
             
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الثانيةالفرقة :                                                  

  عربيةلغة :  الشعبة                                                 
 الثانىالفصل الدراسى:                                                     كلية الرتبية    

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     82عدد 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

 

 نحو وصرف املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
  المكتب             مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402     سعاد كامل علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       دعاء لطيف المدرسة والمجتمع د/ 

  ع تكنولوجيا التعليم

    معاونون    د/ أمانى محمود     د/ خالد عبد التواب   العضو

  صيدلة 403 صيدلة 401 املكان

نني
االث

 

 2 موسيقى الشعر  علوم القرآن   املادة

  د/ سيد عبد الخالق    محمد  د/ عربى      د/ حمادة ربيع   العضو

 صيدلة 403 مكتبات 403   املكان

ثاء
ثال

ال
 

  ع 1 تدريس مصغر علم المعانى أدب إسالمى وأموى املادة

    [ د/ شعبان محمد      د/ مبروك عبد الحليم    د/ هيام حماد    د/ محمد رمضان  العضو

  مكتبات 404 صيدلة 303 صيدلة 203 صيدلة  401 املكان

عاء
ألرب

ا
 

نشــاط   علم المعانى املادة
 طــالبى

     

           د/ صفوت الخطيب  العضو

       صيدلة 403 املكان

س
مي

اخل
 

      تكنولوجيا التعليم علوم القرآن املادة

        د/ نسرين عزت    د/ حمادة ربيع  العضو

      المسرح الغربى مكتبات 304 املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 - 2 2 (3حنو وصرف )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 علم املعانى

 البلشئون التعليم والط عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 علو م القرآن

      4 - 2 2 أدب إسالمى وأموى

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

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

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  

  اجنليزيةلغة :  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    121عدد 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

 

 محادثة 1ع مج  1تدريس مصغر املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس     مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 تبالمك    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

   

       د/ ثروت أديب  د/ محمد عبد الغنى   العضو

    صيدلة 303 معمل اللغات املكان

نني
االث

 

 نقد قراءة شعر   عتكنولوجيا التعليم  املادة

   د/ جمال التالوى     د/ محمد شعبان   / ممدوح عزيز  د    معاونون   العضو

 صيدلة 202 فنية 502 قاعة ب فنية   صيدلة 402 املكان

ثاء
ثال

ال
 

 2مج  ع 1 تدريس مصغر املادة
  د/ هويده مصطفى  
 معمل مصادر التعلم 

 قراءة

 نشــاط طــالبى

  محادثة 

  3مج  ع 1 تدريس مصغر العضو
  ر  د/ داليا على ماه

     د/ ثروت أديب    د/ محمد شعبان 

  صيدلة 401  صيدلة 402 معمل اللغات املكان

عاء
ألرب

ا
 

 ترجمة املادة
 

  
 ترجمة

 
  قواعد

    د/ مصطفى ثابت    محمود جويلى  د/      محمود جويلى  د/  العضو

  صيدلة 204 معمل اللغات   معمل اللغات املكان

س
مي

اخل
 

 قواعد شعر   تكنولوجيا التعليم نقد  املادة

   د/ مصطفى ثابت   د/ ممدوح عزيز       د/ نسرين عزت   د/ جمال التالوى   العضو

 صيدلة 403 فنية 603   المسرح الغربى صيدلة 104 املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 - 2 2 (2) قواعد

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

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

      4 - 2 2 (1) ترمجة

      4 - 2 2 (2) حمادثة
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على حسن د/ إهلام حممد أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 (2) قراءة

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

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  

  فرنسيةلغة :  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    58لطالب: عدد ا
 

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

حـد
األ

 

 17مقال أدبى القرن    املادة

علم
دة 

ـــا
يـــ

ر
ــة

ــــ
يــ

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب             مديحة فرغلى    تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

 قواعد 17ن مقال أدبى القر

    د/ بهيرة   د/ سيد عبد الحميد    د/ سيد عبد الحميد    العضو

 مكتبات 404 مكتبات 403   املكان

نني
االث

 

 قواعد   لغويات عمل ومهارات كتابة ورشة ع تكنولوجيا تعليم املادة

  د/ ريهام      د/ بهيرة    د/ ريهام    معاونون  العضو

 صيدلة 402   معمل مصادر التعلم صيدلة  403 يدلةص 402 املكان

ثاء
ثال

ال
 

نشــاط     املادة
 طــالبى

    ع 1 تدريس مصغر

     د/ سيف اإلسالم لطفى      العضو

    معمل الموسيقى    املكان

عاء
ألرب

ا
 

  لغويات   قواعد 17نصوص القرن  املادة

     د/ بهيرة     أ/ مصطفى    د/ هناء حمودة   العضو

  صيدلة 304   فنية 503 قاعة أ فنية املكان

س
مي

اخل
 

 قواعد تكنولوجيا التعليم ورشة عمل ومهارات كتابة   املادة
نصوص القرن 

17 

  د/ هناء    أ/ مصطفى     د/ نسرين عزت   أ/ دينا     العضو

 مكتبات 404 صيدلة 301 صيدلة 202 مكتبات 403   املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

