
   

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                  

 لغة عربية:   الشعبة                                                 

 الثانيالفصل الدراسى:                                                   بيةكلية الرت         

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    74عدد الطالب:       
 

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

األحد
 5 وصرف نحو املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية كتابة لغوية مهارات

      زينب محمود د/      داليا محمدد/     خالد عبد التوابد/    د/ أمانى محمود  العضو

  قاعة أ فنية صيدلة 302 يدلةص 201 املكان

االثنني
 ت مهارات لغوية كتابة إسالمية فلسفة ت مهارات لغوية كتابة فئات خاصة سيكولوجية فئات خاصة تدريس طرق املادة 

    أ/ محمد كامل   د/ إسماعيل فريد      أ/ محمد كامل    د/ أحمد سمير    د/ محمد فاروق   العضو

 صيدلة 203 صيدلة 202 لةصيد 301 صيدلة 302 مكتبات 404     املكان

الثالثاء
نشــاط  2 عباسي أدب ع 2 مصغر تدريس عند العرب نقدي فكر 2 عباسي أدب املادة 

 طــالبى
   شيماء عمر د/   د/ شعبان محمد   د/ أحمد حلمى      هيام حماد د/  العضو

 صيدلة 301 صيدلة 204 صيدلة 302 صيدلة 104 املكان

األربعاء
  املادة 

 

 بيـــــة العمليـــــةالرت

 

 

  أندلسي أدب

    محمد رمضان  د/   د/ هالة ربيع    العضو

  صيدلة 403 املكان

س
اخلمي

  إسالمية فلسفة فكر نقدى عند العرب املادة 

   د/ إسماعيل فريد      د/ عمر عبد الواحد  العضو

  صيدلة 404 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 - 2 2 (5حنو وصرف )

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

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

      4 - 2 2 أندلسيأدب 

      4 - 2 2 عند العرب نقديفكر 

 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 فلسفة إسالمية

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 ريس فئات خاصةطرق تد
      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                       

 لغة اجنليزية:   الشعبة                                                      

 الثانيالفصل الدراسي:                                                        كلية الرتبية   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                        ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    146عدد الطالب:   
 

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

األحد
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 شعر 3 ترجمة 

     د/ ممدوح عزيز  د/ محمد فتحى  العضو

 فنية 603 صيدلة 203 عمل اللغاتم املكان

االثنني
 3 كتابة خطابة تحليل العامة الي اللغويات مدخل لغويات تطابقية التربوية الفكر التربوى وتطبيقاته املادة 

   د/ ممدوح الحينى    د/ محمد عمارة    د/ محمد عمارة   د/ رضا على       أسماء يونس د/  العضو

 صيدلة 302 مكتبات 302 فنية 501 صيدلة 201 صيدلة 304 املكان

الثالثاء
 ع 2 مصغر تدريس فئات خاصة سيكولوجية املادة 

 مكتبات 404   3مج    د/ أحمد عبد الحافظ  

    شعر

      د/ ممدوح عزيز  معمل الوسائل  1مج          د/ أمنية لطيف       د/ مصطفى خليل عطا هللا  العضو

    قاعة ب فنية معمل اللغات    2مج   د/ داليا على ماهر   لةصيد 301 املكان

األربعاء
نشــاط   املادة 

 طــالبى

 لغويات تطابقية خطابة تحليل فئات خاصة سطرق تدري 3 كتابة

   د/ رضا على    د/ محمد عمارة     د/ جمال شحاتة    د/ ممدوح الحينى   العضو

 صيدلة 404 مكتبات 302 فنية قاعة ب صيدلة 104  املكان

س
اخلمي

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 
 

 لغويات تطابقية 3 كتابة العامة الي اللغويات مدخل

  د/ رضا على     د/ ممدوح الحينى   د/ محمد عمارة   العضو

 صيدلة 404 قاعة أ فنية فنية 602 املكان
 

 عتمد،،،،ي     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      3 - - 3 (2) شعر

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 (3)  ترمجة 

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

      4 - 2 2 خطابة حتليل

      4 - 2 2 (3) كتابة

 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 مدخل إىل اللغويات العامة

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

       البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                   

  لغة فرنسية:  الشعبة                                                  

 الثانيالفصل الدراسي:                                                    كلية الرتبية    

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

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ري
ــــ

ـــ
دة

ا
 

  أدب فرنكفونى  ع 2 مصغر تدريس

    د/ ريهام     د/ نجالء فتحى  العضو

  معمل اللغات  صيدلة 401 املكان

اال
ثنني

نشــاط  ترجمة فئات خاصة سيكولوجية املادة 
 طــالبى

 قرنال نصوص ترجمة  أدب فرنكفونى

18 2 

  د/ أدهم    أ/ رشا محمد      د/ ريهام   د/ بهيرة       أحمد سمير د/  العضو

 فنية 501 معمل الوسائل  صيدلة 402 صيدلة 401 صيدلة 403 املكان

الثالثاء
الفكر التربوى وتطبيقاته  ترجمة تدريس فئات خاصة طرق 2 18 قرنلا نصوص املادة 

 التربوية

 لقرنا دبيا مقال 

18 2 

 

