
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 األوىلالفرقة :                          
 ةــعربية ـلغالشعبة :               

 الفصل الدراسى: األول                 كلية الرتبية

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢عي : العام اجلام        
 
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى (1) مدخل إلى األدب العربى (0)مدخل إلى األدب العربى  المادة 
 مكتبات  311 حسناء عبد النبي /د  السكانية تربية الأصول 

    

     مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د بلهاسىال رضا /د عقيلهحمدى  /د العضو

        المسرح الغربي محمد رشدى  /د    ثقافة علمية الخوارزمي اقليدس المكان

ن
الثني

ا
 

     مدخل إلى علم اللغة المعلم ومهنة التعليم   المادة

     محمد كامل /د هاشم فتح هللا /د   العضو

     ارخميدس ان مندليوه   المكان

ء
الثا

الث
 

 مكتبة عربية مكتبة عربية  قرآنية نصوص المادة
   

    عبد الفتاح العقيلى /د مبروك عبد الحليم / د يسرا ثروت /د العضو

    ابن سينا فنية (د) فنية  (د) المكان

ء
ألربعا

ا
 

)تجويد ة قرآني نصوص        المادة
 وتفسير(

 ا ثروتيسر /د        العضو

 رابياالف        المكان

س
خمي

ال
 

 مدخل إلى علم اللغة     (1نحو وصرف ) (1نحو وصرف ) المادة

 محمد كامل /د     عربي محمد /د امانى محمود /د العضو

 ارخميدس     اينشتاين اينشتاين المكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (1نحو وصرف )

 2 2 مدخل إلى علم اللغة
 أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة لشئون  

 التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  5 - 3 2 نصوص قرآنية )تجويد وتفسير(

      5 - 3 2 مكتبة عربية

      4 - 2 2 (1مدخل إلى األدب العربى )
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

   2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى
 
 
 
 
 

   

 



        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة : 
 اجنليزية:  لغة  الشعبة          

 
 كلية الرتبية

 الفصل الدراسى: األول          
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي : 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى   History of English Language المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د   انيةأصول التربية  السك

 مكتبات 602راحمد بك/مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

 لغة عربية  

 خالد /عربي محمد + د/د      رضا علي /د العضو

 المسرح الغربي     صيدلة  110 المكان

ن
الثني

ا
 English phonology (1) Introduction to novel المادة 

History of English 

Language 

Writing (1) Introduction 

to drama 

 

امال سعد أبو  /د ماجدة مفتاح /د رضا علي  /د ثروت أديب /د محمد عمارة /د  العضو

 الليل

 

  صيدلة 110 صيدلة 010 صيدلة  110 صيدلة 110 صيدلة 010 المكان

ء
الثا

الث
 

 Listening (1)   المعلم ومهنة التعليم     ةالماد

 معاونون   احمد عبد العزيز /د     العضو

 صيدلة 010   صيدلة 010     المكان

ء
ألربعا

ا
 Introduction to drama  English phonology     المادة 

(1) 

 

  محمد عمارة /د  امال سعد أبو الليل /د     العضو

  صيدلة 010  ةفني 610     المكان

س
خمي

ال
 

 Listening (1)     Writing (1)   المادة

 ماجدة مفتاح /د     مصطفى ثابت /د   العضو

 فنية 510     صيدلة 010   المكان
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

English phonology (1) 2 2 - 4      

Listening (1) 2 2 
  أ.د/ وكيل الكلية   4 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

Writing (1) 2 2 - 4  لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول   

History of  English language 3 - - 3      

Introduction to drama 3 - - 3      

Introduction to novel 
أ.د/ عصام الدين صادق  أ.د/ عيد عبد الواحد على ن صاحلأ.د/ إدريس سلطا   3 - - 3

 فرحات

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافي اختياري

      2 - - 2 لغة عربية

 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى   صوتيات المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي /د   السكانيةتربية الصول أ

 لغة عربية نصوص 

 خالد+د/ عربي محمد  /د ادهم ربيع /د  مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د   مصطفى عبد المحسن /د العضو

 المسرح الغربي يناابن س    المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د   ) د ( فنية المكان

