
          
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                 

 لغة عربية:   الشعبة                                                

 الثانيالفصل الدراسى:                                                  كلية الرتبية    

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

 

  نثرحديث  عربى أدب عاصرةالم جتاااا التعليم واال نظام

     د/ سماح دياب       د/ منى على سيد  العضو

  صيدلة 204 مكتبا  404 املكان

االثنني
اط نشــ وجتحدث ستماعلغوية ا مهارا  املادة 

 طــالبى

 األدبيةالنصوص  جتحليل

  د/ كامل الصاوى       د/ موسى إبراايم  العضو

 قاعة أ فنية صيدلة 201 املكان

الثالثاء
  دثوجتح استماع لغوية مهارا  وصرف نحو عربي حديث نثر أدب وصرف نحو املادة 

      أ/ محمد كامل    د/ سيد عبد الخالق    د/ محمد نايب   د/ عربى محمد   العضو

  صيدلة 403 صيدلة 301 مكتبا  304 صيدلة 404 املكان

األربعاء
لغوية  مهارا  التربية أصول استماع وجتحدثلغوية  مهارا  األدبيةالنصوص  جتحليل املادة 

 استماع وجتحدث

النصوص  جتحليل

 األدبية

 

   د/ غادة طوسون       أ/ محمد كامل      الظاار  د/ سعودى عبد   د/ داليا محمد   د/ غادة طوسون    العضو

  صيدلة 201 يدلةص 203 صيدلة 202 صيدلة 204 املكان

س
اخلمي

استماع لغوية  مهارا  الحديث األدبي نقدال اجتاااا   نفسى عقياس  نفسي قياس ثالحدي األدبيالنقد  اجتاااا  املادة 

 وجتحدث

    أ/ محمد كامل   د/ كامل الصاوى     معاونون    بكر د/ أحمد     د/ كامل الصاوى  العضو

 صيدلة 303 صيدلة 202   سنف معل قسم مكتبا  401 صيدلة 403 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      5 - 3 2 أدبيةحتليل نصوص 

 اجلامعةرئيس نائب أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 حديث )نثر(أدب عربى 

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

      4 - 2 2 7حنو وصرف )

      8 - 4 4 مهارات لغوية )استماع وحتدث(
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على م حممد حسند/ إهلا أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 يوس والليسانسالبكالور
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                   

 لغة اجنليزية:   الشعبة                                                  

 انىالثالفصل الدراسى:                                                    كلية الرتبية

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    184عدد الطالب: 
 

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

األحد
 جتطبيقية لغويا  جتربية أصول املادة 

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

ــة
ــــ

 

 أسلوبيا  التعليم واالجتاااا  المعاصرة نظام

  د/ محمد عمارة       د/ محمد حمدى   د/ رضا على    د/ محمد خميس   العضو

 مكتبا   302 مكتبا  401 صيدلة 302 مكتبا  402 املكان

االثنني
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

   أخطاء جتحليل  جترجمة

     د/ رضا على   ماجدة مفتاح   د/  العضو

  مكتبا  402 صيدلة 104 املكان

الثالثاء
    لغويا  كتابة  لغويا  جتطبيقية لغويا  املادة 

ثرو  أديب  د/    د/ مصطفى ثابت   د/ رضا على   العضو    د/ مصطفى ثابت   

  

  

   فنية 503 صيدلة 401 صيدلة 104 فنية 502 املكان

األربع
  شعر نفسي قياس  كتابة  جترجمة  شعر املادة اء

  د/ ممدوح الحينى      معاونون    د/ ثرو  أديب    د/ ماجدة مفتاح     د/ ممدوح الحينى  العضو

 صيدلة 201 معمل علم النفس  صيدلة 401 صيدلة 401 صيدلة 203 املكان

س
اخلمي

 املادة 
 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

نشــاط  ينفس قياس
 طــالبى

  أخطاء جتحليل 

    د/ رضا على    د/ أحمد بكر  العضو

 مكتبا   302  مكتبا  402 املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

 لغويات

  لغويات تطبيقية

5 2 
- 7      

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

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

      3 - - 3 أسلوبيات

      3 - - 3 حتليل أخطاء
 أ.د/ مصطفى عبد النىب حد علىأ.د/ عيد عبد الوا أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 4 - 2 2 (4) كتابة

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

  الرابعةالفرقة :                                                

  لغة فرنسية:  الشعبة                                               

 الثانيالفصل الدراسى:                                                 كلية الرتبية    

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8ت: عدد الساعا   71عدد الطالب:    
 

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

األحد
 قرنال نصوص أدبي نقد املادة 

 19-20    2 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  قرنال أدبي مقال   ااا  المعاصرةنظام التعليم واالجتا

19-20   2 

    د/ حنان التالوى       د/ محمد حمدى    د/ سامية شوقى   د/ خلف عبد العزيز  العضو

صيدلة 104 املكان  صيدلة 201   مكتبا  401 

االثنني
 3 ونيفرانكف أدب أدبي نقد  2 20-19 قرنال أدبي مقال 4 قواعد   املادة 

  د/ بهيرة    د/ خلف عبد العزيز    د/ حنان التالوى     د/ بهيرة     أ/ رشا حسين     العضو