      د/ رشا       أسماء يونس د/   أ/ رشا محمد      د/ محمد جمعة   د/ أدهم   العضو

  معمل اللغات  معمل اللغات معمل الوسائل فنية 502 مكتبات 304 املكان

األربعاء
     ادةامل 

ــة
يــ

علم
 

 2 18 قرنال نصوص لغويات

   د/ أدهم   د/ محمد سيد       العضو

 صيدلة 402 قاعة ج قسم علم النفس التربوى     املكان

س
اخلمي

  ترجمة  ت لغويات  ت 2 18 لقرنا دبيا مقال املادة 

  د/ ريهام     د/ محمد سيد          د/ رشا يوسف  العضو

 كتباتم 401  صيدلة 303 صيدلة 304 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      5 - 2 3 (2لغويات )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    5 - 2 3 (3ترمجة )

 لشئون التعليم والطالب الكليةعميــد أ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 - - 3 أدب فرنكفونى

      5 - 2 3 (2( )18نصوص القرن )

      5 -- 2 3 (2( )18مقال 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 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية

      2 - - 2 ية فئات خاصةسيكولوج
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                   

 تاريخ:   الشعبة                                                  

 الثانيالفصل الدراسي:                                                   كلية الرتبية      

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

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

األحد
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

   ت العربي طنالو جغرافية 

      حمد البدرى  د/ م  العضو

   قسم الجغرافيا  املكان

االثنني
   غربالشرق وال ينب العالقات ت والمماليك األيوبيين تاريخ الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية فئات خاصة سيكولوجية املادة 

      د/ محمد مجدى   معاونون      أسماء يونس د/      أحمد سمير د/  العضو

  صيدلة 302 قسم التاريخ صيدلة 401 معمل اللغات صيدلة 403 املكان

الثالثاء
  ت  غربالشرق وال ينب العالقات  عربيةتاريخية باللغة ال نصوص والمماليك يوبييناأل تاريخ ع 2 مصغر تدريس املادة 

      د/ محمد مجدى    د/ أزهار سيد    د/ أزهار سيد   د/ إدريس سلطان   العضو

  معمل اللغات قاعة ج علم النفس التربوى قاعة ب قسم علم النفس صيدلة  402 كانامل

األربعاء
  ت اإلسالمية والحضارة النظم   ت عربيةتاريخية باللغة ال نصوص العربي نالوط جغرافية املادة 

     أ/ أسماء مهنى     معاونون    د/ محمد البدرى   العضو

  صيدلة 302   فنية 502 معمل الوسائل املكان

س
اخلمي

نشــاط  صةتدريس فئات خا طرق   املادة 
 طــالبى

   اإلسالمية والحضارة النظم

    د/ ليلى حسن      د/ علياء عباس     العضو

   قسم التاريخ –كلية اآلداب  مكتبات 304   املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 - 2 2 آليوبني واملماليكتاريخ ا

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 النظم واحلضارة اإلسالمية

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 العالقات بني الشرق والغرب فى العصور الوسطى

      4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى

       خيتار الطالب مقررا واحدا من بني:
  حتقيق املخطوط

2 

 

2 

 

- 

 

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

      نصوص تارخيية باللغة العربية
      2 - - 2 وى وتطبيقاته الرتبويةالفكر الرتب

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

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
     يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                

 جغرافيا:   الشعبة                                               

 الثانيالفصل الدراسي:                                                 كلية الرتبية       

 2018/2019العام اجلامعي :                                                 ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    45عدد الطالب:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    التجارةجغرافيا النقل و

     د/ بهجت عبد السالم   العضو

    مكتبات 403 املكان

االثنني
 فئات خاصة سيكولوجية املادة 

 ت نظم المعلومات الجغرافية ت جغرافيا العمران
 مقرر اختيارى 

 ت ستشعار عن بعداال

 

   معاونون     د/ خلف هللا محمد حسن      أحمد سمير د/  العضو

  قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  صيدلة 403 ناملكا

الثالثاء
الفكر التربوى وتطبيقاته  ع 2 مصغر تدريس املادة 

 التربوية

 مقرر اختيارى 

 ستشعار عن بعداال
 جغرافيا البحار والمحيطات

 

   د/ كمال درويش    د/ أسامة حسين     فهيمة لبيب د/     د/ ادريس سلطان  العضو

  قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  معمل مصادر التعلم صيدلة 402 املكان

األربعاء
    ت جغرافيا البحار والمحيطات نظم المعلومات الجغرافية جغرافيا العمران املادة 

     د/ كمال درويش      أسماء ونى د/     د/ خلف هللا محمد حسن  العضو

    قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  قسم الجغرافيا –كلية اآلداب  فنية 502 املكان

س
اخلمي

 نشــاط  صةتدريس فئات خا طرق جغرافيا النقل والتجارة ت املادة 

 طــالبى

    

       د/ علياء عباس      د/ بهجت عبد السالم  العضو

     مكتبات 304 مكتبات 403 املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ادةاســـم املــــــ

      4 - 2 2 جغرافيا النقل والتجارة

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 جغرافيا البحار واحمليطات

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

      4 - 2 2 نظم املعلومات اجلغرافية

       خيتار الطالب مقررا واحدا من بني
  االستشعار عن بعد

2 

 

2 

 

- 

 

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

      جغرافيا الكوارث
      2 - - 2 ى وتطبيقاته الرتبويةالفكر الرتبو

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

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية



 
 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 يةالنهائالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                       

 الرتبوى نفسالعلم :   الشعبة                                                      

 الثانيالفصل الدراسي:                                                        كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                        ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    48لطالب: عدد ا
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 
األحد