ورشة عمل ومهارات كتابة 

(1) 
2 2 

- 4      

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

 والطالبلشئون التعليم  عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 - - 3 (1لغويات )

      3 - - 3 (2( )17نصوص القرن )

      3 - - 3 (2( )17مقال أدبى القرن )
 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 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 ليمتكنولوجيا التع

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  
  تاريخ : الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    26عدد الطالب: 
 

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

حـد
األ

 

نشــاط     املادة
 طــالبى

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

  عتكنولوجيا التعليم 

   معاونون      العضو

  صيدلة 403    املكان

نني
االث

 

  ت ةالجغرافيا االقتصادي الوثائقمدخل الى علم  ت+   تاريخ الدولة البيزنطية وحضارتها املادة

      د/ نبيل عثمان     خيرى طلعت د/   د/ محمد مجدى    العضو

  كلية اآلداب قسم الجغرافيا قسم التاريخ -كلية االداب  معمل اللغات مكتبات 402 املكان

ثاء
ثال

ال
 

  الوثائق تى علم مدخل ال تاريخ الدولة العباسية ت معالم التاريخ االوربى الوسيط ت تاريخ الدولة العباسية املادة

   معاونون     د/ عالية أحمد   د/ محمد مرسى      أ/ ناصر مهنى  العضو

  قسم التاريخ -كلية االداب  قسم التاريخ -كلية االداب  معمل الحاسب اآللى فنية 503 املكان

عاء
ألرب

ا
 

    الجغرافيا االقتصادية    معالم التاريخ االوربى الوسيط املادة

        د/ نبيل عثمان     د/ محمد مرسى    عضوال

    كلية اآلداب قسم الجغرافيا   قاعة ب قسم علم النفس املكان

س
مي

اخل
 

    ع 1 تدريس مصغر تكنولوجيا التعليم   املادة

     د/ علياء عباس     د/ نسرين عزت    العضو

    مكتبات 304 المسرح الغربى   املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن م املــــــادةاســـ

      4 - 2 2 معامل التاريخ األوربي الوسيط

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 تاريخ الدولة العباسية

 لشئون التعليم والطالب لكليةعميــد اأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 تاريخ الدولة البيزنطية

      4 - 2 2 األرشيفيات مدخل إىل علم الوثائق

      4 - 2 2 اجلغرافيا االقتصادية
 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 2 - - (1تدريس مصغر )

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

 

 

 

  الفرقة : الثانية                                                 والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس          
 النهائيةالنسخة 

  جغرافيا:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                    كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    42عدد 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

 

 مقرر اختيارى املادة
 جغرافيا الخدمات

  جغرافيا السكان

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس   مصطفى على  تذكر ونسيان د/
   المكتب           مديحة فرغلى    تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

 

  ت طبيعية –الدراسة الميدانية 

   أ/ أسماء رمضان   د/ رمضان سعد   د/ خلف هللا حسن   العضو

  قسم الجغرافيا كلية اآلداب يةفن 603 فنية 503 املكان

نني
االث

 

 مقرر اختيارى املادة
 جغرافيا العالم النامى

 تجغرافيا السكان 

 نشــاط طــالبى

  ت الجغرافيا الحيوية 

   د/ أسامة حسين     د/ رمضان سعد    د/ خلف هللا حسن   العضو

  كلية اآلدابقسم الجغرافيا   معمل الموسيقى معمل الموسيقى املكان

ثاء
ثال

ال
 

 الجغرافيا الحيوية املادة
 

    جغرافيا التعدين والصناعة طبيعية –الدراسة الميدانية 

      د/ نبيل عثمان       د/ أسامة حسين  العضو

    قسم الجغرافيا كلية اآلداب قسم الجغرافيا كلية اآلداب املكان

عاء
ألرب

ا
 

    تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر ت جغرافيا التعدين والصناعة ت والمعاصر تاريخ أوروبا الحديث  املادة

     معاونون    د/ نبيل عثمان   د/ أحمد عبد القادر   العضو

    فنية 603 كلية اآلداب -قسم الجغرافيا  صيدلة  402 املكان

س
مي

اخل
 

    ع 1 غرتدريس مص تكنولوجيا التعليم ع تكنولوجيا التعليم املادة

     د/ علياء عباس     د/ نسرين عزت    معاونون  العضو

    مكتبات 304 المسرح الغربى صيدلة 401 املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 - 2 2 اجلغرافيا احليوية