 صيدلة 303 معمل اللغا   صيدلة 204 معمل مصادر التعلم   املكان

الثالثاء
نشــاط  نفسى عقياس     املادة 

 طــالبى

 3 ونيفرانكف أدب 4 قواعد جتربية أصول

  د/ عمر أبو النصر     الهام محمد حسن  د/   معاونون     العضو

 قاعة أ فنية مكتبا  401  سنف معل قسم   املكان

األربعاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

 قرنال نصوص  

19-20 2 

 4 قواعد 

 

   أ/ رشا حسين      د/ سامية شوقى    العضو

 مكتبا  404  فنية 503   املكان

س
اخلمي

ةاملاد   4 قواعد   نفسي قياس     

   د/ عمر أبو النصر        أحمد بكر د/        العضو

 مكتبا  403   مكتبا  402     املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      3 - - 3 (3أدب فرنكفونى )

 عةاجلامنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    5 - 2 3 (4قواعد )

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 - - 3 (2) 20 -19نصوص القرن 

      3 - - 3 (2) 20-19مقال أدبى القرن 

      3 - - 3 نقد أدبى
 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على بد الواحد علىأ.د/ عيد ع د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 لنهائيةاالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                 

 تاريخ:   الشعبة                                                

 الثانيالفصل الدراسى:                                                  كلية الرتبية          

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    23عدد الطالب:         
 

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

األحد
 جتاريخ أوروبا المعاصر التعليم واالجتاااا  المعاصرة نظام املادة 

ــــ
يــ

ر
ــة

ــــ
يــ

علم
دة 

ا
 

    جتاريخ أوروبا المعاصر مصر الحديث والمعاصر جتاريخ

     معاونون  د/ عادل مهران      د/ شريف عبد الاواد      د/ محمد فتحى  العضو

  كلية اآلداب –قسم التاريخ  فنية 603 مكتبا  304 املكان

االثنني
      األمريكيتين جتاريخ  األمريكيتين جتاريخ االناليزية اللغةجتاريخية ب نصوص املادة 

      معاونون     د/ عاطف عبد المقصود     خيرى طلعت د/  العضو

    كلية اآلداب –قسم التاريخ  فنية 603 معمل الحاسب اآللى املكان

الثالثاء
 نشــاط    االناليزية اللغةجتاريخية ب نصوص املادة 

 طــالبى

    مصر الحديث والمعاصر جتاريخ يةجترب أصول نفسى عقياس  

   معاونون    د/ الهام محمد حسن     معاونون   معاونون   العضو

  قسم التاريخ مكتبا  401  سنف معل قسم قسم التاريخ -كلية اآلداب  املكان

األربعاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

    جتاريخية معاصرة قضايا جتاريخية معاصرة قضايا

   معاونون   د/ سوسن سليم  العضو

  قسم التاريخ –كلية اآلداب  املكان

س
اخلمي

  عاصرمصر الحديث والم جتاريخ   مصر الحديث والمعاصر جتاريخ نفسي قياس   املادة 

    د/ عادل مهران   معاونون    د/ أحمد بكر    العضو

  علم النفس قاعة أ قسم التاريخ مكتبا  401   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      8 - 4 4 تاريخ مصر احلديث واملعاصر

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 2 2 تاريخ أوروبا املعاصر

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  عليم والطالبلشئون الت ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 - 2 2 (2نصوص تارخيية باللغة األجنبية )

      4 - 2 2 تاريخ األمريكتني

      4 - 2 2 قضايا تارخيية معاصرة
 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 قياس نفسى

      2 - - 2 واالجتاهات املعاصرةنظام التعليم 
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                 

 جغرافيا:   الشعبة                                                

 الثانيالفصل الدراسى:                                                  كلية الرتبية          

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    12عدد الطالب:         
 

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

األحد
 جغرافيا العالم اإلسالمى نظام التعليم واالجتاااا  المعاصرة املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  جغرافيا مصر خرائط طبوغرافية

    د/ بهات عبد السالم   د/ كمال درويش    د/ خلف هللا حسن       د/ محمد فتحى  العضو

  قاعة أ قسم علم النفس قاعة أ فنية معمل الموسيقى مكتبا  304 املكان

االثنني
    نصوص جغرافية بلغة أجنبية جغرافيا مصر خرائط طبوغرافية مقرر اختيارى املادة 

     د/ أسماء ونى   بهات عبد السالم د/   معاونون   د/ يحى كدوانى   العضو

  كلية اآلداب –قسم الاغرافيا  معمل الوسائل كلية اآلداب –قسم الاغرافيا  معمل اللغا  املكان

الثالثاء
نشــاط  جغرافيا العالم اإلسالمى املادة 

 طــالبى

  مصر الحديث والمعاصر جتاريخ نصوص جغرافية بلغة أجنبية نفسى عقياس  

والعض    معاونون     أسماء ونى د/     معاونون   د/ خلف هللا حسن   

  قاعة أ قسم علم النفس كلية اآلداب –قسم الاغرافيا   سنف معل قسم معمل الموسيقى املكان

األربعاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

  مصر الحديث والمعاصر جتاريخ جتربية أصول

     معاونون     الظاار د/ سعودى عبد  العضو

  قسم التاريخ صيدلة 203 املكان

س
اخلمي

    نفسي قياس مصر الحديث والمعاصر جتاريخ املادة 

     د/ أحمد بكر   د/ عادل مهران   العضو

    مكتبا  402 كلية اآلداب –قسم التاريخ  املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 - 2 2 ئط طبوغرافيةخرا

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

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

      4 - 2 2 جغرافيا العامل االسالمى

      8 - 4 4 تاريخ مصر احلديث واملعاصر
 خيتار الطالب مقررًا واحدًا من بني:

 2الفكر اجلغرافى 

 التخطيط االقليمى

 

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

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 م التعليم واالجتاهات املعاصرةنظا

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                      

 رتبويالنفس العلم :   الشعبة                                     

 الثانيالفصل الدراسى:                                       كلية الرتبية                  

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    41عدد الطالب:                 
 

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

األحد
 معرفيالنفس ال علم المعاصرة ا التعليم واالجتااا نظام املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

    ربيةتال أصول

       د/ على مقرب       د/ مصطفى على     د/ محمد فتحى  العضو

    معمل الوسائل قاعة ج قسم علم النفس مكتبا  304 املكان

االثنني
 نشــاط  استكمال   جتخرج ِمشروع نفسي قياس املادة 

 طــالبى

 باللغة االناليزيةفى علم النفس  قراءا 

  تاح   د/ صبرى محمود عبد الف  د/ أنور رياض       د/ ااشم على محمد  العضو

 علم نفسقسم ج  قاعة قسم علم النفس قاعة أ قسم علم النفس املكان

الثالثاء
  ومشكالجتها المرااقة سيكولوجية اكلينكينفس  علم   املادة 

   د/ فدوى أنور      د/ نهلة فرج    العضو

  صيدلة 201 مكتبا  403   املكان

األربعاء
 ــةالرتبيـــــة العمليـــ املادة 

   نفسى عقياس     نفس اكلينكي علم

     معاونون  العضو

    سنف معل قسم مكتبا  304 املكان

س
اخلمي

    استكمال   جتخرج مشروع اكلينكينفس  علم معرفيالنفس ال علم املادة 

      د/ صبرى عبد الفتاح      د/ نهلة فرج       الهام جاللد/  العضو

ج قسم علم النفسقاعة  املكان     علم نفسقسم أ  قاعة مكتبا  404 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 - - 4 علم النفس املعرفى

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 - 4 - مشروع خترج )استكمال(

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولس جلنـــة اجلدرئي إعداد اجلدول 4 - - 4 سيكولوجية املراهقة ومشكالتها

      6 - 2 4 إكلينكىعلم نفس 

قراءات فى علم النفس باللغة 

 االجنليزية

4 - - 4      

 أ.د/ مصطفى عبد النىب حد علىأ.د/ عيد عبد الوا أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                     

 رياضيات:   الشعبة                                                    

 الثانيالفصل الدراسى:                                                      كلية الرتبية     

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  يوميًا حبد أقصى ساعات 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
 حزم برمايا  فى التطبيقا  الرياضية نظام التعليم واالجتاااا  المعاصرة املادة 

يـــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

ــة
ـــ

 

  جتحليل مركب اإلحصائيةالميكانيكا 

     د/ محمد ربيع     د/ مادى إسماعيل   د/ ادى فرغل       د/ عبد الصبور عبد العزيز  العضو

صيدلة 404 المسرح الشرقى املكان صيدلة 404    

االثنني
 ميكانيكا الكم  اندسة جتفاضلية ميكانيكا الكم جتحليل مركب املادة 

    د/ رضا زايط    د/ فتحى عبد البصير     د/ رضا زايط    د/ محمد ربيع  العضو

 صيدلة 204  صيدلة 401 صيدلة 301 صيدلة 401 املكان

الثالثاء
  املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

  نفسي قياس جتربية أصول

     عبد العزيز محمد د/      د/ الهام محمد حسن  العضو

  المسرح الشرقى مكتبا  401 املكان

األربعاء
   ديناميكا الموائع املادة 

      د/ محمد راضى حيدر  العضو

   صيدلة 402 املكان

س
اخلمي

 نفسى عقياس    املادة 

 1س  

 نفسى عقياس  

 3، 2س 

نشــاط    حزم برمايا 
 طــالبى

    

      د/ ادى فرغل    معاونون    العضو

كانامل      قسم الرياضيا   سنف معل قسم  
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      3 - - 3 حتليل مركب

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    3 - 1 2 حزم برجميات فى التطبيقات الرياضية

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولدرئيس جلنـــة اجل إعداد اجلدول 3 - - 3 (2ديناميكا املوائع )

      3 - - 3 ميكانيكا الكم

      3 - - 3 هندسة تفاضلية

 النىبأ.د/ مصطفى عبد  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:

  الرياضيات احليوية

3 

 

- 
 

- 

 

3 
     

      امليكانيكا االحصائية

      3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 



 

         
ملرحلة والتطبيقية  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                             

 كيمياء:   الشعبة                                            

 الثانيسى: الفصل الدرا                                             كلية الرتبية                

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى  8عدد الساعات:     130عدد الطالب:                
 