 فئات خاصة سيكولوجية ع واإلبداع الذكاء املادة 

دة
ـــا

يـــ
ر

 
ــة

ــــ
يــ

علم
 

    اإلرشادى نفس ال علم

        د/ حنان فوزى      د/ مصطفى خليل عطا هللا   معاونون   العضو

    مكتبات 304 مكتبات 304 التربوى سنفالعلم  معامل قسم املكان

االثنني
علم النفس: اإلعداد  مهنة املادة 

 ت والتدريب واإلجازة

ط نشــا فئات خاصة تدريس طرق
 طــالبى

  نفسيةال ختباراتاال ع 2 مصغر تدريس

   د/ محمد كامل     د/ هناء عبد الحميد     د/ هناء عبد الحميد     معاونون  العضو

  قاعة ب علم نفس مكتبات 404 قاعة أ علم النفس التربوى التربوى سنفالعلم  معامل قسم املكان

الثالثاء
  اإلرشادى تنفس ال علم نفس إرشادي علم تربويال فكرال نفسيةال ختباراتاال املادة 

   معاونون       د/ حنان فوزى     د/ فهيمة لبيب   د/ محمد كامل  العضو

  مكتبات 304 مكتبات 304 معمل مصادر التعلم قاعة ب علم النفس التربوى املكان

األربعاء
  ع نفسيةال ختباراتاال واإلبداع الذكاء زةعلم النفس: اإلعداد والتدريب واإلجا مهنة املادة 

    معاونون    مصطفى على  خلف د/   د/ عبد الرقيب البحيرى   العضو

  التربوى سنفالعلم  معامل قسم التربوى فسنالعلم قسم ب  قاعة التربوى نفسالعلم قسم ج  قاعة املكان

س
اخلمي

 املادة 
 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

  والمعاصر يثالحد صرم تاريخ ت صر الحديث والمعاصرتاريخ م

   معاونون   د/ عادل مهران   العضو

  التربوى قاعة ب قسم علم النفس املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      6 - 2 4 نفس اإلرشادىال علم

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

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

      4 2 - 2 بداعاإلذكاء وال

      4 - 2 2 تاريخ مصر احلديث واملعاصر
 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 بيقاته الرتبويةالفكر الرتبوى وتط

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

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائية  النسخة

 الثالثةالفرقة :                                                        

 رياضيات:   الشعبة                                                       

 الثانيالفصل الدراسي:                                                         لرتبيةكلية ا

 2018/2019العام اجلامعي :                                                         ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    155عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

دوال خاصة 

 معادالت تفاضليةو

    

         د/ محمد سباق  العضو

     صيدلة 104 املكان

االثنني
نشــاط  سيكولوجية فئات خاصة ع 2  تدريس مصغر املادة 

 طــالبى

 ديناميكا تحليلية  ر التربوى وتطبيقاته التربويةالفك
    د/ رشا فرغلى     د/ زينب محمود   مصطفى خليل عطا هللا   د/  صيدلة 201    د/ ابراهيم عبد الغنى }أ{مج  

 مكتبات 304  قاعة أ فنية مكتبات 402 صيدلة 404   د/ أمل أمين  }ب{مج  املكان

الثالثاء
  ميكانيكا الفضاء والفلك  عددىتحليل  معادالت تفاضليةاصة ودوال خ املادة 

   د/ محمد جابر      د/ على البدرى شمردن   د/ شوقى هاشم    العضو

  صيدلة 202  فنية 601 املكان

األربعاء
األوساط ميكانيكا  طرق تدريس فئات خاصة ديناميكا تحليلية األوساط المتعددةميكانيكا  املادة 

 متعددةال

  عددىتحليل 

      د/ على شمردن     د/ السيد حجازى     د/ محمد ربيع     د/ رشا فرغلى   د/ السيد حجازى   

  فنية 603 فنية 601 صيدلة 401 فنية 601 فنية 602 املكان

س
اخلمي

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

   تحليل إحصائى 

     د/ نجالء محمود   العضو

   فنية 501 املكان
  

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      3 - - 3 حتليل عددى

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكلية/ أ.د لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 - - 3 حتليل إحصائى

      3 - - 3 ديناميكا حتليلية

      3 - - 3 ميكانيكا األوساط املتعددة
 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 مقررا واحدًا من بني: 

  الكسورياتهندسة 

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      والفلك  ميكانيكا الفضاء
      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية

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

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 



 
         

والتطبيقية ملرحلة  النظريةوزيع احملاضرات جدول ت 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                       

  كيمياء:  الشعبة                                                      

 الثانيالفصل الدراسي:                                                        كلية الرتبية

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

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1 -12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 2ع  مج  يةكيمياء تحليل   2ع مج  4كيمياء عضوية  املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية 4 فيزيائية كيمياء

     د/ زينب محمود   د/ نصر الدين فؤاد    معاونون    العضو

  قاعة أ فنية صيدلة 304 قسم الكيمياء املكان

االثنني
 نشــاط  املادة 

 طــالبى

 4 فيزيائية كيمياء 4 يةعضو كيمياء ليةتحلي كيمياء

د/ نصر الدين   د/ أشرف عبد المنعم    د/ تامر حمدى   العضو

  فؤاد  

 قسم الكيمياء صيدلة 303 صيدلة 202 املكان

الثالثاء
ع   يةليلكيمياء تح   فئات خاصة سيكولوجية تدريس فئات خاصة طرق املادة 

 2مج 

ع   يةكيمياء تحليل

  1مج 

 