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

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

      4 - 2 2 تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر

      4 - 2 2 طبيعية –الدراسة امليدانية 
 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:

  جغرافيا العامل النامى

2 

 

- 

 

- 

 

2 

     
      جغرافيا اخلدمات

      2 2 - - (1تدريس مصغر )
      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

  الفرقة : الثانية                                                 والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس          
 النهائيةالنسخة 

 رتبوىال علم النفس:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                    كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    50عدد 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 التفكيرمقرر اختيارى  اإلحصاء النفسى االستداللى املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

  ع تكنولوجيا التعليم

   معاونون     درية يحى  د/    د/ صبرى عبد الفتاح   العضو

  صيدلة 403 التربوى فسقاعة ب علم الن التربوى علم النفسقسم أ  قاعة املكان

نني
االث

 

مقرر اختيارى  املادة
 علم نفس التفكير

 اة وتطبيقاتهسلوكيالتعلم نظريات ال

 نشــاط طــالبى

   علم النفس الفسيولوجى

    د/ جمال عبد المولى      درية يحى د/  العضو

   ربوىالت قسم علم النفس قاعة أ التربوى قاعة ج قسم علم النفس املكان

ثاء
ثال

ال
 

  ت  االحصاء النفسى االستداللى ع  سلوكيةالتعلم ال نظريات ع 1 تدريس مصغر اإلحصاء النفسى االستداللى املادة

    معاونون    د/ هناء عبد الحميد     د/ صبرى عبد الفتاح   العضو

  التربوى علم النفس معامل قسم التربوى علم النفسقسم أ  قاعة املكان

عاء
ألرب

ا
 

      علم النفس التجريبي ع  الفسيولوجى علم النفس  املادة

         د/ مصطفى على   معاونون    العضو

      قاعة ب قسم علم النفس التربوى التربوى علم النفسقسم أ  قاعة املكان

س
مي

اخل
 

      تكنولوجيا التعليم ع  علم النفس التجريبى املادة

        د/ نسرين عزت    ونون  معا العضو

      المسرح الغربى التربوى علم النفس معامل قسم املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 علم النفس الفسيولوجي

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 علم النفس التجرييب

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 - 2 4 )االستداللي(اإلحصاء النفسى 

      5 2 - 3 وتطبيقاتها التعلم السلوكية نظريات

      خيتار الطالب مقررا واحدًا من بني
  علم اجتماع التنمية

3 

 

- 

 

- 

 

3 
 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

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

      2 - - 2 مقرر تربوى وثقافى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

         
  الفرقة : الثانية                                                  لتطبيقية ملرحلة وا النظريةجدول توزيع احملاضرات           

  رياضيات:  الشعبة                                                  



 البكالوريوس والليسانس   كلية الرتبية   
 النهائيةالنسخة 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    203عدد 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

 

 ة تمعادالت تفاضلي هندسة فراغية ةاملاد

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس      مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       لمجتمع د/ دعاء لطيف المدرسة وا

  ت ديناميكا

   معاونون    معاونون    د/ عبد الرحمن شحاتة  العضو

  صيدلة 402 صيدلة 402 املكان

نني
االث

 

  معادالت تفاضلية املادة
ابراهيم د/  1مجع  1 تدريس مصغر
 صيدلة  204    عبد الغنى

 نشــاط طــالبى

 ديناميكا ت الحتماالتا نظرية ت  3 حسبان

     د/ فتحى عبد البصير  العضو
د/ مصطفى  2مج   ع 1تدريس مصغر

 فنية  602   خليل  ابو جبة 
     د/ محمد جابر     معاونون   معاونون  

 فنية 501 املكان
   ع  معاونون  بصريات +تيار متردد

 قسم الفيزياء 6س 
 فنية 502 فنية  601 فنية 602

ثال
ال

ثاء
 

 3ع سبصريات +تيار متردد  2س ع  بصريات +تيار متردد ديناميكا ديناميكا ت هندسة فراغية املادة

  معاونون       د/ محمد جابر      د/ محمد جابر   معاونون   العضو

 معمل الفيزياء فنية 501 فنية 501 فنية 602 املكان

عاء
ألرب

ا
 

  5ع سبصريات +تيار متردد  ع تكنولوجيا التعليم 3 بانحس 4س ع  بصريات +تيار متردد املادة

   معاونون    معاونون    د/ عبد الرحمن على     معاونون  العضو

  معمل الفيزياء صيدلة 404 صيدلة 301 معمل الفيزياء املكان

س
مي

اخل
 

  3مج ع 1س مصغرتدري تيار متردد بصريات فيزيائية االحتماالت نظرية تكنولوجيا التعليم املادة