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

األحد
 التعليم واالجتاااا  المعاصر امنظ 6 فيزيائية كيمياء املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

نشــاط 
 طــالبى

  7 عضوية كيمياء

   د/ محسن عبد المتعال    د/ يسرية رزق     د/ مها مراد     د/ عبد هللا ابراايم  العضو

  صيدلة 104 صيدلة 202 فنية 602 املكان

االثنني
 3ع س  6 ةفيزيائي كيمياء 2، 1ع س  6 ةفيزيائي كيمياء 6 فيزيائية كيمياء 3عضويةغير  كيمياء  جتربية أصول املادة 

  معاونون      د/ عبد هللا ابراايم   د/ إيمان جتوفيق    د/ مرجتضى شمس الدين   العضو

 كلية العلوم –قسم الكيمياء  فنية 602 صيدلة 104 قاعة أ فنية املكان

الثالثاء
 ـة العمليـــــةالرتبيــــ املادة 

   نفسى عقياس   2، 1ع س  3كيمياء غير عضوية

     معاونون   العضو

    سنف معل قسم قسم الكيمياء املكان

األربعاء
 ع 7  ائيةكيمياء فيزي ع  7عضوية  مياءكي 4عضوية عير كيمياء نفسي قياس املادة 

  معاونون     معاونون   د/ على حسان       أحمد بكر د/  العضو

 قسم الكيمياء  كلية العلوم –قسم الكيمياء  مكتبا  402 صيدلة 201 املكان

س
اخلمي

 ع 7  ائيةكيمياء فيزي  3ع س  3كيمياء غير عضوية 7 ةفيزيائي كيمياء  8 عضوية كيمياء املادة 

       معاونون           معاونون      د/ ابه رشدى      د/ كمال الشايب  العضو

 كلية العلوم –قسم الكيمياء   كلية العلوم –قسم الكيمياء  صيدلة 302 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      5 2 - 3 (6كيمياء فيزيائية )

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    6 4 - 2 (7كيمياء فيزيائية )

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 4 - 2 (3كيمياء غري عضوية )

      2 - - 2 (4كيمياء غري عضوية )

      6 3 - 3 (7كيمياء  عضوية )

 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 (8كيمياء  عضوية )

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوم  كامل تربية عملية

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 نسالبكالوريوس والليسا
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                             

  فيزياء:  الشعبة                                            
 الثانيالفصل الدراسى:                                              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
 التعليم واالجتاااا  المعاصر نظام التربية أصول املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  عفيزياء إشعاعية  ومتاددةطاقا  جديدة 

   معاونون    د/ مايسة قايد       د/ مها مراد      د/ محمد خميس العضو

  كلية العلوم – قسم الفيزياء صيدلة 202 مكتبا  402 املكان

االثنني
  ع فيزياء المواد ع دوائر منطقية ورقمية دوائر منطقية ورقمية   املادة 

   معاونون    ل   د/ محمد جال   العضو

  كلية العلوم – قسم الفيزياء كلية العلوم –ء قسم الفيزيا   املكان

الثالثاء
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

   أشعة كونية ع ع طاقا  جديدة ومتاددة

    معاونون   العضو

   كلية العلوم – قسم الفيزياء املكان

األربعاء
   نفسىقياس   فيزياء إشعاعية   معادال  جتفاضلية نفسي قياس املادة 

    معاونون    د/ عامر محمد       د/ شوقى ااشم      أحمد بكر د/  العضو

    سنف معل قسم كلية العلوم –ء قسم الفيزيا قسم الرياضيا  صيدلة 201 املكان

س
اخلمي

نشــاط  معادال  جتفاضلية فيزياء المواد املادة 
 ىطــالب

  كونية أشعة  

    د/ عماد عبد الرؤوف       د/ شوقى ااشم   د/ ناصر عبد العظيم   العضو

  كلية العلوم –ء قسم الفيزيا  معمل الوسائل كلية العلوم –ء قسم الفيزيا املكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 - 2 2 معادالت تفاضلية

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 عاعيةفيزياء إش

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

      4 2 - 2 فيزياء املواد

      4 2 - 2 دوائر منطقية ورقمية

 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 ةكوني أشعة 

      3 1 - 2 قياس نفسى
      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يم كامل عمليةتربية 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةتوزيع احملاضرات جدول  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                           

 بيولوجي:   الشعبة                          

 الثانيالفصل الدراسى:                            كلية الرتبية              

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

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

األحد
نظام التعليم واالجتاااا   علم الحشرا  املادة 

 المعاصرة

   + حيوان اقتصادى ع مائية حياءأ ع  علم الحشرا 

    معاونون    د/ داليا طه    د/ أميرة أبو الماد  العضو

   قسم علم الحيوان – كلية العلوم المسرح الشرقى قاعة بيولوجى بقسم علم الحيوان املكان

االثنني
 حيوية اجتكنولوجي فلورا مصرية املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  عوراثة  ن وراثة فلورا مصرية

