

  د/ سارة محمد        د/ رشا مهدى   د/ مها محمود السيد    العضو

 صيدلة 303  قاعة ب فنية كلية الزراعة -قسم األلبان  املكان

نني
االث

 

نشــاط  ع فروق فردية  علم نفس النمو املادة
 طــالبى

  عاقتصاد زراعى  ناقتصاد زراعى 

     د/ محمد فريد     د/ عفاف ضاحى     معاونون        نهلة فرج د/  العضو

  كلية الزراعة قسم االقتصاد الزراعي قسم علم النفس المسرح الشرقى املكان

ثاء
ثال

ال
 

    أساسيات األلبان  ع طبيعة عامة املادة

        يد مها محمود السد/     معاونون  العضو

    كلية الزراعة -قسم األلبان  كلية العلوم – مل الفيزياءامع املكان

عاء
ألرب

ا
 

  ت لغة انجليزية ن أساسيات المحاصيل طبيعة عامة   املادة

   د/ سارة محمد   د/ ايمان محمد طه + د/ ابو بكر عبد الوهاب     د/ منى مصطفى      العضو

  مكتبات 404 كلية الزراعة -قسم األلبان  التعلم معمل مصادر   املكان

س
مي

اخل
 

  ع أساسيات المحاصيل     املادة

     معاونون      العضو

  قسم المحاصيل كلية الزراعة     املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      6 4 - 2 طبيعة عامة

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   الكلية وكيل أ.د/    6 4 - 2 أساسيات حماصيل

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 4 - 2 أساسيات األلبان

اقتصاد زراعى وجمتمع 

 ريفي

2 2 - 4      

      3 1 - 2 فروق فردية
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على / إهلام حممد حسند أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 لغة اجنليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 
 

والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 قة : األولــى الفر                                              
          ت.أ. لغة عربية:  الشعبة                                              

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                              

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:       88: عدد الطالب 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 مهارات لغوية كتابة املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

نشــاط 
 طــالبى

    

      د/ داليا محمد  العضو

     صيدلة 204 املكان

نني
االث

 

    ىة فى المستويهندسة تحليل نحو و صرف املادة

       د/ حسن فتحى     عربى محمد/ د   أمانى محمود   د/  العضو

    مكتبات 402 صيدلة 303 املكان

ثاء
ثال

ال
 

    عردية فروق ف  ت هندسة تحليلية التربية وقضايا العصر خطوط عربية  املادة

      معاونون     معاونون      د/ إيناس رشدى     د/ مبروك عبد الحليم    العضو

    قسم علم النفس صيدلة 202 المسرح الشرقى قاعة أ فنية املكان

عاء
ألرب

ا
 

    إمالء علم نفس النمو فروق فردية املادة

      د/ عالء إسماعيل     أسماء فتحى لطفى د/    د/ عبد العزيز محمد   العضو

    قاعة أ فنية صيدلة 204 صيدلة 301 املكان

س
مي

اخل
 

          املادة

          العضو

          املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      2 - - 2 الرتبية وقضايا العصر

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 (2حنو وصرف )

      4 - 2 2 خطوط عربية وإمالء

      4 - 2 2 مهارات لغوية كتابة
هندسة حتليلية فى 

 املستوى

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على هلام حممد حسند/ إ أ/ حممد نصر حيى 3 - 1 2

      3 1 - 2 فروق فردية

 

 

 

 



والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 : األولــى الفرقة                                                 

          ت.أ. لغة اجنليزية:  الشعبة                                                

   كلية الرتبية          
 الفصل الدراسى: الثانى                                                

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:       76: عدد الطالب  
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1-12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

     املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    قراءة

       د/ محمد شعبان        العضو

    مكتبات 302     املكان

نني
االث

 

نشــاط  محادثة علم نفس النمو املادة
 طــالبى

 قواعد 

   د/ مصطفى ثابت        د/ محمد شعبان       د/ نهلة فرج  العضو

 قاعة ب فنية   قاعة ب فنية المسرح الشرقى املكان

ثاء
ثال

ال
 

     يةمهارات موسيق (1كتابة ) التربية وقضايا العصر املادة

          د/ باسم محمود   د/ ثروت أديب        د/ إيناس رشدى  العضو

 املكان
 قاعة أ فنية صيدلة 203

مبنى  10مدرج 

كلية التربية 

 النوعية 

    

