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 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  إدارة األزماتمدير وحدة  منسق لجنة الجدول                     
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 لغة عربية 

 

 6-4 4-2 2- 12 12- 10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 المكتب

 حاسب آلى )فى التخصص( 

 المكتب
   

 االحد
 ( د. نجالء الخولي1نحو وصرف )

 المكتب

 العبادات والمعامالت د. محمد أبو العز 

 المكتب
 

 االثنين
 الحديث والسيرة النبوية د. نجالء العدلي، د.دعاء سميح 

 المكتب

 د. هدى السيد  البالغة العربية )بديع(

 المكتب
 

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

 االربعاء
 ( د. آمال إبراهيم1األدب العباسي )

 المكتب

 عملى  2تكنولوجيا

 
  

      الخميس

 

 

 

 

 

 

 



                                            

  
 كلية معتمدة                                                                                                                                                                                                                                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مكتب:   
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 + تربية خاصة   لغة إنجليزية

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 المكتب

 حاسب آلى )فى التخصص( 

 المكتب
   

 االحد

 شعر  

 د. جيهان يوسف 

 المكتب

   3قراءة 

 د. الهام جمال  

 المكتب

 علم الصرف  

 د. أحمد حسن 

 المكتب

 فونولوجي 

 د. آمال طايع 

 المكتب

 

 االثنين

 اللغة و المجتمع 

 د. سامية مسعود 

 المكتب

  3محادثة 

 د. ماجدة طاهر  

 المكتب

 النقد  

 د. شيرين 

 المكتب

  

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

   االربعاء

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى

 

  

      الخميس
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 أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حازم راشد                       د. نيرمين نتعى زهير                        د. محمد عبد الحفيظ                      
 

  

 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 لغة فرنسية 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب 

 حاسب آلى )فى التخصص( 

 المكتب
   

  االحد

 لغويات  

 جاكلين رسمى  د.  

 املكتب 

 ترجمة

 د. ليلى نجيب 

 املكتب 

 

      االثنين

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

 االربعاء

 ورشة عمل ومهارات الكتابه 

 هدى نعيم د. 

 املكتب 

 

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى

 

 قواعد 

 وائل فؤاد د. 

 املكتب 

 الخميس

 ١٨و ١٧، ١٦قمقال أدبي شعر 

 د. دينا صالح

 املكتب 

 حضارة  

 د. سامح سعيد

   املكتب

   ١٨و ١٦،١٧نصوص شعر ق 

 د. دينا زعتر 

   املكتب
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 لغة المانية 

 
 االيام
 

8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 المكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 المكتب
   

 االحد
 د. ناصره      ترجمة

Bern قاعة    

 تاريخ الفلسفة و الحضارة 
 Bernقاعة 

 د. رانيا الوردي 
 

 االثنين
 علم االشارة و الفونولوجيا و الصرف

Bern  قاعة 
 د. نور الهدى القاضي 

 
 التدريب على االكتساب المعرفى 

 Bernقاعة 
 د. باسم شعيب 

 

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

  االربعاء

 التدريب على االكتساب 
 المعرفى 

 Bernقاعة 
 د. باسم شعيب 

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )
 عملى 

  

   الخميس
 موضوعات أدبية و تناولها فى العصور المختلفة

 Bernقاعة د. عبد الرحمن على   
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 2006الثالثة مستجدين الئحة الفرقة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 جغرافيا ونظم معلومات جغرافية 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب 
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 المكتب
   

 االحد

 خرائط توزيعات 

 د. أمل محمود 

 املكتب 

 جغرافيا العالم الجديد 

 د. نهى حسنى 

 املكتب 

 خرائط توزيعات )عملى( 

 أ. أيه خالد 

 املكتب 
  

      االثنين

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

   االربعاء

تكنولوجيا التعليم )فى التخصص( 

(1 ) 

 عملى

  

 الخميس

 جيومورفولوجيا 

 د. عصام عطيه

 املكتب 

 جغرافيا الجريمة

 د. أسماء فتحى 

 املكتب 

 تاريخ العرب الحديث 

 د. أيه قبيصى 

 املكتب 

 تاريخ العرب المعاصر 

 د. أيه قبيصى 

 املكتب 
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 علم نفس

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب 

 سيكولوجية الشخصية 

 هيام خليل  د.