ن
الثني

ا
 

 صوتيات تعبير كتابي   المعلم ومهنة التعليم (06) ادب عصور وسطى المادة

 معاونون حنان التالوي /د   فهيمة لبيب /د ايمان زهران /د العضو

 ارخميدس )د( فنية   ابن سينا )د( فنية المكان

ء
الثا

الث
 

 قواعد  عبير كتابي ت   قواعد  راءة والمحادثةارات القمه المادة

 محمد سيد /د معاونون   محمد سيد /د رشا يوسف /د العضو

 اقليدس )د( فنية   اقليدس ابن سينا المكان

ء
ألربعا

ا
 

 قواعد   (06)نصوص عصور وسطى  مهارات القراءة والمحادثة المادة

 معاونون   ادهم ربيع /د معاونون العضو

 خميدسار   ابن سينا ابن سينا المكان

س
خمي

ال
 

 ادب عصور وسطى          المادة

 ايمان زهران /د          العضو

 )د( فنية          المكان
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (1مهارات القراءة والمحادثة )

 2 2 (1تعبير كتابي )
 أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
/ نائب رئيس اجلامعة أ.د 

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  8 - 4 4 (1قواعد )

( 11نصوص )عصور وسطى القرن 
(1) 

3 - - 3      

      3 - - 3 (11أدب )عصور وسطى القرن 
م الدين صادق أ.د/ عصا أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   4 - 2 2 صوتيات

 فرحات

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

      2 - - 2 لغة عربية
 

 
 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                     
  فرنسية:  لغة  الشعبة          

 الفصل الدراسى: األول            كلية الرتبية
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :  



 
 

 
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 الفرقة : األولـى      
 خـــالشعبة: تاري     

 الفصل الدراسى: األول                 ية الرتبيةكل
 

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي : 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 

 مقرر ثقافى اختيارى المعلم ومهنة التعليم   المادة
 الم التاريخ المصرى القديممع مكتبات 311حسناء عبد النبي  /دالسكانية   أصول التربية

 لغة عربية

 خالد  /د عربي + /د معاونون مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د علي مقرب /د   العضو

 المسرح الغربي  المكتبة الرقمية المسرح الغربي   محمد رشدى  /ثقافة علمية    د اينشتاين   المكان

ن
الثني

ا
     جغرافيا طبيعية ث التاريخيمنهج البح  المادة 

     أسامة حسين /د معاونون  العضو

     نيوتن كلية اآلداب  المكان

ء
الثا

الث
    منهج البحث التاريخي    المادة 

    د محمود الخويسكى    العضو

    مكتبات 414    المكان

ء
ألربعا

ا
 

 جغرافيا طبيعية معالم التاريخ المصرى القديم تاريخ اليوناني الرومانيمعالم ال معالم التاريخ اليوناني الروماني   المادة

 أسامة حسين  /د محمود عبد الرازق /د د محمد العايق معاونون   العضو

 نيوتن المكتبة الرقمية كلية االداب يوهان مندل   المكان

س
خمي

ال
     معالم تاريخ الشرق األدنى القديم  المادة 

     محى الدين  /د ونمعاون  العضو

     نيوتن ميرى كورى  المكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المادة

      4 - 2 2 معالم التاريخ المصرى القديم

 2 2 معالم تاريخ الشرق األدنى القديم
 أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 

أ.د/ نائب رئيس اجلامعة   أ.د/ عميــد الكلية
 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 - 2 2 منهج البحث التاريخي

      4 - 2 2 معالم التاريخ اليوناني / الروماني

      4 - 2 2 جغرافيا طبيعية
أ.د/ عصام الدين صادق  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 فرحات

      2 - - 2 ثقافى اختيارى مقرر
    2 - - 2 لغة عربية

 
  

 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :     
 الشعبة :  جغرافيا        

 

 كلية الرتبية
 الفصل الدراسى: األول               

 ٢٢٢٢-٢٢٢٢لعام اجلامعى ا

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة   

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى     المادة 
 مكتبات 311 حسناء عبد النبي /د   السكانيةتربية الأصول 

 لغة عربية  

 خالد /عربي محمد + د /د   تمكتبا 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د     العضو