عاء
ألرب

ا
 

 املادة
  فروق فردية

 فروق فردية 

 ع 
    ع مهارات موسيقية

     معاونون     معاونون       د/ عبد العزيز محمد   العضو

 املكان
  صيدلة 301

قسم علم 

 النفس
    صيدلة 204

س
مي

اخل
 

  (1كتابة ) حركية مهارات مدخل الى الشعر مدخل الى النقد حركية مهارات املادة

 العضو
    د/ ممدوح الحينى    د/ جمال التالوى      د/ هشام عبد الحليم + د/ رشا  

د/ هشام عبد الحليم + 

     د/ رشا
    د/ ثروت أديب  

  فنية 603 كلية التربية الرياضية صيدلة 203 صيدلة 104 كلية التربية الرياضية املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      2 - - 2 الرتبية وقضايا العصر

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 2+2 - 1+1 موسيقية وحركية مهارات

      4 - 2 2 (1قراءة وحمادثة )

      4 - 2 2 مدخل إىل الشعر والنقد
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على د الواحد علىأ.د/ عيد عب د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 - 1 2 (1قواعد )

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

 



 
 

والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 : األولــى الفرقة                                                  

         دراسات  ت.أ.:  الشعبة                                                 

   كلية الرتبية     
 الفصل الدراسى: الثانى                                                 

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:      170: عدد الطالب
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1 -12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 علم نفس النمو   املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

     

       د/ حنان فوزى    العضو

      يةفن 602   املكان

نني
االث

 

  جغرافيا الوطن العربى ىة فى المستويهندسة تحليل   التربية وقضايا العصر املادة

  د/ محمد البدرى     د/ حسن فتحى       د/ إيناس رشدى     العضو

  قسم الجغرافيا مكتبات 402   صيدلة 203 املكان

ثاء
ثال

ال
 

 فردية عفروق  املادة

 2، 1س  
  مهارات موسيقية الوطن العربىجغرافيا  

 هندسة تحليلية

 ت
  

      معاونون        د/ باسم محمود      محمد البدرىد/     معاونون   العضو

 املكان
 صيدلة 404  قسم علم النفس

مبنى كلية  10مدرج 

 التربية النوعية 
   فنية 602 

عاء
ألرب

ا
 

 فردية ع فروق  املادة

 نشــاط  4، 3س 
 بىطــال

    ع مهارات موسيقية فروق فردية

     معاونون      د/ عبد العزيز محمد     معاونون   العضو

    صيدلة 304 صيدلة 203 قسم علم النفس املكان

س
مي

اخل
 

 املادة
 حركية مهارات علم االجتماع حركية مهارات

تاريخ مصر اليونانية 

 والرومانية

تاريخ مصر اليونانية 

 انيةوالروم
 

 العضو
     د/ صابر عبد الباقى    د/ هشام عبد الحليم + د/ رشا  

د/ هشام عبد الحليم + 

  د/ رشا   
  معاونون  

د/ عاصم حسين +  د/ محمد 

  العايق  
 

  فنية 601 كلية التربية الرياضية قاعة ب فنية كلية التربية الرياضية املكان

 

 عتمد،،،،ي     مج ع ت ن اسم املــــادة

      2 - - 2 الرتبية وقضايا العصر

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    2 - - 2 علم االجتماع

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 علم نفس النمو

      6 2+2 - 1+1  مهارات موسيقية وحركية

      4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 - 1 2 تاريخ مصر اليونانية والرومانية

      3 - 1 2 هندسة حتليلية فى املستوى
      3 1 - 2 فروق فردية



 
 

 
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   

 البكالوريوس والليسانس
 املبدئيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                  

          رياضيات ت.أ.:  الشعبة                                                 

   ية الرتبية كل         
 الفصل الدراسى: الثانى                                                 

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     0: عدد الطالب      
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11 ـ 10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 حسبان 1كيمياء عامة  ع فروق فردية  املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    ع 1كيمياء عامة 