 صيدلة 201  د/ هشام مصطفى   د/ محمد عثمان      على عبد الحليم د/   د/ محمد مبارك     د/ نهى على  العضو

 مكتبات 401 مكتبات 402 المسرح الشرقى املكان
   ع  معاونون  بصريات +تيار متردد

 قسم الفيزياء  1س 
 

 ،،،يعتمد،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      3 - 1 2 (3حسبان )

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

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

      6 - 2 4 ديناميكا

      4 - 2 2 االحتماالت نظرية
 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 بصريات فيزيائية

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

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



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  

   كيمياء: الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     الرتبية  كلية 

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    89عدد 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

 

 رياضيات تطبيقية املادة
كيمياء غير 

 1 عضوية
ع  1 تدريس مصغر

 1س

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    بد العزيز عبد الصبور ع تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

 ديناميكا حرارية
 تدريس مصغر

 1س ع 1

   د/ احمد سيد     د/ محمد رشدى     د/ إلهام     د/ أحمد فؤاد العضو
د/ محمد  

   رشدى 

 المكتب صيدلة 301 تباتمك 404 صيدلة 301 املكان

نني
االث

 

   2 كيمياء عضوية معادالت تفاضلية فيزياء حديثة املادة

 د/ يسرية رزق      د/ محمد مبارك      د/ سامى بطرس    العضو
د/ محسن 

 عبد المتعال    
  

   صيدلة 203 صيدلة 203 صيدلة 104 املكان

ثاء
ثال

ال
 

  ع تكنولوجيا التعليم 1ع  مج  2 كيمياء عضوية ع تكنولوجيا التعليم 2 مياء فيزيائيةكي ت تطبيقية ت معادالت املادة

  قسم الكيمياء معاونون   د/ نصر الدين فؤاد    معاونون   العضو

 فنية 502 صيدلة 204 فنية 603 املكان
ع   فيزياء حديثة + ديناميكا حرارية

 معاونون قسم الفيزياء  2س
  معمل اللغات

عاء
ألرب

ا
 

  1ع س  فيزياء حديثة + ديناميكا حرارية   املادة

 نشــاط طــالبى

 كيمياء فيزيائية 2مج    2 كيمياء عضوية

 معاونون      د/ نصر الدين فؤاد  معاونون      معاونون     العضو

 قسم الكيمياء قسم الفيزياء   املكان

س
مي

اخل
 

      1 غير عضوية كيمياء  تكنولوجيا التعليم املادة

      على حسان  د/  د/ نهى على      العضو

      صيدلة 201 المسرح الشرقى املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      3 - 1 2 معادالت تفاضلية

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    3 - 1 2 رياضيات تطبيقية

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

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية

      4 1 - 3 (2كيمياء فيزيائية )
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على علىأ.د/ عيد عبد الواحد  د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 - - 3 (1كيمياء غري عضوية )

      7 4 - 3 (2كيمياء عضوية )
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

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

 

  الفرقة : الثانية                                                  والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 الليسانسالبكالوريوس و          
 النهائيةالنسخة 

  فيزياء:  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    11دد الطالب: ع
 

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

حـد
األ

 

  رياضيات تطبيقية  املادة
 1 تدريس مصغر

 ع

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس    مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

 فيزياء حيوية
 1 تدريس مصغر

 ع

    د/ محمد رشدى    د/ منى مصطفى   د/ محمد رشدى        د/ أحمد فؤاد  العضو

 المكتب مكتبات 403 مكتبات 404  صيدلة 301 املكان

نني
االث

 

  رياضيات تطبيقية  ع 2كيمياء  معادالت تفاضلية رياضيات تطبيقية ت املادة

      د/ أحمد فؤاد    معاونون      د/ محمد مبارك    معاونون  عضوال

  فنية 603 قسم الكيمياء صيدلة 203 فنية 603 املكان

ثاء
ثال

ال
 

    تيار متردد ع فيزياء حيوية ع  2كيمياء  ع تكنولوجيا التعليم املادة

     معاونون    د/ يسرية رزق   معاونون   العضو

    قسم الفيزياء قسم الكيمياء عة ب فنيةقا املكان

عاء
ألرب

ا
 

 بصريات فيزيائية ع معادالت تفاضلية ت جبر خطى ت املادة

 نشــاط طــالبى

    

      معاونون    معاونون   العضو

     قسم الفيزياء مكتبات 404 املكان

س
مي

اخل
 

   تيار متردد بصريات فيزيائية جبر خطى  تكنولوجيا التعليم املادة

    د/ محمد عثمان      على عبد الحليم د/   د/ هبه حمدى      د/ نهى على   العضو

   مكتبات 401 مكتبات 401 معمل مصادر التعلم المسرح الشرقى املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      3 1 - 2 تيار مرتدد