د/ قاسم زكى أحمد + د/ جيهان    د/ ناصر بركا    د/ رشا  كمال   معاونون   العضو

  محمد أنور  

   معاونون  

  قسم الوراثة - الزراعةكلية  فنية 603 فنية 503 قسم النبا  – كلية العلوم املكان

الثالثاء
 مقرر اختيارى  حيوان اقتصادي مائية حياءأ املادة 

 اريخ بيولوجياجت

   ع   جيوفيزياء جيوفيزياء

     معاونون   د/ محمد موسى    د/ نهى    د/ ايناس   د/ حنان أمين   العضو

   قسم الايولوجيا  فنية 503 فنية 603 صيدلة 303 املكان

األربعاء
نشــاط   ع حيوية اجتكنولوجي املادة 

 طــالبى

   نفسى عقياس   جتربية أصول

والعض     معاونون      د/ سعودى عبد الظاار      معاونون   

    سنف معل قسم صيدلة 203  قسم النبا  – كلية العلوم املكان

س
اخلمي

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

    نفسي قياس

     د/ أحمد بكر  العضو

    مكتبا  402 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 2 - 2 علم احلشرات

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 اقتصاديأحياء مائية + حيوان 

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 2+1 - 1+2 وراثة + فلورا مصرية

      4 2 - 2 وجيا حيويةتكنول

      3 1 - 2 جيوفيزياء

 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: 

      2 - - 2 حشرات تطبيقية
      تاريخ البيولوجيا

      3 1 - 2 ىقياس نفس
      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوم كامل عمليةتربية 

 



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةاحملاضرات  توزيعجدول  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                            

 تعليم فنون :   الشعبة                                           

 الثانيالفصل الدراسى:                                             كلية الرتبية                 

 2018/2019العام اجلامعي :                                            ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:     1عدد الطالب:               
 

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

األحد
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

   المعاصرة جتاااا واال يمالتعل نظام

    د د/ منى على سي العضو

   مكتبا  404 املكان

االثنني
  تربيةال أصول عخشب  أشغال ع 2 جتركمبيوبالجتصميم  ن 2 جتركمبيوبالجتصميم  املادة 

   د/ سعودى عبد الظاار   د/ محمد حسين   معاونون   د/ ناوى على محمد   العضو

  المكتب كلية التربية الفنية كلية التربية الفنية املكان

الثال
ثاء

نشــاط   املادة 
 طــالبى

 عخشب  أشغال جتذوق فنى نفسى عقياس   خزف ن

 د/ محمد حسين   وابه  د/ رباب   معاونون   د/ كوثر على     العضو

 كلية التربية الفنية  سنف معل قسم كلية التربية الفنية  املكان

األربعاء
سما  ع عرائس وما عرائس وماسما  ن  نخشب  أشغال املادة    

  د/ غادة بدوى   د/ غادة بدوى   د/ محمد حسين   العضو

  كلية التربية الفنية كلية التربية الفنية املكان

س
اخلمي

   نفسي قياس خزف ع املادة 

    د/ أحمد بكر  د/ كوثر على    العضو

   مكتبا  402 كلية التربية الفنية املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ن ط / عت اســــم املــــــادة

      6 2 4 أشغال خشب

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    6 2 4 اخلزف

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 6 2 4 عرائس وجمسمات

      4 2 2 2التصميم بالكومبيوتر 

      2 2 - تذوق فنى

 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 قياس نفسى

      2 2 - نظام التعليم واالجاهات املعاصرة
      2 2 - أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةدول توزيع احملاضرات ج 

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                     

 تعليم زراعى صناعات غذائية وألبان:   الشعبة                    
 الثانيى: الفصل الدراس                     كلية الرتبية                      

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

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

األحد
 اصرالتعليم واالجتاااا  المع نظام  أغذيةاندسة مصانع  املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

  الرقابة الصحية والتشريعا  اللبنية المتخمرةالتخمرا  اللبنية واأللبان 

  د/ مها السيد بخيت    د/ مها السيد بخيت       د/ مها مراد  د/ سناء محمد عبد الحميد   العضو

  الزراعةكلية  عةالزراكلية  صيدلة 202 كلية الزراعة –األغذية قسم علوم  املكان

االثنني
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

  المتخمرة عالتخمرا  اللبنية واأللبان 

   معاونون  العضو

  الزراعةكلية  املكان

الثالثاء
    ع مواد النكهة والطعم فى الصناعا  اللبنية   مواد النكهة والطعم فى الصناعا  اللبنية املادة 

    معاونون     / فوزى السيد  د العضو

    الزراعةكلية    الزراعةكلية  املكان

األربعاء
نشــاط     املادة 

 طــالبى

   نفسى عقياس    صناعي أمن

    معاونون   د/ اانى مصطفى على      العضو

    سنف معل قسم األغذيةقسم علوم     املكان

س
اخلمي

    جتربية ولأص نفسي قياس   املادة 

      د/ سعودى عبد الظاار   د/ أحمد بكر    العضو

    معمل الوسائل مكتبا  401   املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      6 4 - 2 املتخمرةالتخمرات اللبنية واأللبان 

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   الكلية  وكيلأ.د/    4 2 - 2 مواد النكهة والطعم فى الصناعات اللبنية

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 هندسة مصانع أغذية

      2 - - 2 صناعيأمن 

      2 - - 2 الرقابة الصحية والتشريعات اللبنية

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن صر حيىأ/ حممد ن 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 -  2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة
       2 - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعةالفرقة :                                       لة والتطبيقية ملرح النظريةجدول توزيع احملاضرات          



 البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 تعليم زراعى  إنتاج حيوانى:   الشعبة                                      

 الثانيالفصل الدراسى:                                        كلية الرتبية     

 2018/2019العام اجلامعي :                                         ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    20عدد الطالب:    
 

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

األحد
 التعليم واالجتاااا  المعاصر نظام  اسماك إنتاج املادة 

ة ع
ـاد

ــــ
ريـ

ــة
ــــ

يــ
لم

 

    ع كاسما إنتاج

    معاونون      د/ مها مراد  د/ عطيا  + د/ شاكر    العضو

    الزراعة كلية صيدلة 202 الزراعة كلية املكان

االثنني
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

    ع وماعز أغنام إنتاج

    معاونون   العضو

    الزراعة كلية املكان

الثالثاء
نشــاط    وماعز أغنام إنتاج املادة 

 طــالبى

    االنتاج الحيوانى  مزارع إدارة

    د/ سلوى الحسيني    د/ حسن سالمة   العضو

    الزراعة كليةقسم االقتصاد   الزراعة كلية املكان

األربعاء
   نفسى عقياس   والمراعى عإنتاج محاصيل العلف  ع بيض ولحم إنتاج  بيض ولحم إنتاج املادة 

    معاونون   معاونون   معاونون   د/ محمود عباس طوسون   العضو

    سنف معل قسم قسم المحاصيل كلية الزراعة الزراعة كلية الزراعة كلية املكان

س
اخلمي

    جتربية أصول نفسي قياس إنتاج محاصيل العلف والمراعى ن املادة 

      د/ سعودى عبد الظاار   د/ أحمد بكر  عبد الوااب طنطاوى  د/ أبو بكر  العضو

    معمل الوسائل مكتبا  401 قسم المحاصيل كلية الزراعة املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 2 - 2 إنتاج أغنام وماعز

 اجلامعةيس نائب رئأ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 إنتاج أمساك

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

      4 2 - 2 بيض وحلم إنتاج

      2 - - 2 إدارة مزارع اإلنتاج احليوانى

 أ.د/ مصطفى عبد النىب أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ عيد عبد الواحد على ام حممد حسند/ إهل أ/ حممد نصر حيى 3 1 - 2 قياس نفسى

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 لوريوس والليسانسالبكا
 املبدئيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                             

 تعليم زراعى  وقاية نبات:   الشعبة                                            

 نيالثاالفصل الدراسى:                                              كلية الرتبية   

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

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

األحد
    التعليم واالجتاااا  المعاصر نظام      املادة 

    د/ عبد الصبور عبد العزيز       العضو

    مكتبا  401      املكان

االثنني
 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

  عامراض نبا  فيروسية  امراض نبا  فيروسية ن

  معاونون  د/ نبيلة عبد الظاار + د/ اناء عياد  العضو

  قسم أمراض نبا  – الزراعةكلية  املكان

الثالثاء
ادةامل     جتربية أصول ع امراض نبا  غير معدية  ع نفسىقياس  امراض نبا  غير معدية ن 

   د/ سعودى عبد الظاار  معاونون   معاونون  د/ محسن حسانين  العضو

   صيدلة 202 الزراعةكلية    سنف معل قسم الزراعةكلية  املكان

األربعاء
  حشرا  اقتصادية ع حشرا  اقتصادية ن  ا  الزراعية عمبيدا  اآلف مبيدا  اآلفا  الزراعية ن املادة 

  معاونون  د/ عالء الدين عبد العليم   معاونون  د/ على مصطفى  العضو

  الزراعةكلية  الزراعةكلية   الزراعةكلية  الزراعةكلية  املكان

س
اخلمي

  قياس نفسي        املادة 

          العضو

  فنية 501        املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      4 2 - 2 امراض نبات فريوسية

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    4 2 - 2 حشرات اقتصادية

 ن التعليم والطالبلشئو عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 4 2 - 2 امراض نبات غري معدية

      4 2 - 2 مبيدات اآلفات الزراعية

      3 1 - 2 قياس نفسى

 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 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوم كامل عمليةة تربي



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                              

 لغة عربيةت.أ. :   الشعبة                                             

 الثانيالفصل الدراسى:                                               كلية الرتبية              

 2018/2019العام اجلامعي :                                                ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    91عدد الطالب:             
 

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

األحد
نشــاط     املادة 

 طــالبى

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

   طرق جتدريس فئا  خاصة نفسى عقياس  

    د/ بليغ حمدى اسماعيل    معاونون     العضو

   فنية 602  سنف معل قسم    املكان

االثنني
  السيرة النبوية غة العربيةالحاسوب وجتعلم الل املادة 

      ياسر حسن د/     د/ أحمد اريدى    د/ موسى ابراايم   العضو

  صيدلة 404 صيدلة 304 صيدلة 301 املكان

الثالثاء
  قياس نفسي نحو وصرف سيكولوجية فئا  خاصة نحو وصرف املادة 

       عبد العزيز محمد د/      د الخالق  عبد/ سيد   د/ فدوى أنور وجدى    د/ عربى محمد   العضو