  معاونون  قسم الكيمياء  أحمد سمير   د/    د/ عبد الرزاق سويلم  العضو

  قسم الكيمياء    معاونون   1فيزيائية مج  كيمياء صيدلة 401 صيدلة 302 املكان

األربعاء
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

 + ت لزمرةا نظرية ع 2 مصغر تدريس

   د/ عصام كمال      هالة إسماعيل / د العضو

 صيدلة 202 صيدلة 303 املكان

س
اخلمي

  ت ديعد تحليل تحليل عددي كلية العلوم –قسم الكيمياء   2فيزيائية مج  كيمياء املادة 

   د/ هبه حمدى     معاونون  العضو

  1ع  مج  يةكيمياء تحليل املكان

 قسم الكيمياء  معاونون 

    معاونون   1ع  مج  4كيمياء عضوية 

 قسم الكيمياء

  كلية العلوم – قسم الرياضيات صيدلة 403

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      7 4 - 3 (4كيمياء فيزيائية )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    6 3 - 3 (2كيمياء حتليلية )

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 8 4 - 4 (4يمياء عضوية )ك

      4 - 2 2 حتليل عددى

      3 - 1 2 الزمرة نظرية
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على عبد الواحد على أ.د/ عيد د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية

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

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 
 

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 وريوس والليسانسالبكال
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                        

 الفيزياء:   الشعبة                                                       

 الثانيالدراسى:  الفصل                                                        كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                         ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    15عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
  دجوام فيزياء  الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية دجوام فيزياء الكم  يكانيكام ءزياالحاسب في الفي استخدام املادة 

   د/ عادل صابر    د/ أميمة الحينى    د/ عادل صابر   شعراوى  شيمي / د   صفوت وليم  / د العضو

  قسم الفيزياء  صيدلة 201 قسم الفيزياء الفيزياء قسم فنية 603 املكان

االثنني
 فئات خاصة سيكولوجية صالتمو اشباه املادة 

دة 
ـــا

يـــ
ر

ــة
ــــ

يــ
علم

 

   تموصال اشباه الكم  ميكانيكا تحليل عددي

    د/ معاونون    مصطفى خليل عطا هللا  د/   د/ صالح درويش    د/ عادل صابر  العضو

   الفيزياء قسممعامل  قاعة أ فنية مكتبات 402 الفيزياء قسم املكان

الثال
ثاء

  1جوامد فيزياء  1نووية  فيزياء 1 نووية فيزياء تدريس فئات خاصة طرق املادة 

     معاونون    عزة البدرى / د  د/ عبد الرزاق سويلم   العضو

  كلية العلوم الفيزياء ملامع قسم الفيزياء صيدلة 302 املكان

األربعاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

  ع اءفي الفيزي الحاسب استخدام ع 2 مصغر تدريس

     معاونون     هالة إسماعيل / د العضو

  زياءالفي معمل صيدلة 303 املكان

س
اخلمي

نشــاط     املادة 
 طــالبى

   تحليل عددي

    د/ هبه حمدى     العضو

   صيدلة 403    املكان

 

 ،،،،يعتمد     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 (1فيزياء نووية )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 (1فيزياء جوامد )

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

      3 1 - 2 أشباه موصالت

      4 2 - 2 ستخدام احلاسب فى الفيزياءا
 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 - 1 3 حتليل عددى

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

      2 - - 2 ات خاصةطرق تدريس فئ
      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      يوم كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالفرقة :                                                والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 بيولوجي:   الشعبة                                               

 الثانيالفصل الدراسي:                                                 كلية الرتبية      

 2018/2019العام اجلامعي :                                                 ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     67عدد الطالب:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
  والمناعة الطفيليات علم الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية ع 2 مصغر تدريس نبات متقدم تشريح بيئية  اميكروبيولوجي املادة 

   د/ محمد حسن    د/ أميمة الحينى      نبيل  د/ سحر  د/ مؤمن    د/ وليد وحيد   العضو

  صيدلة 302 صيدلة 201 صيدلة 301 صيدلة 304 املكان

االثنني
 ةفئات خاص سيكولوجية 2حيوان  فسيولوجيا املادة 

دة 
ـــا

يـــ
ر

ــة
ــــ

يــ
علم

 

 1ع س  الطفيليات علم الطبقات علم

 2فسيولوجيا حيوان ع س 

  

    معاونون      د/ محمود عزب     د/ أحمد سمير    د/ ضياء األزهري  العضو

   العلوم كلية قسم الجيولوجيا صيدلة 302 صيدلة 302 املكان

الثالثاء
نشــاط  فئات خاصة تدريس طرق تطبيقية اميكروبيولوجي 1ع س األرضعلم الطبقات وتاريخ  املادة 

 طــالبى

  

    د/ الزهراء خليل    د/ عطية عبد هللا     معاونون  العضو

   مكتبات 403 فنية 503 كلية العلوم –قسم الجيولوجيا  املكان

األربعاء
 

  ع نبات متقدم تشريح ع يقيةتطب ميكروبيولوجيا ع نبات تصنيف اتنب تصنيف 2ع س األرضعلم الطبقات وتاريخ  املادة