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

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

      4 2 - 2 (2كيمياء )

      3 - 1 2 جرب خطى
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على حممد حسند/ إهلام  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 تكنولوجيا التعليم



 

         
لتطبيقية ملرحلة وا النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  
  بيولوجى:  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    111عدد 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  ع 1 تدريس مصغر 1س  ع 1 دريس مصغرت املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 قاعة ب علم النفس     مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب              مديحة فرغلى   تربية بيئية د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       والمجتمع د/ دعاء لطيف  المدرسة

  3ع  س  حبليات

  قسم الحيوان  معاونون   د/ يامنة مقلد  العضو

  1حيوان ع  س فسيولوجيا  معمل مصادر التعلم املكان

نني
االث

 

  1ع س علم المعادن علم المعادن حبليات بيئة نباتية 1ع  س  حبليات املادة

     معاونون  د/ عبد العال    د/ أنوار سالمة      د/ ناصر بركات   معاونون    العضو

  قسم الجيولوجيا كلية العلوم معمل مصادر التعلم مكتبات 401 فنية 502 كلية العلوم –معمل علم الحيوان  املكان

ثاء
ثال

ال
 

نشــاط  3ع  س  حيوانفسيولوجيا  2ع  س  حبليات فسيولوجيا النبات ع تكنولوجيا التعليم املادة
 طــالبى

 كلية العلوم -معمل علم الحيوان          معاونون        د/ جابر خالف    معاونون  العضو

  2حيوان ع  س فسيولوجيا  صيدلة 202 قاعة ب فنية املكان

عاء
ألرب

ا
 

  3س ع  بيئة نباتية 2، 1ع س  بيئة نباتية فسيولوجيا نبات ع 2ع س علم المعادن املادة

     معاونون  قسم النبات – كلية العلوم   معاونون    معاونون     معاونون العضو

  قسم النبات – كلية العلوم قسم الجيو لوجيا  معاونون  3ع س علم المعادن قسم النبات – كلية العلوم قسم الجيولوجيا كلية العلوم املكان

س
مي

اخل
 

  حبليات ع نبات اقتصادى  نبات اقتصادى حيوانيا فسيولوج تكنولوجيا التعليم املادة

      د/ أنوار سالمة   + معاونون     د/ ممدوح سعد     حسيند/ إيناس    د/ نهى على    العضو

  كلية العلوم قاعة ب فنية صيدلة 203 المسرح الشرقى املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 حبليات

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 7 2+2 - 1+2 بيئة نباتية + نبات اقتصادى

      4 2 - 2 (1فسيولوجيا النبات )

واملوارد  املعادن علم

 االقتصادية

1 - 2 3      

 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 2 - - (1تدريس مصغر )

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

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                 
 تعليم زراعى:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                    كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    30عدد الطالب: 
 

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

حـد
األ

 

نشــاط     املادة
 طــالبى

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 مقرر اختيارى
 قاعة ب علم النفس   مصطفى على  تذكر ونسيان د/
 المكتب    عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  علم نفس اجتماع د/
 فنية 503       المدرسة والمجتمع د/ دعاء لطيف 

  ن ( فسيولوجي2نبات زراعى )

    د/ هناء عياد     العضو

  قسم أمراض النبات    املكان

نني
االث

 

  ع ميكروبيولوجيا زراعية مدخل اقتصاد زراعى ن ميكروبيولوجيا زراعية املادة

د/ هدى محمد عبد الرحمن+ د/  العضو
   سمير أحمد سيد 

    معاونون     د/ سلوى الحسيني 

قسم الميكروبيولوجيا   كلية الزراعة املكان
 الزراعية

  قسم الميكروبيولوجيا الزراعية  كلية الزراعة كلية الزراعة قسم االقتصاد

ثاء
ثال

ال
 

  ع ( فسيولوجي2نبات زراعى ) ن كيمياء زراعية )حيوية( ع كيمياء زراعية )حيوية( املادة

    معاونون     ى محمد عبد العزيز د/ سال   معاونون  العضو

  قسم أمراض النبات الكيمياء الزراعيةسم كلية الزراعة ف الكيمياء الزراعيةسم كلية الزراعة ف املكان

