
  الثانية شعبة لغة عربية 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

 علم البيان   السبت

 د/ احمد تمام 

 شافعى 1ق 

 ادب جاهلى 

 د/ سيد سالمة 

 شافعى 1ق 

     

           االحد 

 نحو وصرف     االثنين 

 د/ محمد حسام 

 شرق  1م 

 ريس مصغر تد 

 د/ محمد عبد القادر 

 شرق  2م 

  

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

 علم اللغة 

 د/ منى 

 شافعى 2ق 

    

 قراءة    االربعاء 

 د/ محروس 

 شافعى  2م 

     

           الخميس



   انجليزيةالثانية 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

 كتابة   السبت

 د/ تهانى

  حقوق 

 ت االدب

 د/ تهانى

 حقوق 

 تدريبات قصة

 د/ناهد

 حقوق

 تدريس مصغر  

 د/ هبة مصطفى

 شافعى 5ق 

  

 دراما   االحد 

 د/ عبد الحكم 

 شرق  10ق 

       

         االثنين 

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

      

           االربعاء 

 صوتيات   الخميس

 د/ مسعود 

 حقوق  2ق 

 كتابة  

 د/تهانى

 شرق1م

 تاريخ االدب

 د/تهانى

 ش 1م 

  



   فرنسيةالثانية 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

 قواعد    السبت

 د/ فاطمة 

 شرق 4ق 

 تدريس مصغر  

 د/ هبة مصطفى

 شافعى 5ق 

  

 تعبير كتابى   االحد 

 د/ محمد سعد 

 شافعى  3ق 

      

 صوتيات  االثنين 

 د: ياسمين 

 شرق  5ق 

 ترجمة 

 د/ ياسمين 

 شرق  5ق 

     

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 فعىشا 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

     

           االربعاء 

 مقال   الخميس

 د/ محمد عبد التواب

 شافعى  3ق 

 حضارة 

 د/ محمد عبد التواب 

 شافعى  3ق 

     



 الثانية شعبة تاريخجدول محاضرات الفرقة 
 

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

 حضارة    السبت

 د/ وزير 

 شرق 8ق 

 علم اآلثار 

 وزير 

 شرق  8ق 

    

           االحد 

           االثنين 

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

      

 يونانى ورومانى     االربعاء 

 د/ اسماء 

 أداب  6م 

 جغرافيا اقليمية   

 د/ احمد 

 رق ش 1ق 

   

 تدريس مصغر     الخميس

 د/ احمد بدوي 

 شرق  2م 

 الشرق األدنى  

  نصارد/ 

 اداب 

  



 الثانية شعبة جغرافياجدول 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

 مساحة وخرائط   االحد 

 د/ عالء 

 شرق  9ق 

       

          ن االثني

 م. خاص  الثالثاء 

 د/حميدة

 شافعي1ق

سيكولوجية 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

      

 جغرافيا مناخية         االربعاء 

 د/ سيد كمال 

 ملحق  3ق 

 

 أوراسيا  -زراعيــــة     الخميس

 د/ احمد الدرس 

 شرق  9ق 

 تدريس مصغر 

 د/ احمد بدوي 

 شرق  2م 

     



 علم نفسالثانية 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

 علم النفس المرضى     االحد 

 د/ نيرمين 

 شافعى  5ق 

 طب نفسي 

 د/ نيرمين 

 شافعي  1ق 

   

 سيكولوجية الموهوبين  االثنين 

  مدوحهيبة مد/ 

 شافعى  5ق 

        

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

      

 علم نفس المرضي     االربعاء 

 د/ منار 

 شافعى  5ق 

     

 تدريس مصغر     الخميس

 د/ احمد بدوي 

 شرق  2م 

 مراهقة سيكلوجية  

 د/ منال 

 شافعى  1ق 

   



 الثانية شعبة رياضيات ات الفرقة جدول محاضر
 

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

 تدريب استاتيكـــا السبت

 د/ ايمان 

   1مج 

 تدريب جبر 

 2، 1د/ ايمان  مج 

 شرق  10ق 

 جبر  

 د/ ايناس 

 شرق  3م 

   

 عملي فيزيــــــــــــــاء  ، وتدريب حاسب  االحد 

 معــــــــــــــامل كلية العلـــــــــــــوم

 مجموعات حسب القوائم 

 ديناميكا   

 د/ احمد ناجي 

 اداب 

 استاتيكا   االثنين 

 د/ صالح 

 شرق  1م 

 عملى فيزياء     

 معامل كلية العلوم 

 

