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

 طرق تدريس   السبت

 د/ محمد سعد 

  سياحة  1م 

 االدب العباسي   

 د/ سيد 

 شافعي  1ق 

   

           االحد 

  االثنين 

 ــــــــــــة تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــ

 

 بالغة 

 د/ احمد تمام 

 شافعي  2ق 

 نحو وصرف 

 د/ ايمن 

 اداب  8م 

  

 العبادات والمعامالت      الثالثاء 

 د/ مبروك 

 حقوق 

 طرق تدريس 

 د/ محمد سعد

  

 

           االربعاء 

 تكنولوجيا         الخميس

 شرق  1م 

 

 



 ليزي جدول محاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة انج
 

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

 علم الصرف     السبت

 د/ سامح 

 حقوق 

 نقد 

 د/ كرم 

 حقوق 

 شعر 

 د/ شيماء 

 حقوق

  

 فونولوجي   االحد 

 د/ محمد حسن 

 شرق  7ق 

 محادثة   

 7ق 

 شافعى 

    

  االثنين 

 ـــــــــــــــــة تربيــــــــــــــــــــــــة عمليــ

 

      

 قراءة         الثالثاء 

 د/ ماجد 

 اداب 

 

           االربعاء 

 تكنولوجيا   الخميس

 د/ مختار 

 شرق  10ق 

 طرق تدريس

 د/ مختار 

 شرق  10ق 

     



 فرنسيجدول محاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة 
 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 

 نصوص حضارة   

 عبد التواب د/ محمد 

 شافعي  3ق 

   

 ترجمة  –مقال   االحد 

 د/ ياسمين 

 شرق  4ق 

 ورشة عمل 

 د/ عمرو على 

 شرق   1ق 

 لغوبات 

 د/ باسم 

 شرق  4ق 

   

  االثنين 

 ـــــــة تربيــــــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــ

 

 طرق تدريس 

 د/ فاطمة 

 شافعي  5ق 

   

 ترجمة     الثالثاء 

 د/ درويش 

 شافعي  3ق 

     

 تكنولوجيا وحاسب         االربعاء 

 د/ عبلة 

 شرق  3م 

 

          الخميس

 



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

           السبت

 المغرب واالندلس   االحد 

 د/خالف 

 ش 5ق 

       

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة 

 

 حضارة 

 د/ نادية 

 شافعى  3ق 

    

           الثالثاء 

           االربعاء 

 طرق تدريس  الخميس

 د/ عبد العال 

 شافعى  2ق 

 جغرافيا مصر    

 د/ احمد عبد الرحمن 

 ملحق  12ق 

 تكنولوجيا التعليم 

 شرق  2م 

الشرق 

 االسالمى 

 اداب 6م

 



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

           السبت

 تاريخ العرب    االحد 

 عصام د/ 

 شرق  2ق 

     

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة 

 

      

           الثالثاء 

 جيومورفولوجي        االربعاء 

 د/ عصام 

 شافعى  3ق 

  

 طرق تدريس  الخميس

 د/ عبد العال 

 شافعى  2ق 

 العالم الجديد  

 د/ سيد 

 شرق  5ق 

 التعليم  تكنولوجيا  

 شرق  2م 

 

 



 علم نفسجدول محاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

           السبت

           االحد 

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة 

 

      

 س طرق تدري  الثالثاء 

 د/ نجاة 

 شرق  9ق 

       

 السلوك وتعديله   االربعاء 

 د/ منار 

 شافعي  1ق 

 تكنولوجيا تعليم وحاسب      

 د/ عبلة 

 شرق 3م 

 

 مناهج بحث  الخميس

 1د/ محمد حسين ق 

 شافعي 

 تعلم اجتماعي 

 د/ جيهان 

 شافعي  1ق 

 علم نفس الشخصية 

 د/ جيهان حلمي 

 شافعي  1ق 

  

 مناهج بحث 

 

 



 رياضةجدول محاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة 
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 تحليل حقيقى    السبت

 د/ محمد ثروت 

 شرق  2م 

      

 طرق تدريس   االحد 

 د/ مديحة 

 شافعي  2ق 

 كهربية وديناميكا   

 د/ سيد محمد 

 شرق  1م 

   

  االثنين 

 بيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة تر

 

      

 هندسة مسلمات   الثالثاء 

 د/ ايناس 

 شرق  3م 

 تدريب تحليل   

 2، 1د/ ربيع مج 

 شافعي  5ق 

   

 تحليل عددى  االربعاء 

 د/ انجي 

 شافعي  2ق 

 جبر      

 د/ عبد المنعم 

 شرق  2م 

 

           الخميس

 



 حاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة كيمياءجدول م
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 كيمياء فزيائية     السبت

 د/ امجد 

 شرق  3ق 

    

 علوم بيئية       االحد 

 د/ صفاء

 شرق 3م 

   

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة 

 

  

 عملى كيمياء تحليلية 

 

           الثالثاء 

 معادالت تفاضلية    االربعاء 

 د/ انجي 

 شافعي 2ق 

 كيمياء عضوية  

 على الزناتى 

 شرق 3م 

   

   الخميس

 عملــــــــــــــى عضوية 

 طرق تدريس  

 د/ جمعة

 شافعي 1م 

   

 



 جدول محاضرات الفرقة الثالثة عام شعبة فيزياء
 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 الساعةاليوم/

 فيزياء احصائية   السبت

 د/ احمد على 

 شافعي 5ق 

 ميكانيكا الكم  

 د/ زكى 

 سياحة  2ق 

   

 نسبية   االحد 

 د/ زكي 

 شرق  2ق 

 تدريب معادالت 

 د/ امل 

 شرق 1ق 

 علوم بيئية 

 د/ صفاء

 شرق 3م 

   

  االثنين 

 ــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة تربيــــــــ

 

 ف الكم 

 د/ محمد 

 

 الكترونيات 

 د/ عاشور 

 شافعي 3ق 

 

 فيزياء ذرية   الثالثاء 

 د/ محمد مدحت 

 علوم 

       

 عملــــــــــــــي فيزيـــــــــــــــاء   االربعاء 

 معامـــــــل كليـــــــــــــــة العلــــــــــــــوم 

 فيزياء الكم 

 د/ محمد سعيد 

 علوم

   

 معادالت تفاضلية   الخميس

 د/ عبد المجيد 

 شرق  1ق 

 طرق تدريس  

 د/ جمعة

 شافعي 1م 

   

 



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

 خلية  السبت

 د/ منال 

 ىشافع2م

  

 عملى خليــــــــــة 

 حيوية   

 د/ أمل 

 علوم 

 

 بيو جزيئية االحد 

 د/ منال 

 شافعي2م

  

 عملى حيوية 

 علوم بيئية  

 د/ صفاء

 شرق 3م 

 

 عملي ارشجونيات 

 علوم  3م 

 

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــــــــة 

 

 

 عملي طبقات وتاريخ األرض 

  

 علم األجنة   الثاء الث

 شرق  7ق 

 بكتريا وفيروسات 

 د/ ابراهيم 

 شرق  10ق 

 حيوية  

 د/ والء 

 طبقات األرض 

 د/ حنان 

 شافعي 2م 

 

     االربعاء 

 عملي أجنـــــــــــة 

    

 اعملي فيروسات وبكتري

  علوم  2م 

 طرق تدريس      الخميس

 د/ جمعة

 شافعي 1م 

 اررشجونيات 

 شافعى  2ق 

 والء  /د

 

 