 املكتب 

 اجتماعي وجداني تعلم 

 د. هيام خليل 

 املكتب 
  

 االحد

حاسب آلى فى  

 التخصص 

 د. زينب شعبان 

 املكتب 

 مناهج بحث

 د. رياض سليمان 

 املكتب 

 السلوك وتعديله

 د. احمد عباس 

   املكتب 

      االثنين

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

  االربعاء
معمل حاسب آلى فى  

 التخصص 

التخصص( تكنولوجيا التعليم )فى 

(1 ) 

 عملى

  

      الخميس
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 أ.د. صفاء شحاتة                                        أ.د. حازم راشد                       د. نيرمين نتعى زهير                        د. محمد عبد الحفيظ                      
 

 

 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 فيزياء إنجليزى 

 
 االيام

 
8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب
 ( 2علوم بيئية )

 د. حنان حامد 
  

    عملى فيزياء  االحد

 التدريب الميدانى  االثنين

 الثالثاء 

 ( 1ميكانيكا الكم )

 د. سامية مصطفى 
 املكتب

 معادالت تفاضلية

 د. محمود عطية
 املكتب

 فيزياء احصائية 

 د. هيام عثمان 
 املكتب

 النظرية النسبية الخاصة

 د. محمود يس.ا
 املكتب

 

    االربعاء

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى 

 

 الخميس

 فيزياء ذرية واطياف 

 د. كرم فتحى .ا
 املكتب

 معادالت تفاضلية سكشن

 أ. اسراء مجدي
 املكتب

 بصريات الكترونية  

 ا.د. محمد صيام 
 املكتب
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 كيمياء عربى 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب

حاسب آلى )فى  

 التخصص( 
 املكتب

 ( 2علوم بيئية )

 د. حنان حامد 
  

  االحد

 معادالت تفاضليه

 د. ناهد أبو السعود 
 املكتب

 كيمياء فيزيائية

 مروة محمدد. 
 املكتب

 

 كيمياء بيئية

 د. منى سيف
 املكتب

 

 التدريب الميدانى  االثنين

      الثالثاء 

 االربعاء
 فيزيائية عملى  

 3معمل 

 عضوية عملى 

 3معمل 

 كيمياء بيئية عملى 

 3معمل 

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى

 

 الخميس

 معادالت تفاضلية )عملى( 

 أ. إسراء مجدى
 املكتب

 كيمياء عضوية

 د. صالح البيه
 املكتب

 كيمياء فيزيائية

 أ.د. هالة رشاد 
 املكتب

 كيمياء عضوية

 د. مى عبد اللطيف 
 املكتب
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 بيولوجى انجليزى

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب

 ئية بيعلوم 
 املكتب

 د. حنان حامد 

 

  

  االحد

 بكتريا 

 أ.د. إيمان زكريا 
 املكتب

 فيروسات 

 د. أميرة محمود
 املكتب

 علم االجنه

 أ.د. سامية صقر
 املكتب

  

 التدريب الميدانى  االثنين

   الثالثاء 

 علم الطبقات 

 د. صفية جابر 
 املكتب

 ارشيجونيات 

د. عبد المنعم  

 أبو العطا 
 املكتب

   

 االربعاء

 كيمياء حيويه

 أ.د. إبراهيم الصفتى 
 املكتب

  

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى

 

  الخميس

 علم الخليه والبيولوجيا الجزيئية

 د. أسماء خالد 
 املكتب

 عملى بيولوجى 
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 رياضيات عربى 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

    املكتب

 االحد
 3جبر 

 د.صفاء محمد )مكتب( 

 تحليل حقيقي

 د.أشرف فؤاد

 )مكتب(

 تحليل عددي 

 د.أحمد بيومي

 )مكتب(

سكشن 

تحليل  

 عددي 

 أ.وليد خالد 

 

 التدريب الميدانى  االثنين

      الثالثاء 

    االربعاء

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى 

 

 الخميس

 ديناميكا الجسم الجاسئ 

 د.سالم ناجي 

 )مكتب(

 هندسة

 د.سيد الماحي 

 )مكتب(

 كهربية ساكنة

 د. محسن  حنفى 

 )مكتب(
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 2006الئحة الفرقة الثالثة مستجدين   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 رياضيات أنجليزى 

 
 االيام

 
8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

    املكتب

 االحد
 تحليل حقيقي

 د.أشرف )مكتب(

 3جبر 

 د.صفاء )مكتب( 
 

 سكشن

تحليل  

 عددي 

 أ.وليد خالد 

 تحليل عددي 

 بيومي)مكتب(د.أحمد 

 التدريب الميدانى  االثنين

      الثالثاء 

    االربعاء

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 1التخصص( )

 عملى

 

 الخميس
 كهربية ساكنة

 د. أسماء فتحي  )مكتب( 

 ديناميكا الجسم الجاسئ 

 د.دعاء رشدي )مكتب ( 

 هندسة

 د. هبة مصطفى )مكتب( 
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 لغة عربية أساسى

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب
 فروق فردية 

 401قاعة 

 ( 2علوم بيئية )

 د. سالى كمال 
 

 االحد

 النصوص القرآنية )تالوة وتفسير( 

 شيماء محمودد. 
 املكتب

 الحديث الشريف 

 د. نجالء العدلي، د. دعاء سميح 
 املكتب

 

 التدريب الميدانى  االثنين

  الثالثاء 

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 2التخصص( )

 عملى 

   معمل فروق فرديه  

 االربعاء

 نحو 

 د. نجالء الخولي 
 املكتب

 بالغة عربية )بيان( 

 د. إبراهيم أحمد
 املكتب

 عربية )بيان( بالغة 

 د.داليا محمود 
 املكتب

 