 المسرح الغربي   المسرح الغربي   محمد رشدى  /ثقافة علمية    د     المكان

ن
الثني

ا
 

 مبادئ الخرائط التاريخ االسالمى  الجغرافيا الطبيعية  المعلم ومهنة التعليم  الجغرافيا البشرية المادة

 معاونون د صالح احمد حسينأسامة  /د هاشم فتح هللا /د رمضان سعد /د العضو

 اقليدس ابن الهيثم نيوتن يوهان مندل نيوتن المكان

ء
الثا

الث
 

 الجغرافيا البشرية   مبادئ االقتصاد  مبادئ الخرائط مبادئ االقتصاد  المادة

 رمضان سعد /د   معاونون صالح رجب /د احمد الشافعى /حمدى سيد + د /د العضو

 )د( فنية   كلية الزراعة مكتبات 116 كلية الزراعة المكان

ء
ألربعا

ا
 

 الجغرافيا الطبيعية      التاريخ االسالمى  حضارة فرعونية  المادة

 أسامة حسين /د     معاونون محمود عبد الرازق /د العضو

 نيوتن     اقليدس نيوتن المكان

س
خمي

ال
 

      مشكالت بيئية   المادة

      أسماء عويس /د   العضو

      مكتبات 116   المكان

          

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 الجغرافيا الطبيعية 

 2 2 مبادئ الخرائط
  أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 أ.د/ عميــد الكلية

أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  
 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب ـــة اجلدولجلن  4 - 2 2 الجغرافيا البشرية

      4 - 2 2 مبادئ االقتصاد 

      4 - 2 2 التاريخ االسالمى 

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/  عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريس سلطان صاحل    يختار الطالب مقرر واحد من بين:

 جغرافيا إقليمية  عامة 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
2 

     

      
      حضارة فرعونية 

      مشكالت بيئية
      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم 

      2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى 
      2 - - 2 لغة عربية



 

 

 
 جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة    

 البكالوريوس والليسانس 
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألول: الفرقة                    

 الشعبة:  علم النفس الرتبوى                    
 الفصل الدراسى: األول          كلية الرتبية

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :                   : 
 

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 

 رر ثقافى اختيارىمق     المادة
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د   أصول التربية السكانية 

 مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغرب محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

 1ع س مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان
 لغة عربية

 خالد /عربي محمد + د /د معاونون     العضو

 المسرح الغربي قسم علم الحيوان      انالمك

ن
الثني

ا
     مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان مدخل إلى الفلسفة   المادة 

     هناء فوزى /د د اسماعيل فريد   العضو

     ) ج (علم النفس مكتبات 413   المكان

ء
الثا

الث
     0ع س مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان مدخل إلى علم االجتماع  المادة 

     معاونون والء مصطفى /د  العضو

     قسم علم الحيوان  )ب( علم النفس  المكان

ء
ألربعا

ا
 

 تاريخ علم النفس المعلم ومهنة التعليم مدخل إلى علم النفس المادة

 هالة كمال /د علي مقرب /د جمال عبد المولى /د العضو

 النفس)ج( علم  )ب( علم النفس )ب( علم النفس المكان

س
خمي

ال
 

           المادة

           العضو

           المكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - - 4 تاريخ علم النفس

 - 2 مدخل إلى بيولوجيا اإلنسان
  أ.د/ وكيل الكلية    4 2

 أ.د/ عميــد الكلية

أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  
 بلشئون التعليم والطال

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  2 - - 2 مدخل إلى علم االجتماع

      2 - - 2 مدخل إلى الفلسفة

      4 - - 4 مدخل إلى علم النفس
 أ.د/ عصام الدين صادق  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 
 فرحات

      2 - - 2 اختيارى مقرر ثقافى
      2 - - 2 لغة عربية

 

 

          
 
 
 

 

 

 

 

 

 



        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                 

 :  الرتبية اخلاصة الشعبة                                

   
 كلية الرتبية  

 الفصل الدراسى: األول                                
     ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :                                 

 

 
 

 
 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى للفئات الخاصةسيكولوجية اللعب   المادة 
 