كلية  –قسم الجيولوجيا   معاونون  العضو

 العلوم  

   معاونون    معاونون      مصطفى د/ دعاء 

قسم علم  1فسيولوجيا حيوان ع س  املكان

  الحيوان معاونون 

  العلوم كلية -معامل قسم النبات  العلوم كلية -معامل قسم النبات  صيدلة 302

س
اخلمي

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 

    2ع س  الطفيليات علم

     معاونون   العضو

    معامل علم الحيوان كانامل
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 (2فسيولوجيا حيوان )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 واملناعةعلم الطفيليات 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولاجلد رئيس جلنـــة إعداد اجلدول 6 (2+2) - (1+1) تصنيف نبات +  تشريح نبات متقدم

      3 2 - 1 علم طبقات وتاريخ األرض

      2 - - 2 ميكروبيولوجيا بيئية
 أ.د/ مصطفى عبد النىب احد علىأ.د/ عيد عبد الو أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى     خيتار الطالب مقررًا واحدًا من بني:

      4 2 - 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية
      إشعاعيةبيولوجيا 

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية
      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      ليوم كام تربية عملية

 

 

 

 

 الثالثةالفرقة :                                           والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 تعليم زراعى إنتاج حيواني:   الشعبة                                          

 الثانيالفصل الدراسى:                                             بيةكلية الرت

 2018/2019العام اجلامعي :                                             ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    10عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    ع 2 تدريس مصغر

      د/ محمد فهيم  العضو

    معمل مصادر التعلم املكان
االثنني

  ع تجاتهانكيمياء ألبان وم ن تكنولوجيا اللحوم والدواجن سيكولوجية فئات خاصة املادة 

  معاونون   د/ سوزان سعد لطيف       سمير أحمد د/  العضو

  قسم األلبان –ة عكلية الزرا قسم علوم األغذية -كلية الزراعة  صيدلة 403 املكان

الثالثاء
  تجاتهانكيمياء ألبان وم فئات خاصة طرق تدريس ع تكنولوجيا اللحوم والدواجن ن تربية حيوان ودواجن املادة 

   د/ على متولى     د/ محمد فهيم   معاونون   سالم د/ محمد الطاهر  العضو

   الزراعةكلية  معمل مصادر التعلم قسم علوم األغذية -كلية الزراعة  الزراعةكلية  املكان

األربعاء
نشــاط  ع صحة حيوان ودواجن صحة حيوان ودواجن املادة 

 طــالبى

   عتربية حيوان ودواجن 

    معاونون   ونون معا  د/ أحمد سعد  العضو

   الزراعةكلية  الزراعةكلية  املكان

س
ا خلمي

 

      الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية   املادة

       د/ وائل عادل    العضو

      فنية 603   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      4 2 - 2 تربية حيوان ودواجن

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 حيوان ودواجن صحة

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

      6 4 - 2 كيمياء ألبان ومنتجاتها

      2 - - 2 الرتبوية الفكر الرتبوى وتطبيقاته
 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 سيكولوجية فئات خاصة

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

      بوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالفرقة :                               والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 صناعات غذائية وألبانتعليم زراعى  : الشعبة                              

 الثانيالفصل الدراسى:                                كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    16عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

دة
ـــا

يـــ
ر

 
ــة

ــــ
يــ

علم
 

    ع 2 تدريس مصغر

     د/ محمد فهيم   العضو

    معمل مصادر التعلم املكان

االثنني
 

  ع اومنتجاتهكيمياء ألبان  تعبئة وتغليف سيكولوجية فئات خاصة املادة

 د/ محمد قناوى     أحمد سمير د/  العضو

 + د/ كريمة عبد الحميد  

  معاونون  

 قسم علوم األغذية  صيدلة 403 املكان

 + قسم علوم األلبان

  قسم االلبان  -كلية الزراعة

الثالثاء
  ن تجاتهانكيمياء ألبان وم فئات خاصة طرق تدريس ع تغذية االنسان ن تغذية االنسان املادة 

+ د/  د/ رقية رمضان عبد السالم العضو

   فوزى سكرى 

   متولى د/ على    د/ محمد فهيم   معاونون 

  قسم االلبان -كلية الزراعة  معمل مصادر التعلم قسم علوم األغذية -كلية الزراعة  املكان

األربعاء
نشــاط     املادة 

 طــالبى

    ع تعبئة وتغليف

     معاونون     العضو

قسم علوم األغذية + قسم علوم     املكان

 األلبان

   

س
ا خلمي

 

      تربوى وتطبيقاته التربويةالفكر ال   املادة

       د/ وائل عادل    العضو

      فنية 603   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      6 4 - 2 كيمياء ألبان ومتجاتها

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 تعبئة وتغليف

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

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته الرتبوية

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على لواحد علىأ.د/ عيد عبد ا د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
      بوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 



 

 

 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

  رقة : الثالثةالف      

 انتاج نباتى تعليم زراعى : الشعبة      

 الثانىالفصل الدراسى:        كلية الرتبية 

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8 :الساعاتعدد         6عدد الطالب:  
 

 

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

حـد
األ

 

  املادة

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ــة
يـــ

علم
دة 

ـــا
ــــ

ريـ
 

    ع 2 تدريس مصغر

     د/ محمد فهيم   العضو

    معمل مصادر التعلم املكان

نني
االث

 