عاء
ألرب

ا
 

 أساسيات أراضى ع 1 تدريس مصغر املادة
 مقرر تربوى اختيارى 

 تربية بيئية
  ع تكنولوجيا التعليم

   د/ محمد فهيم  العضو
 د/ حسن على حسن 

   + د/ عمرو احمد همام 
    معاونون              محمد فهيم    د/

  صيدلة 404 معمل الوسائل كلية الزراعة مكتبات 403 املكان

س
مي

اخل
 

  ع أساسيات أراضى   تكنولوجيا التعليم املادة

    د/ حسن على حسن + د/ عمرو احمد همام       نهى علىد/  العضو

  كلية الزراعة   المسرح الشرقى املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      6 4 - 2 ميكروبيولوجيا زراعية

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  تعليم والطالبلشئون ال ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 اقتصاد زراعى )مدخل(

      4 2 - 2 ( فسيولوجي2نبات زراعى )

      6 4 - 2 )حيوية( 2كيمياء زراعية 
 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 2 - - (1تدريس مصغر )

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

 

 

 
 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  
  ت.أ. لغة عربية:  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    101عدد 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

 

 ع  مهارات يدوية وفنية   مهارات يدوية وفنية 

  معاونون     عصام عبد العزيز د/       العضو

 فنية 601      كانامل

نني
االث

 

 دراما ومسرح الطفل      املادة

   د/ شعبان إسماعيل     د/ دالل اسماعيل       العضو

 مكتبات 401      املكان

ثاء
ثال

ال
 

نشــاط     املادة
 طــالبى

  بالغة ونقد ع 2 تدريس مصغر

   د/ مبروك عبد الحليم     د/ شعبان محمد       العضو

  صيدلة 404 صيدلة 204    املكان

عاء
ألرب

ا
 

   عمهارات موسيقية  مهارات موسيقية بالغة ونقد معاصرةالقضايا والالدين  املادة

     معاونون      رامى شهدى د/   د/ صفوت الخطيب     د/ على سيد   العضو

 املكان
 صيدلة 403 صيدلة 404

مبنى  10مدرج 
كلية التربية 

 نوعيةال
   مكتبات 401

س
مي

اخل
 

   مهارات حركية ع تكنولوجيا التعليم  تكنولوجيا تعليم ع مهارات حركية املادة

  معاونون    د/ محمد ضاحى    د/ عبد العزيز محمد + د/ رشا   العضو
د/ عبد العزيز 

  محمد + د/ رشا  
  

 اتمكتب 302 المسرح الشرقى كلية التربية الرياضية املكان
كلية التربية 

 الرياضية
  

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  م والطالبلشئون التعلي ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      4 - 2 2 بالغة ونقد
 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 - - 2 الدين والقضايا املعاصرة

      2 2 - - (2)تدريس مصغر 

 



 
 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  

  لغة اجنليزية ت.أ. : الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية    

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     54عدد الطالب: 
 

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

حـد
األ

 

 ع تكنولوجيا التعليم   املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 ع  مهارات يدوية وفنية   مهارات يدوية وفنية 

  معاونون     عصام عبد العزيز د/    معاونون     العضو

 فنية 601  قاعة أ فنية   املكان

نني
االث

 

  محادثة  1 شعر 2كتابة  علوم متكاملة املادة

   د/ ثروت أديب    د/ ممدوح عزيز     د/ محمد عمارة     د/ أسماء حمودة  العضو

  مكتبات 304 قاعة ب فنية فنية 601 معمل مصادر التعلم املكان

ثاء
ثال

ال
 

      قراءة ع 2 تدريس مصغر املادة

        د/ محمد شعبان    / مروة جمال شحاتة  د العضو

      صيدلة 402 صيدلة 202 املكان

عاء
ألرب

ا
 

نشــاط    ترجمة املادة
 طــالبى

 قواعد ترجمة

د/ محمود  العضو
   جويلى  

    د/ مصطفى ثابت    د/ محمود جويلى    

 صيدلة 204 معمل اللغات   معمل اللغات املكان

س
مي

اخل
 

 2كتابة  1 نقد  تكنولوجيا تعليم   املادة

  د/ محمد عمارة     د/ جمال التالوى    د/ محمد ضاحى     العضو

 مكتبات 402  صيدلة 104 المسرح الشرقى   املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    2 - - 2 علوم متكاملة

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

      4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 (2كتابة )
 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 (1شعرو نقد )

      3 - 2 1 (2ترمجة )
      3 - 2 1 (2قواعد )

      4 - 2 2 قراءة وحمادثة

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةلنسخة ا

  الفرقة : الثانية                                                  
  دراسات  ت.أ.:  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    169الطالب: عدد 
 

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

حـد
األ

 

 ا اإلقليميةجغرافيا اوراسي 1مج  ع 2مصغر تدريس  املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

نشــاط 
 طــالبى

 ع  مهارات يدوية وفنية   مهارات يدوية وفنية

  معاونون     عصام عبد العزيز د/   د/ بهجت عبد السالم      د/ إدريس سلطان العضو

 فنية 601 صيدلة 403 معمل الموسيقى املكان

نني
االث

 