      الخميس
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 لغة إنجليزية أساسى 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب
 فروق فردية 

 401قاعة 
  

 االحد

 شعر  

 د. جيهان يوسف
  املكتب

   3قراءة 

 د. الهام جمال  
 املكتب

 مورفولوجي 

 د. أحمد حسن  
 املكتب

  3معمل لغوي 

 د. آمال طايع 
 املكتب

 

 االثنين

 اللغة و المجتمع 

 د. سامية مسعود 
 املكتب

  3محادثة 

 د. ماجدة طاهر  
 املكتب

   

 الميدانى التدريب  الثالثاء 

      االربعاء

   الخميس

تكنولوجيا التعليم )فى التخصص( 

(2 ) 

 عملى 

  معمل فروق فرديه 
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 دراسات إجتماعية 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب

حاسب آلى )فى  

 التخصص( 
 املكتب

 فروق فردية 

 401قاعة 
  

 االحد

 مبادئ خرائط )عملى( 

 أ . عبد الحميد عبد الظاهر 
 املكتب

 

 جغرافيا العالم الجديد 

 د. نهى حسنى 
 املكتب

   

      االثنين

 التدريب الميدانى  الثالثاء 

      االربعاء

 الخميس

 مبادئ خرائط 

 د. حنان يوسف
 املكتب

 تاريخ المغرب واالندلس 

 أ.م.د. أنور زناتى 
 املكتب

تكنولوجيا التعليم )فى التخصص( 

(2 ) 

 عملى

  معمل فروق فرديه 
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 علوم عربى 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1تدريس )طرق 

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب
 فروق فردية 

 401قاعة 

 كيمياء غير عضوية 

 د. فاطمة سامى
 املكتب

 

  االحد

خلية وبيولوجية جزيئية + 

 اجنة

 أ.د. محمود فتحى 

 د. سحر صبرى 
 املكتب

 

الفضاء  

والمجموعة  

 الشمسية 

أ.د. عبد  

 المنعم محمود
 املكتب

 المعاصرة الدين والقضايا 
  املكتب

 التدريب الميدانى  االثنين

 الثالثاء 

كيمياء غير  

 عضوية

د. أميرة 

 على 

 المكتب

 

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 2التخصص( )

 عملى 

 معمل فروق فرديه 
 فيزياء حيوية 

  املكتب

      االربعاء

 عملى بيولوجى  الخميس
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 2006مستجدين الئحة الفرقة الثالثة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 انجليزىعلوم 

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 السبت
 ( 1طرق تدريس )

 املكتب
 حاسب آلى )فى التخصص( 

 املكتب
 فروق فردية 

 401قاعة 
  

  االحد

خلية وبيولوجية جزيئية 

 + اجنة

 أ.د. محمود فتحى 

 د. سحر صبرى 
 املكتب

 

الفضاء  

والمجموعة  

 الشمسية 

أ.د. عبد  

المنعم 

 محمود
 املكتب

 الدين والقضايا المعاصرة 
 املكتب

 فيزياء حيوية 
  املكتب

      االثنين

  الثالثاء 

كيمياء 

غير  

 عضوية

د. أميرة 

 على  

 المكتب

تكنولوجيا التعليم )فى  

 ( 2التخصص( )

 عملى 

 معمل فروق فرديه 

 كيمياء غير عضوية 

 د. فاطمه سامى
 املكتب

 

 التدريب الميدانى  االربعاء

 عملى بيولوجى  الخميس
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 2006الفرقة الثالثة مستجدين الئحة   جدول المحاضرات المباشرة 

 م 2023/ 2022عام جامعي 

 رياضيات إنجليزى اساسى

 

 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 االيام

 حاسب آلى )فى التخصص(  ( 1طرق تدريس ) السبت
 فروق فردية 

 401قاعة 
  عملى فيزياء 

 االحد

 نظرية االحتماالت

د.محمود همام  

 )مكتب(

 معادالت تفاضلية

 د. محسن صوفي )مكتب ( 

 

 رياضة تطبيقية

 د.محمد أحمد )مكتب(

 خواص مادة  

 اد. إيناس الشاذلى 
 

 التدريب الميدانى  االثنين

 الثالثاء 

كيمياء 

 2عامة 

د. سحر  

 المال

كيمياء 

  2عامة 

د. محمد 

 مصطفى 

التعليم )فى  تكنولوجيا 

 ( 2التخصص( )

 عملى 

   معمل فروق فرديه 

 االربعاء

 كهربية ومغناطيسية

 د. أميرة شقره 

 )مكتب(

 3رياضة تطبيقية 

 أ.سلمى خليل 

 سكشن

 )مكتب(

نظرية 

االحتماالت  

 أ.وليد خالد 

 سكشن

 )مكتب(

 

 معادالت تفاضلية

 أ.الشيماء عبد لباسط 

 سكشن

 )مكتب(

 2عملى كيمياء عامة 

 5معمل 

      الخميس

 