 محمد رشدى /ثقافة علمية    د

 المسرح الغربي  

 لغة عربية   عمدخل اإلعاقة البصرية   
 خالد /+ دعربى  /د  هالة جمال /ا   لطفيأسماء  /د  العضو
 المسرح الغربي  ميرى كوري  ميرى كوري  المكان

ن
الثني

ا
 عسيكولوجية اللعب    االضطرابات السلوكية  المادة 

االضطرابات 
 ع السلوكية

مدخل إلى 
التربية 
 ع الخاصة

 

  ايه  /ا   فدوى أنور /د  العضو
  ميرى كوري   مكتبات 314  المكان

ء
الثا

الث
 

مدخل العلوم  المادة
 التربوية والنفسية

  الخاصة مدخل إلى التربية  مدخل العلوم التربوية والنفسية مدخل إلى اإلعاقة البصرية

  سحر عبده /د  دعاء لطيف /د مصطفى خليل /د د/ أحمد بكر العضو
  المكتبة الرقمية  الخوارزمى ميري كوري المكتبة الرقمية المكان

ء
ألربعا

ا
 

 خطوط عربية وامالء     خطوط عربية وامالء       المادة

 خالد عبد التواب /د   خالد عبد التواب /د     العضو

 ميري كوري   ارخميدس     المكان

س
خمي

ال
 

           المادة
           العضو
           المكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 1 - 3 االضطرابات السلوكية

 - 3 مدخل إلى التربية الخاصة
 أ.د/ وكيل الكلية    4 1

 

 أ.د/ عميــد الكلية
ة أ.د/ نائب رئيس اجلامع 

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 1 - 3 سيكولوجية اللعب للفئات الخاصة

      4 1 - 3 مدخل إلى اإلعاقة البصرية

  1مقرر في التخصص األكاديمى 
 خطوط عربية وامالء  

4 - - 4      

 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على سلطان صاحلأ.د/ إدريس    2 - - 2 مدخل العلوم التربوية والنفسية

      1 - - 1 مقرر ثقافى اختيارى
      2 - - 2 لغة عربية

 2/01 

 

 



 
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى كهربية ومغناطيسية ومهنة التعليمالمعلم  المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د    أصول التربية السكانية

 مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

   (1تمارين حسبان )

   معاونون عاطف الوردانى /د امال جابر /د العضو

   فنية 610 فنية 611 مكتبات 410 المكان

ن
الثني

ا
 

  تمارين مبادئ الميكانيكا مبادئ الميكانيكا (1حسبان ) المادة

  معاونون محمود نادية سعد /د فتحى إبراهيم عبد البصير /د العضو

  فنية 610 فنية 610 المكان

ء
الثا

الث
 المادة 

 أساسيات الرياضيات 

ومغناطيسية ع  كهربية  
 5، 4، 3س

كهربية 
ع  ومغناطيسية

 1، 0س

  

   معاونون   رشا محمد فرغلى /د  العضو

   معمل الفيزياء   مكتبات 410  المكان

ء
ألربعا

ا
 

  مقدمة فى الحاسوب عمقدمة فى الحاسوب ع مقدمة فى الحاسوب      المادة

  احمد حمدىد  1معاونون س 0معاونون س      العضو

  مكتبات 311 معمل الحاسب      المكان

س
خمي

ال
 

   لغة عربية  جبر متقدم المادة

   خالد /عربي + د/د  معاونون محمد عبد الجابر محمد /د العضو

   المسرح الغربي  مكتبات 311 المكان

 
 

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 مقدمة فى الحاسوب

  2 رياضياتأساسيات ال
  أ.د/ وكيل الكلية    2 -

 أ.د/ عميــد الكلية

أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  
 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  5 - 2 3 جبر متقدم

      5 - 2 3 (1حسبان )

      1 - 2 4 مبادئ الميكانيكا
أ.د/ عصام الدين صادق  على أ.د/ عيد عبد الواحد  أ.د/ إدريس سلطان صاحل   3 1 - 2 كهربية ومغناطيسية

 فرحات

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

   2 - - 2 لغة عربية
 
 
 

   

 

 

 

 
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                    
 اتـــالشعبة :  رياضي                          

