
   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 شئون الطالب علوم الفیوم:Facebook أحمد رضاء أحمد/ شئون الطالب 

  
   االولى شعبة العلوم الطبیعیة الفرقة 

6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00  12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 
Date 

   ١مج عملي حاسب الي    ٤عملي حاسب الي مج    ٣عملي حاسب الي مج  Saturday  ----    ٤عملي فیزیاء ضوء مج    ٣عملي فیزیاء ضوء مج    ٢عملي كھربیة مج   ---- 

 ----   ----   ----   ----  
  كیمیاء عضویة 
  د ابراھیم عصام 

   ٢م 

  ھندسة 
  د محمود عبد هللا 

   ٢م

  كیمیاء غیر عضویة 
  د رانیا جابر 

   ٢م
 ----  Sunday  

 ----   ----  
   ٣عملي كھربیة مج

   ٢عملي كیمیاء غیر عضویة مج
  میكانیكا 

  د عبد العظیم عبد الھادي 
   ١م

 ----  Monday  
   ٥ي كھربیة مج عمل

   ٣عملي كیمیاء عضویة مج 

ھبھ عالم /أ ١تمارین میكانیكا مج    ---- 
  ----   ----   ٨ق

 ----  

مقدمھ في   ١ا مروه ق ٢تمارین میكانیكا مج  ----   ---- 
  الحاسب االلي 

  مسعود /د
  ٤م

  ----    ١ق ٢تمارین ھندسة أ شیماء مج  ٢عملي حاسب الي مج

Tuesday ٣عملي كیمیاء غیر عضویة مج  ٢ا لمیاء ق ٣میكانیكا مج تمارین   

  ٦أ غاده ق ٤تمارین ھندسة مج  ----      ١عملي كھربیة مج   ----      ٤عملي كھربیة مج 
   ١عملي كیمیاء عضویة مج   ----   ---- 

  ٣م ١سمیھ مج. د.ضــــوء 
  ٤م ٢احمد سعد  مج. د.كھربیة 

   ١عملي كیمیاء غیر عضویة مج 

Wednesday  ----   ٢عملي ضـــــــوء مج   
  ٦أ جھاد ق ٣تمارین ھندسھ مج

أ ھبھ عالم  ٤تمارین میكانیكا مج   ٤مج +  ٢عملي كیمیاء عضویة مج 
  ٢م

  ٣م ٢سمیھ مج. د.ضــــوء    ١عملي ضـــــوء مج    ٥عملي ضوء مج   ----   ---- 
 Thursday  ----    ٤م ١احمد سعد مج. د.كھربیة 

  ٤عملي كیمیاء غیر عضویة مج   ١أ اسماء ق ١مارین ھندسة مج ت  
  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    

  
                                                                  

  عرفھ صبري جمعھ / د .أ                   محمد انور كرم  / د.أ                                                                                                                  



   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 شئون الطالب علوم الفیوم:Facebook أحمد رضاء أحمد/ شئون الطالب 

  
   االولى شعبة العلوم البیولوجیھ والكیمیائیةالفرقة 

6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 
Date 

 ----   ----  
   ١عملي تصنیف نباتات الزھري مج   ٦عملي تصنیف نبات الزھري مج   ٥عملي اساسیات علم االنسجھ مج 

Saturday ٤عملي تصنیف نباتات الزھري مج  ٢عملي فسیولوجي نبات مج    ٤جي نبات مجعملي فسیولو   
   ٥عملي فسیولوجي نبات مج    ٣عملي اساسیات علم االنسجھ مج   ٣عملي فسیولوجي نبات مج 

 ----   ----   ----  
تصنیف نبات    ١عملي كیمیاء غیر عضویة مج  

  الزھري 
  د رضا 

  ١م

 ----  
  كیمیاء عضویة 

  ي د عبد النب.ا
  ٣م

  Sunday  ٢عملي كیمیاء عضویة مج   
  ٥أ غاده ق ٣تمارین جبر وھندسة مج   ٥عملي فیزیاء مج

   ٤عملي فیزیاء مج     

 ----  

   ٢مج+  ١عملي مدخل علم الحیوان مج   ٣عملي كیمیاء غیر عضویة مج
   ٢مدخل علم حیوان
  د عبد الكریم 