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

 تحليل 

 حسين د/ 

 شرق  1م 

    

  3تدريب تحليل رياضى   االربعاء 

 د/ ريهــــــــــــام 

 شرق  9ق 

 تدريب استاتيكا 

  2د/ ايمان مج 

 شرق  3ق 

 عملي فيزياء  

 معامل كلية العلوم 

 

 ت تطبيقات  الخميس

 د/ مروة 

 شافعي  5ق 

 برمجة 

 د/ ايمان 

 شافعي  2ق 

 تطبيقات رياضية  

 د/ دعاء 

 ق شر 3م 

 تدريس مصغر    

 د/ سيد 

 شافعى  2م 



   كيمياء الثانية 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 تحليلية   السبت

 د/ مجدي خليل 

 

 جبر خطي  

 د/ محمد ثروت 

 شرق  2م 

 احصاء  

 د/ عاطف 

  شرق 1م 

 

 عضوية   االحد 

 د/ على الزناتى 

 

 علوم بيئة 

 د/ عزة 

 شرق  5م 

 تدريب معادالت 

 2،  1د/ آية مج 

 شرق  7ق 

   

  تفاضلتدريب   االثنين 

 2، 1مج  ايةد/ 

 شرق  3ق 

 كيمياء  

 د/ اشرف 

 شافعي  2ق 

   

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

 تدريس مصغر  

 منال د/ 

 شرق  2م 

 تفاضل متقدم 

 د/ اسامة 

 شرق  3م 

 

 كيمياء فيزيائية   االربعاء 

 د/ ريهام 

 شرق  10ق 

 تدريب جبر وتدريب تفاضل  

 د/ ايمان ، د/ هدي

 شرق  3ق 

   

 تدريب احتماالت   الخميس

  2،  1مج 

 شرق  7ق 

  

 عملــــــى عضوية 

   



   ياء فيزالثانية 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 خطي      السبت

 د/ محمد ثروت 

 شرق  2م 

 احصاء  

 د/ عاطف 

 شرق 1م 

 

 برى الب  االحد 

 علوم 

 

 عملى تحليلية 

 اهتزازات وموجات  

 د/ احمد مهنى 

 شرق  8ق 

 ديناميكا   

 د/ احمد ناجي 

 اداب 

 تدريب جبر   االثنين 

 د/ محمد حسين 

 شرق  9ق 

 تدريب احتماالت 

 د/ هدي 

 شرق  3ق 

 تدريب احتماالت  

 د/ سحر 

 شرق  7ق 

  

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

 ارصاد جوية 

 د/ محمد مدحت 

 علوم 

 تفاضل متقدم  

 شرق  3م 

 

 ليل تدريب تح     االربعاء 

 د/ ريهام 

 شرق  2ق 

   

 تدريب تفاضل    الخميس

 د/ مروة 

 شافعي  5ق 

 علوم بيئة 

 د/ عيد 

 شافعي  1ق 

 تدريس مصغر  

 د/ سيد عبد اهلل 

 شافعى  2م 

 



 جدول محاضرات الفرقة الثانية شعبة بيولوجي 
 

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

  السبت

 ى ال فقاريات عمل

 

 عملــــــــــــــــى حيوية 

     

 ميكروبيولوجي      االحد 

 د/ مريم 

 شافعي  2ق 

 

 عملي ميكروبيولوجي وطحالب 

 

 جيولوجيا       االثنين 

 د/ ياسر 

 شرق  3م 

 عملي جيولوجيا 

 شرق  3م 

 

سيكولوجية   الثالثاء 

 التعليم 

 شافعى 1م 

 االدارة المدرسية

 د/ 

 شافعى 1م 

 حيوية 

 د/ بسنت 

 طحالب 

 د/ نيفين 

 شرق  1م 

 ميكروبيولوجيا 

 د/ مريم 

 شرق  1م 

 علم االنسجة     االربعاء 

 د/ رشاد 

 شافعي  2م 

 ال فقاريات   

 شرق  1م 

 د/ ماحي

 

  الخميس

 عملى انسجة 

 علوم بيئية   

 د/ عيد 

 شافعي  1ق 

 تدريس مصغر  

 د/ سيد عبد اهلل 

 شافعى  2م 

 

 