 
 كلية الرتبية

 الفصل الدراسى: األول                              
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :                               



 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةسخة الن

 ـىاألولالفرقة :                    
 اءــــالشعبة :  كيمي                        

 الفصل الدراسى: األول                               كلية الرتبية               
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :                               

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى   6، 1بيولوجيا عامة ع س  المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د    أصول التربية السكانية

 مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

   عومغناطيسية  كهربية

   معاونون   معاونون العضو

   قسم الفيزياء    قسم علم الحيوان المكان

ن
الثني

ا
 

     1رياضيات   1كيمياء عامة  المادة

     هبه حمدى /د  لمياء عامر /د العضو

     صيدلة 011  صيدلة 111 المكان

ء
الثا

الث
 

   عكيمياء عامة  هربية ومغناطيسيةك المعلم ومهنة التعليم خواص مادة المادة

   معاونون حمدى فرغلي /د هاشم فتح هللا /د مصطفى يونس /د العضو

   قسم الكيمياء  صيدلة 011 صيدلة 011 صيدلة 011 المكان

ء
ألربعا

ا
 

   تنوع بيولوجى   بيولوجيا عامة  (1كيمياء عامة ) المادة

   معاونون   منهى عبد الرحي /د  محمد طنطاوي /د العضو

   قسم النبات    صيدلة 111  صيدلة 111 المكان

س
خمي

ال
 

   لغة عربية تنوع بيولوجى عكيمياء عامة  1، 0ع سخواص مادة  المادة

   خالد /عربي + د/د ناصر بركات /د معاونون معاونون العضو

   المسرح الغربي صيدلة 113 قسم الكيمياء  قسم الفيزياء  المكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن م المــــادةاس

      2 - - 2 (1رياضيات )

 - 2 خواص مادة
 أ.د/ وكيل الكلية    4 2

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 2 - 2 كهربية ومغناطيسية

      4 2 - 2 بيولوجيا عامة

      4 2 - 2 تنوع بيولوجى
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   7 4 - 3 (1كيمياء عامة )

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختياري

      2 - - 2 لغة عربية

 

 

 



 
        

 
ضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة جدول توزيع احملا

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                         
 اءــــ:  فيزي الشعبة                                        

 الفصل الدراسى: األول                                كلية الرتبية

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :  
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى   ع بيولوجيا عامة  المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د    أصول التربية السكانية

 مكتبات 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغربي محمد رشدى  /افة علمية    دثق

    

       معاونون العضو

       قسم علم الحيوان  المكان

ن
الثني

ا
 

  عكيمياء عامة  رياضيات المعلم ومهنة التعليم   المادة

  معاونون مفيدة على ذكى /د فهيمة لبيب /د   العضو

  يمياء قسم الك المكتبة الرقمية ابن سينا   المكان

ء
الثا

الث
 

     كهربية مغناطيسية   (1كيمياء عامة ) المادة

     حمدي فرغلي /د   وياطمحمد طن /د العضو

     صيدلة 011   صيدلة 113 المكان

ء
ألربعا

ا
 

 عخواص مادة  المادة
كهربية 
 عمغناطيسية 

 عتنوع بيولوجى  خواص مادة بيولوجيا عامة
  

   معاونون عاطف الورداني /د د الرحيمنهى عب /د معاونون العضو

   قسم النبات  صيدلة 013 صيدلة 111 قسم الفيزياء  المكان

س
خمي

ال
 

   لغة عربية تنوع بيولوجى   (1كيمياء عامة )   المادة

   خالد /عربي + د / د ناصر بركات /د  عمرو خليل /د   العضو

   يالمسرح الغرب صيدلة 113  صيدلة 113   المكان
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      3 1 - 2 خواص مادة

 - 2 كهربية مغناطيسية
 أ.د/ وكيل الكلية    3 1

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  2 - - 2 رياضيات

      4 2 - 2 بيولوجيا عامة

      4 2 - 2 تنوع بيولوجى
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   1 3 - 3 (1كيمياء عامة )

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

      2 - - 2 لغة عربية

 
 
 



 
 
 

     
 

النظرية والتطبيقية ملرحلة جدول توزيع احملاضرات 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                         