 دراما ومسرح الطفل  2مج  ع 2تدريس مصغر    املادة

   د/ شعبان إسماعيل     د/ دالل اسماعيل      د/ إدريس سلطان   العضو

 مكتبات 401  صيدلة 404   املكان

ثاء
ثال

ال
 

    علوم متكاملة جغرافيا اوراسيا االقليمية   املادة

     د/ أسماء حمودة     د/ بهجت عبد السالم    العضو

    صيدلة 402 صيدلة 403   املكان

عاء
ألرب

ا
 

          املادة

          العضو

          املكان

س
مي

اخل
 

 املادة
 ع تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا تعليم تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر

تاريخ أوروبا 
الحديث 
 ت والمعاصر

  

    معاونون      معاونون  د/ محمد ضاحى    د/ أحمد عبد القادر   العضو

   مكتبات 402 مكتبات 302 المسرح الشرقى صيدلة 301 املكان
  

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد د اجلدولإعدا 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      4 - 2 2 جغرافيا اوراسيا اإلقليمية

      3 - 1 2 تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر
 أ.د/ مصطفى عبد النىب .د/ عيد عبد الواحد علىأ أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 علوم متكاملة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  
  رياضيات ت.أ. :  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    0عدد 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 تكنولوجيا التعليم  املادة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 ع مهارات يدوية وفنية ن مهارات يدوية وفنية رياضيات تطبيقية

  معاونون    هالة خليل د/    محمد راضى حيدر د/   معاونون   العضو

  مكتبات 302 قسم الرياضيات -المكتب  فنية 602  املكان

نني
االث

 

 تاريخ الرياضيات  املادة

 نشــاط طــالبى

 دراما ومسرح الطفل

  د/ شعبان إسماعيل   د/ ضيف الفرجانى    د/ محمد فؤاد   العضو

 مكتبات 401 سم الرياضياتق -المكتب   املكان

ثاء
ثال

ال
 

  هندسة تحليلية فى الفراغ ت ت رياضيات تطبيقية تدريس مصغر رياضيات تطبيقية املادة

   معاونون    د/ أمل أمين    د/ محمد راضى حيدر  العضو

  العلوم كلية - قسم الرياضيات المكتب مبنى الفنية الدور األول قسم الرياضيات -المكتب  املكان

عاء
ألرب

ا
 

   مهارات موسيقية مهارات موسيقية هندسة تحليلية فى الفراغ   املادة

    معاونون    مروة محمد رضا د/   د/ عبد الرحمن شحاتة    العضو

   مكتبات 401 المسرح الشرقى قسم الرياضيات -المكتب    املكان

س
مي

اخل
 

  مهارات حركية  هندسة تحليلية فى الفراغ تكنولوجيا تعليم مهارات حركية املادة

   د/ عبد الرحمن شحاتة   د/ محمد ضاحى   د/ عبد العزيز محمد + د/ رشا  العضو
د/ عبد العزيز محمد + د/ 

  رشا 
 

  كلية التربية الرياضية  قسم الرياضيات -المكتب  المسرح الشرقى كلية التربية الرياضية املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ـــادةاســـم املـــ

      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    2 - - 2 تاريخ الرياضيات

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      5 - 2 3 هندسة حتليلية فى الفراغ
 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 5 - 2 3 (2رياضيات تطبيقية )

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

 

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                  
  علوم .أ.ت:  الشعبة                                                  

 الفصل الدراسى: الثانى                                                     كلية الرتبية  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                    ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    214عدد 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

 

 2س  ع  2تدريس مصغر  املادة
 

 7، 1ديناميكا حرارية س 
مهارات يدوية 

 وفنية
 9، 3 سديناميكا حرارية   8، 2ديناميكا حرارية س  مهارات يدوية وفنية

   معاونون   عبد الحى    محمد د/ العضو
د/ عصام عبد 

  لعزيز ا
   معاونون    معاونون    معاونون 

 معمل الفيزياء معمل الفيزياء فنية 601 كلية العلوم مكتبات 404 املكان

نني
االث

 

 10، 4ديناميكا حرارية س  املادة
 محمد د/ 4س  ع 2 تدريس مصغر
 معمل الوسائل   عبد الحى  

نشــاط  ال فقاريات 
 طــالبى

 دراما ومسرح الطفل

   معاونون  العضو
إلهام  د/ 3س  ع 2 تدريس مصغر

 مكتبات 404     عبد التواب  محمد
   د/ شعبان إسماعيل     د/ دالل اسماعيل     هنيدا د/ 