    معاونون  د/ عبد الرحمن شحاتة  د/ خالد السيد  معاونون  العضو

    معمل الكيمياء كلية العلوم قسم الرياضيات فنية 501 قسم علم النفس املكان

نني
االث

 

نشــاط   املادة
 طــالبى

    هندسة تحليلية فى المستوى أدب أطفال

    د/ حسن فتحى  د/ ضيف الفرجانى   العضو

    صيدلة 201 المكتب كلية اآلدب  املكان

ثاء
ثال

ال
 

 املادة
 1كيمياء عامة  

التربية وقضايا 

 العصر
    علم نفس النمو

    د/ نهلة فرج على  د/ وائل عادل  د/ أسماء محى   العضو

    المكتب فنية  201 مكتبات 302  املكان

عاء
ألرب

ا
 

 املادة
  فروق فردية

هندسة تحليلية 

 ت

تمارين 

 1حسبان
  

 

    معاونون  معاونون   د/ هالة كمال   العضو

  صيدلة 301 املكان
 –كلية العلوم 

 ياتقسم الرياض
 

  
 

س
مي

اخل
 

          املادة

          العضو

          املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      2 - - 2 الرتبية وقضايا العصر

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولاجلد رئيس جلنـــة إعداد اجلدول 3 - 1 2 (1حسبان )

      2 - - 2 أطفالأدب 

      4 - 2 2 هندسة حتليلية فى املستوى
 النىبأ.د/ مصطفى عبد  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 2 - 2 (1كيمياء عامة )

      3 1 - 2 فروق فردية
 



والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات    
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                          
  علوم ت.أ.:  عبةالش                                                   

        
 كلية الرتبية            

 الفصل الدراسى: الثانى                                                         

 2018/2019 العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:       223: عدد الطالب
 

 

 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 ع فروق فردية املادة

 3، 2، 1س 
ريادة  4، 3س  بصريات هندسية وحرارة ع 1مج كيمياء عامة

 علمية

  بصريات هندسية  1سع      كيمياء عامة

      عاطف الوردانىد/  قسم الكيمياء كلية العلوم    معاونون    معاونون       محمود خيرى د/    معاونون   العضو

 املكان
 قسم الفيزياء كلية العلوم فنية 501 قسم علم النفس

  6س بصريات هندسية وحرارة  ع

 كلية العلوم –معمل الفيزياء   معاونون  
  فنية  501

نني
االث

 

 املادة
 علم نفس النمو

 ع ا عامة نبات بيولوجي

 5معامل قسم النبات  ماعدا س 
  حرارة بيولوجيا عامة هندسة تحليلية 

 

  5س بصريات هندسية وحرارة  ع      د/ نهلة فرج  العضو

 كلية العلوم –معمل الفيزياء   معاونون  

    د/ وجيدة      د/ هنيدا      د/ حسن فتحى 

   سرح الشرقىالم مكتبات  402 المسرح الشرقى املكان

ثاء
ثال

ال
 

 املادة
 2ع     س  كيمياء عامة

 1كيمياء عامة 

 2، 1تحليلية مج 

 ع فروق فردية

نشــاط  4،5س 
 طــالبى

  3ع     س  كيمياء عامة
 بصريات هندسية وحرارة ع

 8، 7س 
 

     معاونون   معاونون     معاونون        د/ أسماء محى   معاونون    العضو

  كلية العلوم قسم الكيمياء كلية العلوم قسم علم النفس مكتبات 401 سم الكيمياء كلية العلومق املكان

عاء
ألرب

ا
 

  4ع     س  كيمياء عامة تحليلية ت هندسة بيولوجيا عامة فروق فردية 2مج كيمياء عامة  أدب أطفال املادة

   معاونون        معاونون   د/ خلود ناجى        هالة مقلد د/     د/ محمود عرفات     د/ ضيف الفرجانى  العضو