  المسرح الشرقى صيدلة 301 صيدلة 201 صيدلة 404 املكان

األربعاء
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

   نظام التعليم واالجتاااا  المعاصرة 

       د/ عبد الصبور عبد العزيز   العضو

   معمل اللغا   املكان

س
اخلمي

ادةامل          علوم متكاملة  

           د/ سارة محمد  العضو

        صيدلة 204 املكان
  

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 االجتاهات املعاصرةنظام التعليم و

      4 - 2 2 (5حنو وصرف )

      4 - 2 2 السرية النبوية

 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 4 2 - 2 احلاسوب وتعلم اللغة العربية

      2 - - 2 علوم متكاملة
      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 



         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                

 لغة اجنليزيةت.أ. :   الشعبة                                               

 الثانيالفصل الدراسى:                                                 كلية الرتبية              

 2018/2019العام اجلامعي :                                                ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    167عدد الطالب:             
 

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

األحد
 التعليم واالجتاااا  المعاصرة نظام 4 كتابة املادة 

ــــ
ــــ

مي
 عل

دة
ـــا

يـــ
ر

 ة

نشــاط 
 طــالبى

 أسلوبيا  

  د/ محمد عمارة       د/ محمد بسيونى   د/ ثرو  أديب  العضو

صيدلة 303 املكان  مكتبا  401  مكتبا  402 

االثنني
 نفسى عقياس   4 قصة 4جترجمة  فئا  خاصة سيكولوجية املادة 

 2، 1س 

 4جترجمة  أخطاء جتحليل

    د/ ماجدة مفتاح   د/ رضا على   معاونون      د/ محمد شعبان     ماجدة مفتاح د/   د/ فدوى أنور وجدى   العضو

 فنية 603 مكتبا  402  سنف معل قسم قاعة أ فنية صيدلة 402 قاعة ب فنية املكان

الثالثاء
 نفسى عقياس    املادة 

 4، 3س 

 4 قصة   قياس نفسي جتدريس فئا  خاصة طرق

    د/ محمد شعبان        عبد العزيز محمد د/     ويده مصطفى د/ ا  معاونون    العضو

صيدلة 303  سنف معل قسم  املكان  معمل اللغا    صيدلة 304 

األربعاء
          املادة 

          العضو

          املكان

س
اخلمي

 املادة 
 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

 4 كتابة أخطاء جتحليل   

  د/ ثرو  أديب   د/ رضا على     العضو

صيدلة 204    املكان  قاعة أ فنية 
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

      3 - 2 1 (4ترمجة )

      3 - 2 1 (4كتابة )

 أ.د/ مصطفى عبد النىب الواحد علىأ.د/ عيد عبد  أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 6 - 4 2 أسلوبيات وحتليل األخطاء

      2 - - 2 (4قصة )
      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات   

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                             

 دراساتت.أ. :   الشعبة                                                            

 الثانيالفصل الدراسى:                                                              كلية الرتبية      

 2018/2019العام اجلامعي :                                                              اعات يوميًا حبد أقصىس 8عدد الساعات:    98عدد الطالب: 
 

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

األحد
 المعاصرة االجتاااا التعليم و نظام  مصر جغرافيا املادة 

ــة
ــــ

يــ
علم

دة 
ـــا

يـــ
ر

 

     

         د/ داليا طه   د/ بهات عبد السالم   العضو

      المسرح الشرقى صيدلة 302 املكان

االثنني
 املادة 

 

 الرتبيـــــة العمليـــــة

     

      العضو

      املكان

الثالثاء
      جغرافيا مصر احةالسي جغرافيا خاصة ئا ف سيكولوجية املادة 

     د/ بهات عبد السالم     د/ خلف هللا محمد حسن   د/ فدوى أنور وجدى   العضو

    قاعة أ فنية صيدلة 301 صيدلة 201 املكان

األربعاء
نشــاط  نفسى عقياس  املادة 

 طــالبى

    مصر الحديث والمعاصر جتاريخ السياحة جغرافيا

     ادل مهران  د/ ع  د/ خلف هللا محمد حسن      معاونون  العضو

    صيدلة 104 صيدلة 304  سنف معل قسم املكان

س
اخلمي

    مصر الحديث والمعاصر جتاريخ نفسي قياس خاصة فئا جتدريس  طرق املادة 

     معاونون    د/ أحمد بكر   د/ علياء عباس   العضو

    قاعة ج قسم علم النفس مكتبا  401 مكتبا  402 املكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن م املــــــادةاســــ

      4 - 2 2 جغرافيا مصر

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

 الطالبلشئون التعليم و عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 2 - - 2 طرق تدريس فئات خاصة 

      4 - 2 2 تاريخ مصر احلديث واملعاصر

      4 - 2 2 جغرافيا السياحة

 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 نظام التعليم  واالجتاهات املعاصرة

      3 1 - 2 قياس نفسى
      يوم كامل ليةعمتربية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                                            

 ت. أ. رياضيات:   الشعبة                                                           

 الثانيالفصل الدراسى:                                                             كلية الرتبية     

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    5عدد 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

 

  ديناميكا حرارية نظام التعليم واالجتاااا  المعاصرة

   د/ احمد سيد    د/ منى على سيد  العضو

  صيدلة 301 مكتبا  404 املكان

االثنني
نشــاط  عام جتوبولوجى   املادة 

 طــالبى

    

