
  لغة عربيةشعبة األولي جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 مكتبة عربية     السبت

 د/ ماجد كمال 

 شافعى 2ق 

     

           االحد 

 علم لغة   االثنين 

 د/ محروس 

 شرق  3م 

 نصوص قرآنية 

 د/ محروس 

 شرق  3م 

     

 نحو وصرف       ء الثالثا

 د/ 

 اداب  2م

 مدخل الى االدب 

 د/ نوال سلطان 

 اداب  10م 

 

 لغة عربية     االربعاء 

 د/ محمد رأفت 

 شرق  1م 

     

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 تاريخ التربية

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 مبادئ علم نفس

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2درجم

   

   



  انجليزيةاألولي شعبة لغة جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 لغة عربية     السبت

 د/ احمد تمام 

  شافعى 5ق 

 دراما 

 د/ تهانى 

 حقوق

 تدريبات 

 د/ سماح 

 حقوق

   

 كتابة     االحد 

 د/ ايمان 

 اداب 

      

 صوتيات         االثنين 

 د/ هشام عبد العزيز 

 اداب 

 

 تاريخ لغة        الثالثاء 

 د/ مسعود 

 اداب 

 

 قصة    االربعاء 

 د/ منال 

 ملحق  1ق 

 صوتيات  

 د/ هشام عبد العزيز 

 اداب 

   

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 تاريخ التربية

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 دئ علم نفسمبا

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2مدرج

   



  األولي شعبة لغة فرنسيةجدول محاضرات الفرقة  
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 مهــــــارات الكتابة  السبت

 د/ محمد عبد التواب 

 اداب 

 صوتيات 

 د/ محمد عبد التواب 

 اداب 

     

 تعبير كتابى   االحد 

 د/ محمد سعد 

 ج  3ق 

       

           االثنين 

          الثالثاء 

 مدخل الى االدب   االربعاء 

 د/ كمال 

 ج  3ق 

 نصوص معاصرة 

 د/ كمال 

 ج  3ق 

     

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 تاريخ التربية

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 علم نفسمبادئ 

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2مدرج

 قواعد 

د/محمد عبد 

التواب 

 شافعى3ق

  



 تاريخ األولي شعبةجدول محاضرات الفرقة  
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 الشرق األدنى    السبت

 د/ 

 شرق  1ق 

 جغرافيا طبيعية  

 د/ شريف 

 ابأد 5م 

   

 المصري القديم        االحد 

 د/ وزير

 شرق  1م 

  

 مناهج البحث   االثنين 

 د/ نادية 

 شافعى  3ق 

       

 لغة عربية       الثالثاء 

 د/ محمد على 

 شرق  3م 

   

 يونانى ورومانى     االربعاء 

 د/ اسماء 

 اداب  6م 

     

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 التربيةتاريخ 

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 مبادئ علم نفس

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2مدرج

   



 

 جغرافيااألولي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 لغة عربية السبت

 د/ سيد 

 ج 2ق 

 حضارة  

 د/ وزير 

  شرق 8ق 

 جغرافيا طبيعية  

 د/ شريف 

 أداب 5م 

   

 خرائط         االحد 

 د/ عماد البنا 

 اداب  5م 

 

 ج . بشرية     االثنين 

 د/ نبيلة 

 اداب

    

 م .  بيئية      الثالثاء 

 د/ هانى ربيع 

 اداب  5م 

 خرائط 

 د/ عماد البنا 

 اداب  5م 

 

 رافيا بشرية جغ    االربعاء 

 د/ نبيلة 

 اباد

     

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 تاريخ التربية

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 مبادئ علم نفس

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2مدرج

 تريخ اسالمي  

 د/ محمد سيد 

 اداب  6م 

 



  

  علم نفساألولي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 مدخل الى علم االجتماع   السبت

 د/ رباب 

 سياحة  3ق 

 تاريخ علم النفس     

 د/ هيبة ممدوح 

 شافعى  2ق 

 

 خصائص نفسية   االحد 

 د/ نرمين 

 شافعى  1ق 

       

           االثنين 

           الثالثاء 

           االربعاء 

 الحاسب اآللى   الخميس 

 شافعى 2مدرج 

 تاريخ التربية

 د/ سمر عبد اهلل

 شافعى 2مدرج 

 مبادئ علم نفس

 د/ رمضان

 شافعى 2مدرج 

 مقرر ثقافى 

 شافعى2مدرج

 مدخل الى علم الفلسفة

 د/ محمود سيد 

 ملحق اداب  6ق 

 



  رياضياتاألولي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 جبر  السبت

 د/ محمد ثروت 

 شرق  2 م

 وتفاضل 1مج  تدريب استــــاتيكــا

 3مج 

 شرق  9ق  د/ مروة 

 لغة عربية  

 د/ ماجد 

 شافعى  2م 

   