 نشــاط  أمراض النبات سيكولوجية فئات خاصة املادة
 طــالبى

 ع نباتات الزينة والتنسيق

 معاونون د/ طه عبد الجواد + د/ حربى مطاريد أحمد سمير     د/  والعض

 قسم البساتين –كلية الزراعة  قسم أمراض النبات –كلية الزراعة  صيدلة 403 املكان

ثاء
ثال

ال
 

  أمراض النبات فئات خاصة طرق تدريس حشرات اقتصادية  حشرات اقتصادية ع املادة

  معاونون  د/ محمد فهيم    بد العليم + د/ مروة فاروقد/ عالء ع معاونون  العضو

  قسم أمراض النبات –كلية الزراعة  معمل مصادر التعلم قسم وقاية النبات –كلية الزراعة  املكان

عاء
ألرب

ا
 

  ع 2إنتاج محاصيل الحقل  نباتات الزينة والتنسيق 2إنتاج محاصيل الحقل  املادة

  معاونون د/ رجاء على طه  جيد سالمد/ منصور عبد الم العضو

  قسم المحاصيل –كلية الزراعة  قسم البساتين –كلية الزراعة  قسم المحاصيل –كلية الزراعة  املكان

مي
اخل س

 

      الفكر التربوى وتطبيقاته التربوية   املادة

       د/ وائل عادل    العضو

      فنية 603   املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ادةاسم املــــ

      4 2 - 2 حشرات اقتصادية

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

 لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 4 - 2 2إنتاج حماصيل احلقل 
 

 بلشئون التعليم والطال عميــد الكليةأ.د/ 

      4 2 - 2 أمراض النبات

الفكر الرتبوى وتطبيقاته 

 الرتبوية

2 - - 2      

 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 سيكولوجية فئات خاصة

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

      يوم كامل عمليةالرتبية ال



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                        

 لغة عربيةت.أ. :   الشعبة                                                       

 الثانيالفصل الدراسي:                                                         كلية الرتبية

 2018/2019:  العام اجلامعي                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    74عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
     املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 اختياري ثقافي مقرر

 نفس  أعلم قاعة   هاشم على واستذكار د/  تعلم مهارات

 صيدلة 403    أصول تربية سكانية د/ مصطفى شحاتة 

 مكتبات 402              رشدى   محمد /د علمية ثقافة

   

        العضو

        املكان

االثنني
 األدبالي  مدخل   الحديث األدبيالنقد  اتجاهات العربي شعر األدبالي  مدخل املادة 

 العربي شعر

  د/ رضا البلهاسى        سماح دياب د/     شيماء عمر د/    د/ رضا البلهاسى  العضو

 صيدلة 301   صيدلة 202 قاعة أ فنية فنية  502 كانامل

الثالثاء
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

   تعليم الكبار أصول الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية

    محمد د/ زيناهم   د/ أميمة الحينى   العضو

  معمل اللغات صيدلة 104 املكان

األربعاء
 إسالميةومعامالت  عبادات   الحديث األدبيالنقد  اتجاهات املادة 

  د/ ياسر حسن       د/ عبد الفتاح العقيلى   العضو

 مكتبات 403   صيدلة 202 املكان

س
اخلمي

 األدبيالنقد  اتجاهات املادة 

 الحديث

 نشــاط   
 طــالبى

    

          د/ سماح دياب  العضو

       مكتبات 404 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته التعليمية

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكلية.د/ أ لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 5 - 2 3 إسالميةومعامالت  عبادات

      5 - 2 3 مدخل إىل األدب العربى )شعر(

      5 - 2 3 احلديث األدبياجتاهات النقد 
 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 مقرر ثقافى اختيارى

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                      

 لغة اجنليزيةت.أ. :   الشعبة                                                     

 الثانيالفصل الدراسي:                                                        كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    186عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةيوم / ال

األحد
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 اختياري ثقافي مقرر

 نفس  أعلم قاعة   هاشم على واستذكار د/  تعلم مهارات

 صيدلة 403   ول تربية سكانية د/ مصطفى شحاتة أص

  علمية ثقافة

    محمد رشدى  /د العضو

  مكتبات 402 املكان

االثنني
 نشــاط طــالبى 3 قصة   املادة 

 تطبيقية لغويات   

  د/ رضا على         د/ محمود عبد المجيد    العضو

 صيدلة 201    فنية 501   املكان

الثالثاء
 3 ترجمة يةتطبيق لغويات شعر العامة الي اللغويات مدخل املادة 

   د/ محمد فتحى   د/ رضا على   د/ ممدوح عزيز    د/ محمد عمارة   العضو

 قاعة ب فنية صيدلة 404 قاعة ب فنية فنية 501 املكان

األربعاء
الفكر التربوى وتطبيقاته  نقد املادة 

 التعليمية

 نقد   تعليم الكبار أصول

  د/ جمال التالوى         د/ زيناهم محمد      د/ وائل عادل    د/ جمال التالوى  العضو

 صيدلة 104   المسرح الشرقى المسرح الشرقى صيدلة 104 املكان

س
اخلمي

  شعر         املادة 

  د/ ممدوح عزيز           العضو

 فنية 603         املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 - - 2 وتطبيقاته التعليمية الفكر الرتبوى

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 - 4 2 (2شعر ونقد )

      2 - - 2 مدخل إىل اللغويات العامة

      3 1 - 2 لغويات تطبيقية
 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 (3ترمجة )