 مكتبات 401 المسرح الشرقى  معمل الفيزياء املكان

ثاء
ثال

ال
 

 ديناميكا حرارية املادة
 11، 5قسم الفيزياء 

  4، 3س   ع  ال فقاريات وحبليات
 معمل علم الحيوان

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

   6، 5س   ع  ال فقاريات وحبليات
 1س  ع  2تدريس مصغر 
 

 إلهام محمد عبد التواب      د/  معاونون    معاونون    معاونون    العضو

معاونون      2، 1ال فقاريات وحبليات س  املكان
 كلية العلوم

 معمل اللغات  معمل علم الحيوان العلوم كلية 12، 6ديناميكا حرارية 

عاء
ألرب

ا
 

 ع مهارات يدوية وفنية مهارات موسيقية ع مهارات موسيقية ديناميكا حرارية حبليات  املادة

   معاونون    معاونون  دى     هرامى شد/   على عبد الحليم   د/   محمود شلقامى   د/   العضو

 تباتمك 302 المسرح الشرقى  املكان
مبنى كلية  10مدرج 

 التربية النوعية
 فنية 602 مكتبات 401

س
مي

اخل
 

  تكنولوجيا تعليم  مهارات حركية تكنولوجيا تعليم مهارات حركية املادة

 د/ محمد ضاحى    د/ عبد العزيز محمد + د/ رشا    العضو
 د/ عبد العزيز محمد 

 + د/ رشا   
  معاونون    

  مكتبات 302  كلية التربية الرياضية المسرح الشرقى ية الرياضيةكلية الترب املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد لإعداد اجلدو 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      2 1 - 1 الفقاريات

      2 1 - 1 حبليات
 لنىبأ.د/ مصطفى عبد ا أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

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



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات           

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الفرقة : الثانية                                                 
  الرتبية اخلاصة:  الشعبة                                                 

 الفصل الدراسى: الثانى                                                    كلية الرتبية  

 2018/2019عام اجلامعي : ال                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     18عدد 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
 مقرر اختيارى  تدريس مصغر

 المكتب          االشراف التربوى د/ داليا طه 
 المكتب               عبد الصبور عبد العزيز  تربية دولية د/

 صيدلة 402    سعاد كامل  اجتماع د/ علم نفس
 المكتب       دعاء لطيف المدرسة والمجتمع د/ 

مدخل إلى صعوبات 
 التعلم

  

      د/ أحمد سمير    د/ مديحة فرغلى     العضو

   المكتب  المكتب   املكان

نني
االث

 

 مدخل إلى اإلعاقة الجسمية والحركية ع تنمية المواهب املادة
 ــاط نش دراما

 طــالبى

مدخل إلى  مدخل إلى صعوبات التعلم
 صعوبات التعلم

اإلعاقة الجسمية 
 والحركية

  معاونون   د/ أحمد سمير    د/ ماجدة مفتاح   د/ الشيماء سالمان   معاونون  العضو

 صيدلة 401 المكتب صيدلة 104 المكتب فنية 503 املكان

ثاء
ثال

ال
 

  املادة
 

    مادرا تنمية المواهب
 

 

       د/ ماجدة مفتاح   د/ سحر حسين     العضو

      صيدلة 104 المكتب   املكان

عاء
ألرب

ا
 

 4مقرر فى التخصص األكاديمى  املادة
 شعر

 5مقرر فى التخصص األكاديمى 
 نقد

دة 
ـــا

يـــ
ر

ــة
ــــ

يــ
علم

 

 4مقرر فى التخصص األكاديمى    
 شعر

  د/ ممدوح الحينى      جمال التالوى د/   د/ ممدوح الحينى  العضو

 معمل اللغات    صيدلة 201 صيدلة 203 املكان

س
مي

اخل
 

 تكنولوجيا التعليم املادة
 تنمية المواهب 1تكنولوجيا التعليم فى التخصص  

 مقرر تربوى اختيارى
 المكتب

  

     ية د/ سعاد كامل سيكولوجية الشخص   د/ سحر حسين    د/ نسرين عزت     معاونون  العضو

      د/ نهلة فرج  سيكولوجية الموهبة والتفوق المكتب المسرح الغربى  صيدلة 401 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 1 - 3 تنمية املواهب

مدخل إىل اإلعاقة اجلسمية 

 واحلركية
3 - 

 اجلامعةيس نائب رئأ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 1

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 1 - 3 مدخل إىل صعوبات التعلم

 4مقرر فى التخصص األكادميى 

 شعر

4 - - 4      

 5مقرر فى التخصص األكادميى 

 دراما ونقد

4 - - 4      

 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 2 - - تدريس مصغر

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
تكنولوجيا التعليم فى التخصص 

1 

2 - 1 3      

 