 تفاضل   االحد 

 د/ رجب تمساح 

 شرق  3م 

 اساسيات رياضة     

 د/ اسامة

 شرق 3م 

 

 تدريب جبر  االثنين 

 حسين د/ محمد 

 شرق  9ق 

 استاتيكا 

 د/ دعاء 

 شرق  2م 

  تدريب جبر

  شرق 10قاعة  2مج

  شرق  3ق  3مج 

    

 اساسيات رياضة الثالثاء 

 د/ محمد ثروت 

 شرق  1م 

 خواص مادة وكهرو  

 د/ عطية 

 شافعى  2م 

 تدريب تفاضل  

 اداب 

 

 ت استاتيكا   االربعاء 

  3د/ ربيع  مج 

 شرق  4ق 

 ا ت استاتيك  

  2د/ ربيع  مج 

  شافعى 5ق 

 خواص وكهرو 

 د/ عطية 

 اداب  1م 

 

 حاسب الى   الخميس

 د/ ايمان 

 شافعي  2م 

 تاريخ التربية 

 د/ حنان 

 شافعى 2م 

مباديء علم 

 النفس 

 شافعي  2م 

     



  

  فيزياء األولي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 كيمياء عامة   السبت

 د/ صفاء 

 شرق  2م 

 لغة عربية    

 د/ ماجد 

 شافعى  2م 

 كيمياء فيزيائية 

 د/ محمود 

 

 بيولوجيا عامة    االحد 

 منى السيدد/ 

 شافعى  2م 

 تنوع بيولوجي 

 مريمد/ 

 شافعى  1م 

   

 عملى فيزياء   االثنين 

 معامل علـــــــــوم 

 جبر  

 اسامة  د/

 شرق  9ق 

 فيزياء وخواص مادة  

 د/ معتز

 اداب  3م 

 

 خواص وكهرو      الثالثاء 

 د/ عطية 

 شافعى 2م 

 كهربية ومغناطيسية 

  د/ حسين

 اداب  6م 

 

 خواص وكهرو  عملى بيولوجيا عامة       االربعاء 

 د/ عطية 

 اداب 1م 

 

 تاريخ التربية   الخميس

 د/ سمر 

 شافعى 1مدرج 

ديء علم مبا

 النفس 

 شافعى 1م 

مقرر ثقافى 

 اختيارى 

 شافعي  1م 

     



 

  األولي شعبة كيمياء جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 كيمياء عامة   السبت

 د/ صفاء 

 شرق  3م 

 لغة عربية    

 د/ ماجد 

 شافعى  2م 

 كيمياء فيزيائية 

 محمود د/ 

 

 بيولوجيا عامة    االحد 

 منى السيدد/ 

 شافعى  2م 

 تنوع بيولوجي 

 مريمد/ 

 شافعى  1م 

   

 عملى فيزياء   االثنين 

 معامل علـــــــــوم 

 فيزياء وخواص مادة     

 د/ معتز

 اداب  3م 

 

 اساسيات رياضة      الثالثاء 

 د/ اسامة 

 شرق 9ق 

 كهربية ومغناطيسية  

 د/ حسين 

 اداب  6م  

 

 كهربية ومغناطيسية  عملى بيولوجيا عامة       االربعاء 

 د/ عطية 

 اداب  1م  

 

 تاريخ التربية   الخميس

 د/ سمر 

 شافعى 1مدرج 

مباديء علم 

 النفس 

 شافعى 1م 

مقرر ثقافى 

 اختيارى 

 شافعي  1م 

     



  

  األولي شعبة بيولوجي جدول محاضرات الفرقة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 كيمياء عامة   السبت

 د/ صفاء 

 شرق  2م 

 لغة عربية    

 د/ ماجد 

 شافعى  2م 

 كيمياء فيزيائية 

 د/ محمود 

 

 بيولوجيا  االحد 

 د/ هبة 

 شافعى1م 

 بيولوجيا عامة  

 منى السيدد/ 

 شافعى  2م 

 تنوع بيولوجي 

 مريمد/ 

 شافعى  1م 

   

 جبر وحساب مثلثات  االثنين 

 د/دعاء 

 شرق  2م 

 فيزياء وخواص مادة      

 د/ معتز

 اداب  3م 

 

 تنوع بيو  الثالثاء 

 د/ حنان

 شافعى 2م 

 عمــــلى فيزياء 

 معامل كلية العلوم 

 كهربية ومغناطيسية   

 د/ حسين 

 اداب  6م 

 

      االربعاء 

 عملى بيولوجيا عامة 

   

 اريخ التربية ت  الخميس

 د/ سمر 

 شافعى 1مدرج 

مباديء علم 

 النفس 

 شافعى 1م 

مقرر ثقافى 

 اختيارى 

 شافعي  1م 

     



 

 