عصام الدين كمال د/    العضو       

     قسم الرياضيا  –المكتب    املكان

الثالثاء
     نفسى عقياس     ااتزازا  وموجا  املادة 

       معاونون       د/ ناصر عبد العظيم العضو

      سنف معل قسم   ية العلومكل –المكتب  املكان

األربعاء
   حزم برمايا  طرق احصائية قياس نفسي املادة 

     * عالء زكى + معاونوند/     ناالء محمود د/      أحمد بكر د/  العضو

   كلية العلوم –المكتب  قسم الرياضيا  –المكتب  صيدلة 201 املكان

س
اخلمي

طرق    جتوبولوجى ع ااتزازا  وموجا  يكا حراريةدينام فيزياء حديثة املادة 

   احصائية

 

عصام الدين كمال د/     معاونون    معاونون   د/ سامى بطرس  العضو ناالء د/   

    محمود 

 

  كلية العلوم – قسم الرياضيا  كلية العلوم – معمل الفيزياء قسم الفيزياء –كلية العلوم  املكان
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن ــادةاســــم املــــ

      2 - - 2 نظام التعليم واالجتاهات املعاصرة

 اجلامعةنائب رئيس أ.د/   وكيل الكلية أ.د/    3 - 1 2 توبولوجى عام

 بلشئون التعليم والطال عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد إعداد اجلدول 3 1 - 2 حزم برجميات

      3 - 1 2 طرق إحصائية

      4 2 - 2 ديناميكا حرارية

 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 اهتزازات وموجات

      2 - - 2 فيزياء حديثة
      3 1 - 2 قياس نفسى

     امليوم ك عمليةتربية 

 

 

 

 

 

 



        
والتطبيقية ملرحلة  النظريةجدول توزيع احملاضرات  

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 الرابعةالفرقة :                                              

 ت.أ. علوم:   الشعبة                                             

 الثانيالفصل الدراسى:                                               كلية الرتبية               

 2018/2019العام اجلامعي :                                                  ساعات يوميًا حبد أقصى 8عدد الساعات:    243عدد الطالب:               
 

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

األحد
  2مج  طرق جتدريس فئا  خاصة وأرصادفيزياء فلكية  حشرا   نظام التعليم واالجتاااا  المعاصرة علوم متكاملة املادة 

    د/ رشدى فتحى   د/ عاطف الوردانى    د/ طارق      د/ داليا طه    د/ عصام خلف  العضو

  ح الشرقىالمسر فنية 601 املكان

االثنني
نشــاط  سيكولوجية فئا  خاصة 5،  4ع س  2كيمياء عضوية    املادة 

 طــالبى

4، 3وبيئة ع س حشرا  وطفيليا   2س  وبيئة ع حشرا  وطفيليا    

قسم  – كلية العلوممعاونون      العضو

 الكيمياء

  معاونون    د/ فدوى أنور وجدى   

  كلية العلوم -معمل عل الحيوان  المسرح الشرقى  1 س ع   وبيئة حشرا  وطفيليا  املكان

الثالثاء
 نفسى عقياس   وبيئةطفيليا   علوم متكاملة 2كيمياء عضوية  املادة 

 3، 2، 1س  

  قياس نفسي 

      عبد العزيز محمد د/    معاونون    د/ سحر الاناينى     معاونون      د/ فتحى فهيم  العضو

  المسرح الشرقى   سنف معل قسم المسرح الشرقى  كلية العلوم قسم الكيمياء مكتبا  302 املكان

األربعاء
 

2ع س  2كيمياء عضوية    املادة 5وبيئة ع س حشرا  وطفيليا  طرق جتدريس فئا  خاصة   نفسى ع قياس   

 6، 5، 4س 

7، 6وبيئة ع س  حشرا  وطفيليا    

  كلية العلوم -معاونون    معمل علم الحيوان  معاونون       1ى     مجأ.د/ إسماعيل الدردير معاونون   العضو

قسم   معاونون  1ع س 2كيمياء عضوية     سنف معل قسم كلية العلوم -معمل علم الحيوان  صيدلة 303 قسم الكيمياء املكان

 الكيمياء

 

س
اخلمي

 الرتبيـــــة العمليـــــة املادة 

3ع س  2كيمياء عضوية         

    معاونون   العضو

   قسم الكيمياء  املكان
  

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اســــم املــــــادة

      2 - - 2 سيكولوجية فئات خاصة

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

 لشئون التعليم والطالب عميــد الكليةأ.د/  لشئون التعليم والطالب ولرئيس جلنـــة اجلد دولإعداد اجل 2 - - 2 نظام التعليم  واالجتاهات املعاصرة

      4 2 - 2 حشرات وطفيليات وبيئة

      5 2 - 3 (2كيمياء عضوية )

 أ.د/ مصطفى عبد النىب بد الواحد علىأ.د/ عيد ع أ.د/ عيد عبد الواحد على د/ إهلام حممد حسن أ/ حممد نصر حيى 2 - - 2 جوية فيزياء فلكية وأرصاد

      3 1 - 2 علوم متكاملة
      3 1 - 2 قياس نفسى

      يوم كامل عمليةتربية 
 

  