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

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                        

 دراسات ت.أ.:   الشعبة                                                       

 الثانيالفصل الدراسى:                                                         كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    116عدد الطالب: 
 

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

األحد
 الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية جغرافية طبيعية املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 اختياري ثقافي مقرر

 نفس  أعلم قاعة   هاشم على واستذكار د/  تعلم مهارات

 صيدلة 403    سكانية د/ مصطفى شحاتة  أصول تربية

  علمية ثقافة

    محمد رشدى  /د   د/ أميمة الحينى    د/ أسامة حسين  العضو

  مكتبات 402 صيدلة 203 قاعة أ فنية املكان

االثنني
 ت واألندلس بالمغر تاريخ واألندلس لمغربا تاريخ املادة 

 نشــاط طــالبى

    

      أ/ ناصر مهنى       د/ خضرة جمال  العضو

     قسم التاريخ مكتبات 403 املكان

ال
ثالثاء

  ت لمعاصرالحديث وا ربالع تاريخ والمعاصر يثالعرب الحد تاريخ     املادة 

   د/ سوسن سليم        العضو

  قاعة ب قسم علم النفس     املكان

األربعاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 ت جغرافية طبيعية  أصول تعليم الكبار

  / أسامة حسين  د     د/ زيناهم محمد  العضو

 قسم الجغرافيا  المسرح الشرقى املكان

س
اخلمي

          املادة 

          العضو

          املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 - + 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته التعليمية

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/    وكيل الكليةأ.د/    2 - + 2 أصول تعليم الكبار

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

      4 - 2 2 واألندلس املغربتاريخ 

      4 - 2 2 جغرافيا طبيعية
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن مد نصر حيىأ/ حم 2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الثالثةالفرقة :                                                     

 رياضياتت.أ. :   الشعبة                                                    

 الثانيالفصل الدراسي:                                                      كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ًا حبد أقصىساعات يومي 8عدد الساعات:    3عدد الطالب: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1 -12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم / 

األحد
 (4)قيةتطبي رياضيات  تعليم الكبار أصول املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

 اختياري ثقافي مقرر

 نفس  أعلم قاعة   هاشم على واستذكار د/  تعلم مهارات

 مكتبات 402              محمد رشدى  /دعلمية  ثقافة

 صيدلة 403     أصول تربية سكانية د/ مصطفى شحاتة  

  (4)قيةتطبي رياضيات 

   د/ محمد فؤاد         د/ محمد فؤاد   محمد  د/ زيناهم العضو

  قسم الرياضيات  ياضياتقسم الر معمل اللغات املكان

االثنني
  ت  الهندسة أساسيات   ةفئات خاص سيكولوجية الهندسة أساسيات املادة 

     د/ مصطفى الصباغ     د/ أحمد سمير       د/ مصطفى الصباغ  العضو

  قسم الرياضيات   صيدلة 302 قسم الرياضيات املكان

الثالثاء
   الهندسة أساسيات  وتطبيقاته التعليميةالفكر التربوى      املادة 

     د/ مصطفى الصباغ    د/ أسماء يونس        العضو

  قسم الرياضيات  معمل اللغات     املكان

األربعاء
نشــاط   ت (4)قيةتطبي رياضيات املادة 

 طــالبى

 االحتماالت نظرية  تدريس فئات خاصة طرق

     د/ نجالء محمود       د/ هشام مصطفى       د/ محمد فؤاد  العضو

 قسم الرياضيات  كلية التربية -المكتب   قسم الرياضيات املكان

س
اخلمي

 املادة 
 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

  ت االحتماالت نظرية   

      د/ نجالء محمود     العضو

  قسم الرياضيات    املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 - - 2 الفكر الرتبوى وتطبيقاته التعليمية

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

 يم والطالبلشئون التعل عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة

      2 - - 2 أصول تعليم الكبار

      5 - 2 3 أساسيات اهلندسة
 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 (4رياضيات تطبيقية )

      3 - 1 2 االحتماالت نظرية
      2 - - 2 مقرر ثقافى 

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 الثالثةالفرقة :                                                   والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 ت.أ. علوم:   الشعبة                                                  



 البكالوريوس والليسانس كلية الرتبية  
 النهائيةالنسخة 

 الثانيالفصل الدراسي:                                                   

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    191عدد الطالب:   

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1 -12 12-11 11-10 10-9 9-8 لساعةااليوم / 
األحد

 اختياري ثقافي مقرر فيزيائية كيمياء مادة خواص املادة 

 نفس  أعلم قاعة  هاشم علىواستذكار د/  تعلم مهارات

 مكتبات  402            محمد رشدى  / دعلمية  ثقافة

 صيدلة 403 أصول تربية سكانية د/ مصطفى شحاتة 

  1ع س يولوجيا جسم االنسانب

       معاونون  د/ عمرو خليل    أحمد إبراهيمد/    د/ مايسة قايد  العضو

  معامل علم الحيوان كلية العلوم فنية 501 قاعة ب فنية املكان

االثنني
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  5، 4ع س جيا جسم االنسانبيولو جسم االنسان بيولوجيا

  معمل علم الحيوان  معاونون      حجازيد/ شعبان  العضو

س  ومغناطيسية كهربيةخواص مادة +  مكتبات 302 املكان

 قسم الفيزياء  معاونون  2

 