 :  بيولوجى الشعبة                                        

 لالفصل الدراسى: األو                                         كلية الرتبية

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :  
 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى المعلم ومهنة التعليم   المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د    أصول التربية السكانية

 باتمكت 602احمد بكر  /مهارات التعلم واالستذكار  د

 المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

    

     امال جابر/د   العضو

     صيدلة 113   المكان

ن
الثني

ا
 

  مليكيمياء عامة ع عامة ابيولوجي (1رياضيات )   المادة

  معاونون هنيدا صافي /د شوقي هاشم /د   العضو

  قسم الكيمياء  صيدلة 113 صيدلة 013   المكان

ء
الثا

الث
 

   كهربية ومغناطيسية 6،1س ععامة  ابيولوجي   1كيمياء عامة  المادة

   حمدي فرغلي /د معاونون   محمد طنطاوي /د العضو

   صيدلة 013 كلية العلوم -قسم علم الحيوان   صيدلة 113 المكان

ء
ألربعا

ا
   المادة 

 عخواص المادة 
 6، 1س

كهربية 
ومغناطيسية 

 6، 1س ع
 تنوع بيولوجى ع المادة خواص

  

   معاونون عاطف الورداني /د معاونون   العضو

   قسم النبات  صيدلة 013 قسم الفيزياء    المكان

س
خمي

ال
 

   لغة عربية تنوع بيولوجى  (1كيمياء عامة )   المادة

   خالد /عربي + د/د ناصر بركات /د  عمرو خليل /د   العضو

   المسرح الغربي صيدلة 113  صيدلة 113   المكان
 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      4 2 - 2 عامة ابيولوجي

 - 2 تنوع بيولوجى
 أ.د/ وكيل الكلية    4 2

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   بلشئون التعليم والطال جلنـــة اجلدول  1 3 - 3 (1كيمياء عامة )

      3 1 - 2 خواص المادة

      3 1 - 2 كهربية ومغناطيسية
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   2 - - 2 (1رياضيات )

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
      2 - - 2 مقرر ثقافي اختياري

      2 - - 2 لغة عربية

 
 



 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                        
 ىزراعتعليم :   الشعبة                                       

 الفصل الدراسى: األول                                        كلية الرتبية

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :  
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

 مقرر ثقافى اختيارى المعلم ومهنة التعليم   المادة 
 مكتبات 311حسناء عبد النبي    /د    أصول التربية السكانية

 مكتبات 602احمد بكر  /االستذكار  دمهارات التعلم و

 المسرح الغربي محمد رشدى  /ثقافة علمية    د

 ع حيوان زراعى عام

 معاونون امال جابر/د   العضو

 كلية الزراعة صيدلة 113   المكان

ن
الثني

ا
 

   كيمياء زراعية  ع حيوان زراعى عام   المادة

   معاونون د. أحمد صالح حسين   العضو

   كلية الزراعة كلية الزراعة   مكانال

ء
الثا

الث
 

 رياضــــــــــيات واحصـــــــــــــــــــاء كيمياء زراعية   المادة

 معاونون نادية سعد محمودد  د عاطف عبد المحسن+ د ايمان الحسينى   العضو

 ج علم النفس كلية الزراعة   المكان

ء
ألربعا

ا
 

     ى وتشريح(نبات زراعى )مورفولوج المادة

     د. رانيا مصطفى سعد العضو

     كلية الزراعة المكان

س
خمي

ال
 

   لغة عربية       المادة

   خالد /عربي + د/د       العضو

   المسرح الغربي       المكان

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      1 - 4 2 رياضيات وإحصاء

نبات زراعى )مورفولوجى 
 ريح(وتش

2 - 
 أ.د/ وكيل الكلية    1 4

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  1 4 - 2 )عضوية( 1كيمياء زراعية 

      1 4 - 2 حيوان زراعى عام

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   2 - - 2 مقرر ثقافى اختيارى

      2 - - 2 لغة عربية
 

 
 

 

 

 



 
       

 
جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألول: الفرقة                                        
 :  ت.أ. لغة عربية الشعبة                                       

 الفصل الدراسى: األول                                         كلية الرتبية                   
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :   
 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

