
  لغة عربيةشعبة األولى أساسى 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

 االدب الجاهلي   السبت

 د/ سيد 

 شافعى  2ق 

       

 تاريخ مصر المعاصر    االحد 

 د/ خالد مكرم 

 شرق  3م 

     

           االثنين 

 جبر     الثالثاء 

 سيد  د/

 شرق  2م 

    

 الدين والحياة  االربعاء 

 د/ محروس 

 مدرج ا شافعى 

 مبادئ علم النفس 

 شافعى  1مدرج 

المعلم ومهنة 

 التعليم 

 شافعى  1مدرج 

 جغرافيا مصر 

 د/ عصام 

 شافعى  1مدرج 

    

 اساسيات رياضة   الخميس

 د/ دعاء 

 شرق  3م 

 لغة انجليزية     

 د/ حاتم 

 اداب  11م 

 



  انجليزيةاألولى أساسى 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

 عربى  السبت

 د/ سيد 

 ج  2ق 

 جغرافيا مصر  

 د/ السيد كمال 

 سياحة  2م 

 دراما  

 د/ تهانى

 حقوق 

 تدريبـــــــــــات 

 د/ سماح 

 حقوق 

   

 خ مصر المعاصر تاري  االحد 

 د/ عصام 

 شرق  1م 

       

 صوتيات         االثنين 

 د/ هشام 

 اداب  12م 

 

          الثالثاء 

 الدين والحياة  االربعاء 

 د/ محروس 

 مدرج ا شافعى 

 مبادئ علم النفس 

 د/ 

 شافعى  1مدرج 

المعلم ومهنة 

 التعليم 

 شافعى  1مدرج 

 ترجمة  

 د/ سمر طلبة 

 اداب م 

  

دين   الخميس

 مسيحى 

 ج 2ق 

 جغرافيا مصر 

 د/ احمد 

 شرق  2م

 مدخل الى القصة  

 د/ حماده 

 اداب

   



  دراساتاألولى أساسى 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

          السبت

 المصـــرى القديم        االحد 

 د/ وزير 

 شرق  1م 

  

 جبر  االثنين 

 د/ ايناس 

 شرق  1م 

 فلسفة الحضارة    

 د/ عماد 

 اداب  3م 

   

 لغة عربية       الثالثاء 

 د/ محمد على 

 شرق 3م 

  

 الدين والحياة  االربعاء 

 د/ محروس 

 مدرج ا شافعى 

 مبادئ علم النفس 

 د/ 

 شافعى  1مدرج 

المعلم ومهنة 

 التعليم 

 شافعى  1مدرج 

 تدريب جبر   

 د/ اسراء 

 اداب

 

دين   الخميس

 مسيحى 

 ج 2ق 

 اساسيات رياضة  

 د/ دعاء 

 شرق  3م 

 لغة انجليزية   

 د/ حاتم 

 اداب  11م 

 



   رياضةاألولى أساسى 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

 جغرافيا مصر   السبت

 السيد كمال  /د

 سياحة  2م 

       

 تاريخ مصر     االحد 

 د/ خالد مكرم 

 شرق  3م 

     

 تدريب جبر     االثنين 

 د/ محمد 

 رقش 9ق 

     

 جبر واساسيات رياضة  الثالثاء 

 د/ سيد 

 شرق  2م 

 لغة عربية 

 محمد على 

 شرق 3م 

 لغة انجليزية   

 د/ حاتم 

 اداب  5م 

 

 ئ علم نفس مباد االربعاء 

 د/ 

 شافعى  2مدرج 

 الدين والحياة 

 د/ محروس 

 شافعى  2مدرج 

المعلم ومهنة  

 التعليم 

 شافعى  2مدرج 

    

دين   الخميس

 مسيحى 

 ج 2ق 

 جغرافيا مصر 

 د/ احمد عبد الرحمن 

 شرق  2م 

     



   علوماألولى أساسى 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

          السبت

 تاريخ مصر المعاصر   االحد 

 د/ عصام 

 شرق  1م 

 علوم بيئة 

 د/ عزة 

 شرق  1م 

 جيولوجيا 

 د/ زكريا 

 شرق 2م 

   

 تدريب جبر     االثنين 

 د/ محمد 

 ش 9ق 

    

 جبر واساسيات رياضة  الثالثاء 

 د/ سيد 

 شرق  2م 

 لغة عربية 

 حمد على م

 شرق 3م 

 لغة انجليزية   

 د/ حاتم 

 اداب  5م 

 

 مبادئ علم نفس  االربعاء 

 د/ 

 شافعى  2مدرج 

 الدين والحياة 

 د/ محروس 

 شافعى  2مدرج 

المعلم ومهنة  

 التعليم 

 شافعى  2مدرج 

   

دين   الخميس

 مسيحى 

 ج 2ق 

 جغرافيا مصر 

 د/ تامر 

 اداب  11م 

     

 