الثالثاء
 

 ومغناطيسية كهربيةدة +خواص ما  2+ وراثة مج  نبات فسيولوجيا وراثة  باتن فسيولوجيا غناطيسيةوم كهربية املادة

 3س 

 قسم الفيزياء  معاونون      معاونون       د/ أحمد مكاوى    د/ هالة أحمد   د/ سامى بطرس   العضو

  1ع س  فيزيائية يمياءك العلوم كلية -معامل النبات  مكتبات 402 المسرح الشرقى املكان

 قسم الكيمياء    معاونون 

 

األربعاء
 

 4ع س فيزيائية ءيمياك املادة

 قسم الكيمياء    معاونون 

 الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية
 أصول تعليم الكبار

 ع بيولوجيا جسم االنسان
   6س  

 كهربيةخواص مادة + العضو

  معاونون  1س  ومغناطيسية

 قسم الفيزياء

  معمل  علم الحيوان  معاونون    د/ زينب محمود     د/ وائل عادل 

             2ع س بيولوجيا جسم االنسان كانامل

 علم الحيوان معمل

  2ع س  فيزيائية يمياءك صيدلة 302 المسرح الشرقى

 قسم الكيمياء    معاونون 

 

س
اخلمي

 

  املادة

نشــاط 
 طــالبى

 3ع س  بيولوجيا جسم االنسان

 معمل علم الحيوان   معاونون  

س  ومغناطيسية كهربيةادة +خواص م 1+ وراثة مج  نبات فسيولوجيا

6 

 

 5ع س  فيزيائية يمياءك  العضو

 قسم الكيمياء    معاونون 

  قسم الفيزياء  معاونون    العلوم كلية   معاونون  

  ومغناطيسية كهربيةخواص مادة +  املكان

 قسم الفيزياء   معاونون  4س

  5س ومغناطيسية كهربيةخواص مادة +

 يزياءقسم الف   معاونون 

 3ع س  فيزيائية يمياءك

 قسم الكيمياء    معاونون 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســـم املــــــادة

      2 - - 2 التعليميةالفكر الرتبوى وتطبيقاته 

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

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

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم اإلنسان

      4 1+1 - 1+1 فسيولوجيا نبات + وراثة
 أ.د/ مصطفى عبد النىب علىأ.د/ عيد عبد الواحد  أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 خواص مادة

      3 1 - 2 كهربية ومغناطيسية
      2 - - 2 مقرر ثقافى 

      يوم كامل عمليةتربية 



 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الثالثة الفرقة :                                        

 الرتبية اخلاصة:   الشعبة                                       

 الثانىالفصل الدراسى:                                         كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                   ساعات يوميًا حبد أقصى 8 :الساعاتعدد       7   عدد الطالب: 

 
 

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

حـد
األ

 

 2مقرر فى التخصص الدقيق  املادة

 اضطرابات النطق والكالم

ــة
يـــ

علم
دة 

ـــا
ــــ

ريـ
 

مقرر فى التخصص  التدخل المبكر

 7األكاديمى 

 ترجمة

 

    د/ محمد فتحى   / مصطفى خليل عطا هللا د  د/ سعاد كامل  العضو

  صيدلة 203 المكتب المكتب املكان

نني
االث

 

 8مقرر فى التخصص األكاديمى  املادة

 قصة ونثر

 8مقرر فى التخصص األكاديمى  حاسب آلى فى التخصص  سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة

 قصة ونثر

 د/ محمود عبد المجيد   د/ عونى  مير       د/ أحمد س د/ محمود عبد المجيد   العضو

 معمل اللغات قسم علوم الحاسب –كلية العلوم   صيدلة 302 قسم اللغة االنجليزية –كلية اآلداب  املكان

ثاء
ثال

ال
 

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة

سيكولوجية ذوى 

 ع االحتياجات الخاصة
 تأهيل المعوقين

 7مى مقرر فى التخصص األكادي

 ترجمة

 د/ محمد فتحى    معاونون   العضو

 قاعة ب فنية المكتب املكان

عاء
ألرب

ا
 

 2مقرر فى التخصص الدقيق  املادة

 اضطراب التوحد مقرر متقدم
  +ع طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة

  د/ يامنة مقلد  د/ الشيماء سالمان   العضو

  المكتب المكتب املكان

مي
اخل

س
 

 نشــاط  املادة
 طــالبى

حاسب آلى فى  تأهيل المعوقين

 ع التخصص
  

  

     معاونون  د/ أسماء فتحى أحمد   العضو

     قسم علوم الحاسب المكتب املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم املــــادة

      4 1 - 3 تأهيل املعوقني

 7مقرر فى التخصص األكادميى 

 ترمجة
4 - 

 وكيل الكلية أ.د/    4 -
 اجلامعةنائب رئيس أ.د/  

 8مقرر فى التخصص األكادميى 

 قصة ونثر

 لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - - 4
 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/ 

 2مقرر فى التخصص الدقيق 

 اضطراب التوحد مقرر متقدم

 لكالماضطرابات النطق وا

4 - - 4      

      3 1 - 2 حاسب آىل فى التخصص
طرق تدريس ذوى االحتياجات 

 اخلاصة

 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 1 - 3

      3 - - 3 التدخل املبكر

      3 1 - 2 سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة

      يوم كامل عمليةالرتبية ال



 