         مهارات لغوية )استماع( المادة 

         محمد كامل /د العضو

         صيدلة 014 المكان

ن
الثني

ا
 

       لغة انجليزية المعلم ومهنة التعليم المادة

       ايناس فتحي /د زينب محمود /د العضو

       صيدلة 114 صيدلة 114 المكان

ء
الثا

الث
 

 مهارات لغوية )قراءة( تاريخ مصر المعاصر  أساسيات الرياضيات مهارات لغوية )قراءة( المادة

 داليا محمد /د الخويسكىمحمود  /د  معاونون حسن فتحي /د داليا محمد /د العضو

 صيدلة 014  فنية 510 مكتبات 311 صيدلة 014 المكان

ء
ألربعا

ا
 

 ت لغوية )استماع(مهارا    جبر مصر اجغرافي جبر المادة

 محمد كامل /د    معاونون يحيى كدواني /د الء محمودنج /د العضو

 صيدلة 014    صيدلة 014 كلية االداب صيدلة 014 المكان

س
خمي

ال
 

   لغة انجليزية   (1نحو وصرف ) المادة

   معاونون   امانى محمود /د عربي محمد/د العضو

   صيدلة 014   صيدلة 014 المكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 2 2 لغة انجليزية
 أ.د/ وكيل الكلية    4 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 - 2 2 (1نحو وصرف )

      4 - - 2+2 ر وجغرافيتهاتاريخ مصر المعاص

      3 - 1 2 أساسيات الرياضيات
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   3 - 1 2 جبر

      4 - 2 2 مهارات لغوية )استماع(
      4 - 2 2 مهارات لغوية )قراءة(

 
 
 



 

        
 

لنظرية والتطبيقية ملرحلة جدول توزيع احملاضرات ا
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                         

 :  ت.أ. لغة اجنليزية الشعبة                                        

 لدراسى: األولالفصل ا                                         كلية الرتبية   

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :      
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة
حد

أل
ا

مدخل إلى  لغة عربية     مدخل إلى القصة المادة 
 القصة

 ثروت أديب /د شعبان ابراهيم /د     ثروت أديب /د العضو

 الفريد نوبل اقليدس     الخوارزمى المكان

ن
الثني

ا
 

  دراما خط عربى   (1صوتيات واستماع )   المادة

  د امال أبو الليل مبروك عبد الحليم /د   محمد عماره /د   العضو

  صيدلة 110 مكتبات 310   نيوتن   المكان

ء
الثا

الث
 

 (1ترجمة )  تاريخ مصر المعاصر    المعلم ومهنة التعليم (1ترجمة ) المادة

 محمد فتحى /د  ىكمحمود الخويس /د   فهيمة لبيب /د محمد فتحى /د ضوالع

 الفريد نوبل  صيدلة 014   الفريد نوبل نيوتن المكان

ء
ألربعا

ا
 

 (1صوتيات واستماع )  مدخل إلى الدراما أساسيات الرياضيات المادة

 محمد عماره /د

 

  مد عمارهمح /د  امال ابو الليل /د معاونون نادية سعد /د العضو

 صيدلة 011 صيدلة 010  فنية  610 الفارابي المكان

س
خمي

ال
 

     يا مصرفجغرا     المادة

     د أسماء رمضان     العضو

     فنية (د)     المكان

 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 3 2 لغة عربية وخط عربى
 ل الكلية أ.د/ وكي   5 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 - - 4 تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

      3 - 1 2 (1ترجمة )

      5 3 - 2 (1صوتيات واستماع )
 أ.د/ عصام الدين صادق فرحات أ.د/ عيد عبد الواحد على صاحلأ.د/ إدريس سلطان    3 - - 3 مدخل إلى الدراما

      3 - - 3 مدخل إلى القصة
      4 - 1 3 أساسيات الرياضيات

 



 
        

 
جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 

 البكالوريوس والليسانس
 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                 
 الشعبة :  ت.أ. دراسات اجتماعية                                

 الفصل الدراسى: األول                                 كلية الرتبية         

 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :            
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم / الساعة