  قسم الكيمياء كلية العلوم فنية 602 مكتبات 401 مكتبات 401 قاعة ب فنية املكان

س
مي

اخل
 

 املادة
 6، 5، 2، 1س   عبيولوجيا عامة  

 2، 1بصريات هندسية وحرارة س ع

 كلية العلوم –معمل الفيزياء   معاونون  
   5س  عكيمياء عامة  لعصرالتربية وقضايا ا

 العضو
  معاونون   

 7، 4، 3س     عبيولوجيا عامة  

 كلية العلوم –قسم علم الحيوان 
    معاونون        د/ وائل عادل 

 كلية العلوم –قسم علم الحيوان  املكان
بيولوجيا عامة نبات ع  

 5قسم النبات  س 
   قسم الكيمياء – كلية العلوم فنية 601 

 

 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      2 - - 2 الرتبية وقضايا العصر

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 1 - 2 حرارة

      2 - - 2 م نفس النموعل

      2 - - 2 أدب أطفال
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 2 - 1 1 هندسة حتليلية فى املستوى

      4 2 - 2 (1كيمياء عامة )

      3 1 - 2 فروق فردية

      4 2 - 2 بيولوجيا عامة



 
 

والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولــى                                                   

         الرتبية اخلاصة:  الشعبة                                                  

   كلية الرتبية        
 الفصل الدراسى: الثانى                                                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    19: عدد الطالب     
 

 
 

 6ـ  5  5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  12 12ـ  11 11ـ  10 10ـ  9 9ـ  8 الساعة اليوم

حـد
األ

 

 املادة
 علم نفس النمو

مقرر فى التخصص 

 "صوتيات" 2األكاديمى 

 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  اللغة االنجليزية
 مقرر فى التخصص 

 نحو

  أمانى محمود    د/    يق   د/ لبنى توف   د/ محمد عمارة         د/ الشيماء سالمان  العضو

 معمل اللغات  معمل اللغات  فنية 601 مكتبات 401 املكان

نني
االث

 

 مقرر فى التخصص  املادة

 نحو
 المفهوم التربوى للفئات الخاصة اضطراب التوحد

 مقرر فى التخصص 

 دراسات إسالمية

 مقرر فى التخصص  مدخل إلى اإلعاقة السمعية

 دراسات إسالمية

  د/  أحمد وفيق    د/ نهلة فرج على    د/  أحمد وفيق   د/ سحر حسين     معاونون   أمانى محمود    د/  عضوال

 فنية 503 المكتب فنية 503 معمل الحاسب اآللى فنية 503 صيدلة 303 املكان

ثاء
ثال

ال
 

      مهنة التعليم تعليم االحتياجات الخاصة اإلعاقة السمعية املادة

          د/ دعاء لطيف   معاونون  ضوالع

      المكتب معمل الحاسب اآللى املكان

عاء
ألرب

ا
 

نشــاط   املادة
 طــالبى

 صوتيات  اضطراب التوحد تعليم ذوى االحتياجات الخاصة اضطراب التوحد

    مارة د/ محمد ع      د/ سعاد كامل     د/ أسماء فتحى لطفى     د/ سعاد كامل     العضو

 فنية 603  المكتب معمل مصادر التعلم المكتب  املكان

س
مي

اخل
 

      التربية الرياضية للمعوقين صوتيات  2مقرر فى التخصص األكاديمى  املادة

       د/ ابراهيم ربيع      د/ محمد عمارة   العضو

 املكان
 معمل مصادر التعلم

 دالدور الرابع المبنى الجدي 8قاعة 

 كلية التربية الرياضية 
     

 
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 1 - 3 اضطراب التوحد

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    2 - - 2 املفهوم الرتبوى للفئات اخلاصة

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  ئون التعليم والطالبلش ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 1 - 2 تعليم ذوى االحتياجات اخلاصة

      2 - - 2 الرتبية الرياضية للمعوقني

      4 1 - 3 مدخل إىل اإلعاقة السمعية
 2مقرر فى التخصص األكادميى 

 "حنو ودراسات إسالمية"

 صوتيات

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على حد علىأ.د/ عيد عبد الوا د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 - - 4

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



 