  ٣م
  

  كھربیة وضوء 
  محرمعزه . د

   ٣م
 ----  Monday  

   ٣عملي كیمیاء عضویة مج

   ٦عملي كیمیاء غیر عضویة مج   ٦عملي مدخل علم الحیوان مج
   ٤عملي حاسب الي مج 

    ٦أ اسماء ق ٥تمارین جبر وھندسھ مج  ٢عملي حاسب الي مج

 ----  

   ١عملي كیمیاء عضویة مج 
  حاسب الي 
  د مسعود 

   ١م

اسیات علم اس
  االنسجھ 

  د ایمن مصطفى 
   ١م

  ٥عملي كیمیاء عضویة مج

   ٢عملي كیمیاء غیر عضویة مج

Tuesday 

   ٤عملي كیمیاء عضویة مج

أ مروه  ٢تمارین جبر وھندسة مج   ---- 
   ٣ق

   ٣عملي مدخل علم حیوان مج
  ----    ٨أ لمیاء ق ٦تمارین جبر وھندسة مج 
   ٥نیف نبات الزھري مجعملي تص

  ١عملي حاسب الي مج   ٦عملي حاسب الي مج 

 ----  

   ٤عملي مدخل علم حیوان مج   ----   ---- 
  فسیولوجي نبات 

  د رشا كمال 
  ٢م

   ٤؛  ٢؛  ١عملي اساسیات علم االنسجھ مج 

Wednesday  ٦عملي اساسیات علم االنسجھ مج   
   ٥ویة مجعملي كیمیاء غیر عض   ٢عملي فیزیاء مج

   ٦عملي كیمیاء عضویة مج  أ شیماء  ١تمارین جبر وھندسة مج
  ----    ٣عملي فیزیاء مج

 ----   ----  

  ١عملي فسیولوجي نبات مج 

   ١كیمیاء غیر عضویة 
  د  صالح العوني .أ

  ١م 

مقدمھ في الجبر 
  والھندسة 
  د عاطف 

  ١م

   ٤عملي كیمیاء غیر عضویة مج

Thursday 

   ٥عملي مدخل علم الحیوان مج    ٣نیف نبات مج عملي تص

  ----    ١عملي فیزیاء مج   ٥ا جھاد ق ٦تمارین جبر وھندسة مج  ---- 

   ٥عملي حاسب الي مج   ---- 
   ٦عملي فسیولوجي مج

   ٢عملي تصنیف نبات الزھري مج
  ٢عملي حاسب الي مج

  عمید الكلیة                                                    ن الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                               رئیس قسم  شئو                  
  

                                                                  
  عرفھ صبري جمعھ / د .أ                   محمد انور كرم  / د.أ                                                                                                                  



   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 شئون الطالب علوم الفیوم:Facebook أحمد رضاء أحمد/ شئون الطالب 

  
   االولى شعبة العلوم الجیولوجیھ والكیمیائیة الفرقة 

6:00 5:00 4:00 3:00 2:00 1:00 12:00 11:00 10:00 9:00 8:00 Time 
Date 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  Saturday 

  عملي حاسب الي   
  كیمیاء غیر عضویة 

  د فاطمھ 
  ٣ق

مدخل علم 
   ٣حیوان

د سمیره الصیاد 
  د نھى + 

  ٣ق

  كھربیة 
  د ھاني الشرقاوي 

   ٣ق

  جبر وھندسة 
  د عائشة 

  ٣ق
--- -  Sunday  

  عملي بللورات   عملي كھربیة   ----   ---- 
  تمارین جبر وھندسة 

  ھبھ عالم 
  ٧ق

  Monday  عملي كیمیاء عضویة 

   ٣عملي مدخل علم حیوان   ----   ---- 

مقدمھ في 
  الحاسب االلي 

  د مسعود 
  ٤م

مدخل علم 
   ٤حیوان

  د رجاء طھ 
  ٩ق

  بللورات 
  د محمد ابو الغار.ا

   ٩ق

  معادن وصخور 
  مد اغا د مح

  ٩ق
 ----  Tuesday 

 Wednesday  ----   عملي معادن وصخور   ----   ----   ----    ٤عملي مدخل علم حیوان   ----   ---- 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  
   ٥كیمیاء عضویة 
  د زینب رمضان

  ٢ق
 ----   ----   ----  Thursday 

  ة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                                  عمید الكلی                              رئیس قسم  شئون الطالب                                         
  

                                                                  
  عرفھ صبري جمعھ / د .أ                   محمد انور كرم  / د.أ                                                                                                                  


