
   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

  
  الثانیة شعبة العلوم البیولوجیھ 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  ----    ١عملي كیمیاء كربوھیدرات مج   ----   ----   ----   ----   ----   ----   

 ----   ----   ----  

   ٢عملي كیمیاء عضویة اروماتیة مج

  حبلیات 
  د احمد قندیل 

   ٣م

   ٣مج +  ١عملي كیمیاء عضویة اروماتیھ مج 

Sunday  

  ٣عملي حشرات مج 
   ٢عملي حشرات مج    ٤عملي حبلیات مج

ا ھبھ عالم  ١تمارین ریاضھ عامة مج  ---- 
   ٥عملي حبلیات مج   ٨ق

   ٤عملي تصنیف نبات زھري مج   ٩ا لمیاء ق ٥تمارین ریاضھ عامة مج  ---- 

 ----   ----   ----  

   ٤عملي حشرات مج
  تصنیف نبات زھري 

  د ھشام حسانین 
   ٤م

   ١عملي حبلیات مج 

Monday  ٢عملي كیمیاء كربوھیدرات مج   ٣حبلیات مج عملي   
   ٤؛  ٣عملي تشریح نبات مج    ٥عملي كیمیاء كربوھیدرات مج

   ٥عملي حشرات مج    ٢؛  ١عملي تشریح نبات مج
  كیمیاء كربوھیدرات والدھون    ٣؛  ١عملي تصنیف نبات مج 

  د ممدوح طھ .أ
   ٢م

  متطلب جامعھ 
  ادارة اعمال 

   ٢م
 ----  Tuesday  ----   ٢تصنیف نبات مج   

  ٦أ غاده ق ٤تمارین ریاضة عامة مج
  ٧أ مروه  ق ٢تمارین ریاضة عامة مج

   ٥عملي تشریح نبات مج  ----   ---- 

   ٢علم حشرات 
د عادل عبد .ا

  الحكیم 
د ایھاب معاذ .أ

  ١م

  ریاضھ عامة 
  د محمد رجب 

  ١م

   ٢تشریح نبات
  د رانیا

  ١م

  ویة اروماتیة كیمیاء عض
  د عبد النبي .أ

   ١م
 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----  

  ٧أ جھاد ق ٣تمارین ریاضة عامھ مج     ٣عملي كیمیاء عضویة اروماتیة مج
 ----  

Thursday 
   ٥عملي كیمیاء عضویة اروماتیة مج

   ٤عملي كربوھیدرات مج   ٤عملي كربوھیدرات مج

   ٢عملي حبلیات مج  ----    ٥ت  مجعملي تصنیف نبا
   ١عملي حشرات مج

  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 

  
   الثانیة شعبة الكیمیاء والفیزیاء 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 

  ----    ١عملي كیمیاء فیزیائیة مج Saturday   ٢عملي كیمیاء عامھ مج     ٢عملي كیمیاء فیزیائیة مج  ----   ----   ----   ---- 

 ----   ----   ----  -- --   ----   ----  

  معادالت تفاضلیة 
  د زینب عیاد 

  ٩ق
  

   ١عملي كیمیاء عامة مج

Sunday  ٢عملي كیمیاء عضویة مج   

أ  ١تمارین معادالت تفاضلیة مج  ----    ١عملي دینامیكا حراریة مج  ----   ---- 
  غادة 

  دینامیكا حراریة 
  د صالح محروس .أ

  ٤م
 ----  Monday  

   ٣ریة مجعملي دینامیكا حرا

 ----   ----   ----  
  كیمیاء عامھ 

  د صالح العوني .أ
  ٤م

  تیار متردد ودوائر كھربیة 
  د عزه 

  ٨ق

كیمیاء فیزیائیة 
  كم والكترونیات 

  د غاده محمد
   ٨ق

  متطلب جامعھ ادارة اعمال 
 Tuesday  ----   ٢م

   ١عملي كیمیاء عضویة مج  ----   ---- 

كیمیاء 
فیزیائیة كم 
  والكترونیات 

  عد د مس
  ٨ق

  كیمیاء عضویة اروماتیة 
  د اسماء كمال 

  ٤ق
 Wednesday   ٣عملي تیار متردد مج 

   ٢عملي تیار متردد مج   ----   ---- 
   ١عملي تیار متردد مج 

أ ٢تمارین معادالت تفاضلیة مج  ----  Thursday   ٢عملي دینامیكا حراریة مج
   ٧شیماء ق

  عمید الكلیة                                              ب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                     رئیس قسم  شئون الطال                  
  

                                                                  
  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 

  
  الثانیة 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 حفریات دقیقة   ----   ----   ----   ---- 
  اطیاف ذریة وجزیئیة 

  د جمال عطیھ  
   ٢ق

 ----   ----   ----  Sunday  

  عملي جیولوجیا تركیبیة   ----   ----   ---- 
  صخور ناریة 
  د محمد اغا 

   ٨ق

  تصویر جوي وصور جویة 
  د خلود عبد المقصود 

   ٨ق

جیولوجیا 
  تركیبیة 
  د خلود 

   ٨ق

 ----  Monday  

 ----   ----   ----  
  كیمیاء عامھ 

  د صالح العوني .أ
  ٤م

كیمیاء 
كربوھیدرات 

  ودھون 
د ممدوح طھ .أ

  ١ق

  حفریات دقیقة 
  د سید عبد العزیز

  ١ق

  متطلب جامعھ ادارة اعمال 
 Tuesday  ----    ٢م

  عملي اطیاف ذریة وجزیئیة   ----   ---- 

كیمیاء عضویة 
  اروماتیة 

  د اسماء كمال 
  ٩ق

 Wednesday  ----   ----   عملي كیمیاء عامة 

 Thursday  ----   عملي صخور ناریة   عملي كربوھیدرات   عملي كیمیاء اروماتیة   ---- 

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

                                                                  
  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 

  
   الثانیة شعبة الریاضیات والفیزیاء 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   ١عملي تیار متردد مج    ٢عملي تیار متردد مج    ٢عملي دینامیكا حراریة مج  ----   ---- 

 ----   ----   ----  
  جبر خطي    ١عملي دینامیكا حراریة مج 

  د عائشة عیسوي 
  ٨ق

  معادالت تفاضلیة 
  د محمود عبد هللا 

  ٨ق
 ----  Sunday   ----  ١مروه ق أ ٢تمارین دینامیكا مج  

 ----   ----   ----   ----  
  ٤أ غاده ق ٢تمارین ھندسة مج

 ----   ----  
  دینامیكا حراریة 

  د صالح محروس .أ
   ٤م

 ----  Monday   ٥أ لمیاء ق ١تمارین دینامیكا مج  

   ٣عملي تیار متردد مج   ---- 
  تیار متردد ودوائر كھربیة 

  د سامیة 
  ٩ق

  دینامیكا 
  د بثینھ 

  ٤م

  جامعھ ادارة اعمال  متطلب
 Tuesday  ----   ٢م

   ٣عملي دینامیكا حراریة مج   ----   ----   ---- 
  ھندسة 

  د جمال عبد الحلیم 
  ٩ق

   ١تمارین جبر خطي مج 
  أ جھاد 

  ٧ق
 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----   ----  

أ  ٢تمارین معادالت تفاضلیة مج
  ٦أ شیماء ق ١تمارین ھندسة مج  ----   ٦جھاد ق

 ----  Thursday أ  ١تمارین معادالت تفاضلیة مج
  ----   ٥أ اسماء ق ٢تمارین جبر خطي مج  ٥اسماء ق

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

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