حد
أل
ا

       جبر  المادة 

       مفيده علي /د معاونون  العضو

       مكتبات 411  المكان

ن
الثني

ا
 

 لغة عربية  خط عربي لغة عربية المعلم ومهنة التعليم فلسفة الحضارة المادة

 فرجانىضيف ال /د  مبروك عبد الحليم /د ضيف الفرجانى /د مرتضى شمس الدين /د د اسماعيل فريد العضو

 مكتبات 411  مكتبات 310 مكتبات 411 مكتبات 310 مكتبات 411 المكان

ء
الثا

الث
 

      أساسيات الرياضيات ةلغة انجليزي المادة

      معاونون حسن فتحى /د جمال التالوى د  العضو

      فنية 510 مكتبات 311 فنية 611 المكان

ء
ألربعا

ا
 

           المادة

           العضو

           المكان

س
خمي

ال
 

    تاريخ مصر الفرعونية   ةلغة انجليزي تاريخ مصر الفرعونية المادة

    معاونون   معاونون النادي محى الدين /د العضو

    مكتبات 310   مكتبات 310 مكتبات 310 المكان

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 3 2 لغة عربية وخط
 أ.د/ وكيل الكلية    5 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 فلسفة الحضارة

      3 - 1 2 تاريخ مصر الفرعونية
أ.د/ عصام الدين صادق  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ إدريس سلطان صاحل   3 - 1 2 أساسيات الرياضيات

 فرحات

      3 - 1 2 جبر

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

        
 

جدول توزيع احملاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة 
 البكالوريوس والليسانس

 النهائيةالنسخة 

 ـىاألولالفرقة :                                         

 ومـــ:  ت.أ. عل الشعبة                                        

 
 كلية الرتبية                  

 الفصل الدراسى: األول                                        
 ٢٢٢٢/  ٢٢٢٢العام اجلامعي :                                      

 
 

 
 

 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 / الساعة اليوم
حد

أل
ا

  خط عربى تاريخ مصر المعاصر  المعلم ومهنة التعليم 1سع جيولوجيا عامة  المادة 

  مبروك عبد الحليم /د احمد عبد القادر/د حسناء عبد النبي /د معاونون العضو

  مكتبات 311 اتمكتب 410 مكتبات 311 قسم الجيولوجيا  المكان

ن
الثني

ا
 

  لغة عربية أساسيات الرياضيات 3س عجيولوجيا عامة  6س عجيولوجيا عامة  المادة

  ضيف الفرجاني/د حسن فتحي /د معاونون معاونون العضو

  مكتبات 311 مكتبات 311 قسم الجيولوجيا  قسم الجيولوجيا  المكان

ء
الثا

الث
 

   لغة انجليزية   4جيولوجيا عامة ع س امةجيولوجيا ع (1علوم بيئية ) المادة

   جمال التالوى /د   معاونون علي محمود/د صفاء سعيد/د العضو

   مكتبات 410   قسم الجيولوجيا  مكتبات 410 مكتبات 410 المكان

ء
ألربعا

ا
    جبر لغة انجليزية علوم بيئية  جبر المادة 

    معاونون معاونون رانيا محمد /د  هبه حمدي /د العضو

 311 مكتبات 411 مكتبات 410  مكتبات 311 المكان

 مكتبات

   

س
خمي

ال
 

   جغرافيا مصر       المادة

   د عوض مصطفى       العضو

   مكتبات 306       المكان
 

 

 يعتمد،،،،     مج ع ت ن المادة

      2 - - 2 المعلم ومهنة التعليم

 3 2 لغة عربية وخط
 / وكيل الكلية أ.د   5 -

 

 أ.د/ عميــد الكلية
أ.د/ نائب رئيس اجلامعة  

 لشئون التعليم والطالب

   لشئون التعليم والطالب جلنـــة اجلدول  4 - 2 2 لغة انجليزية

      4 - - 4 تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

      2 - - 2 (1علوم بيئية )
أ.د/ عصام الدين صادق  أ.د/ عيد عبد الواحد على لطان صاحلأ.د/ إدريس س   2 - - 2 أساسيات الرياضيات

 فرحات

      3 - 1 2 جبر
      3 2 - 1 جيولوجيا عامة

  


