
   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

  
   الثالثة شعبة الحیوان والكیمیاء  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 تحلیل باستخدام االجھزة مج  ----   ---- 

تحلیل باستخدام    ٢عملي تحلیل باستخدام االجھزة مج
  االجھزة 

  د سید ریاض 
  ١م

 ----   ----  Saturday ١عملي كیمیاء عضویة حلقیة غیر متجانسھ مج   

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

كیمیاء عضویة 
  فلزیة 

  د رمضان 
  ١م

   ٢؛  ١عملي تقنیة نسیجیھ مج

كیمیاء متراكبات 
   fمجموعة + 

  د سمیر مدني .ا
  ١م

مقرر اختیاري 
تصنیف (حیوان 

  )حیوان
   د ایھاب معاذ.أ

  ١م

 ----  Sunday  

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

مقرر اختیاري 
تلوث (حیوان 

  ) بیئي 
  د خالد زغلول .أ

  د محمد ھاللي
  ١م

  
  اجنھ وصفي 
  د احمد قندیل 

  ١م
  Monday   ٢عملي اجنھ وصفي مج

  متطلب كلیة   ١عملي اجنھ وصفي مج  ----   ---- 
   ٣م 

  تقنیھ نسیجیھ 
  د محمد صالح 
  د ھبھ ربیع  

  ٣م

  ء حلقیة غیر متجانسھ كیمیا
  د محمد جمعھ 

  ٣م
 ----  Tuesday 

   ٢عملي اولیات وطفیلیات مج  ----   ---- 
   ٢بلمرات فیزیائیة    ١عملي اولیات وطفیلیات مج

  د ھشام الفقي 
  ٣م

 ----  Wednesday ٢عملي كیمیاء عضویة حلقیة غیر متجانسھ مج   

   ١مقرر اختیاري حیوان مج  عملي   ٢عملي مقرر اختیاري حیوان مج  ----   ---- 

  اولیات وطفیلیات 
  د دیھوم .أ

  د مروه 
  ١م

 ----   ----  Thursday 

  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 

  
   الثالثة شعبة النبات والكیمیاء 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 

  عملي تحلیل باستخدام االجھزة   عملي كیمیاء عضویة   ----   ---- 

تحلیل باستخدام 
  االجھزة 

  د سید ریاض 
  ١م

 ----   ----  Saturday 

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

كیمیاء عضویة 
  فلزیة 

د رمضان 
   ١معوض م

 ----  

مقرر اختیاري 
  فیروسات 
  د رضا طھ 

  ٦ق

 ----  

كیمیاء متراكبات 
د .أ fعناصر + 

  سمیر مدني 
  ١م

 ----   ----  Sunday  

   ٢عملي تصنیف نباتات زھریة   ----   ----   

فلورا مصریة 
وزیارات 
  میدانیة 

  د اسماء خمیس 
   ٥ق

  بیئة صحراویة 
  Monday  عملي فلورا    ٥د مي فؤاد ق

  متطلب كلیة   ----   عملي فیروسات   ---- 
  كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ   ----   ٣م

 Tuesday  ----    ٣د محمد جمعھ م

  عملي عالقات مائیة وانتقال ذائبات   ----   ----   ---- 
  عالقات مائیة 

  د خلود 
   ٦ق

تصنیف نباتات 
   ٢زھریة 

  ٦ق د فاتن

   ٢بلمرات فیزیائیة 
 Wednesday  ----    ٣د ھشام الفقي م

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  Thursday 

  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 

  
   والكیمائیة الثالثة شعبة العلوم الجیولوجیھ 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 

  انیھ زیارات مید ١تدریبات حقل   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
 Saturday  ----   د محمد ابو الغار .أ

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

كیمیاء عضویة 
  فلزیة 

د رمضان 
  معوض

   ١م

كیمیاء تحلیل 
باستخدام 
  االجھزة 

  د سید ریاض 
  ١م

كیمیاء متراكبات 
   fعناصر + 

  د رانیا جابر 
  ١م

 ----  
  كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ 

  د عادل عبد الجواد
  ٦ق

 ----  Sunday  

  عملي تحلیل باستخدام االجھزة   ----   ----   ----   -- --
  جیوفیزیاء 

  د رفعت الترب .أ
  ٩ق

مقرر اختیاري 
جیولوجیا تحت 

  سطحیة 
  د رفعت الترب .ا

  ٩ق

  بیئات قدیمھ
د سید عبد 

  العزیز
   ٩ق

 ----  Monday  

  متطلب كلیة   ----   ----   ----   ----   ---- 
 Tuesday  ----   عملي كیمیاء عضویة حلقیة    ٣م

  ----    ١عملي جیولوجیا میاه جوفیھ  عملي جیوفیزیاء   ----   ----   ---- 
   ٢بلمرات فیزیائیة 
  د ھشام الفقي 

  ٣م
 ----  Wednesday 

  عملي بیئات قدیمھ   ----   ----   ----   ---- 
جیولوجیا میاه 

   ١جوفیھ
  د احمد جابر .أ

 Thursday  ----   عملي جیولوجیا تحت سطحیة   

  عمید الكلیة                                                          م  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                         رئیس قس                  
  

                                                                  
  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 

  
   الثالثة شعبة الكمیاء والكیمیاء الحیوي 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 

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

كیمیاء عضویة 
  فلزیة 

  د ایمن صالح.أ
   ٤ق

تحلیل باستخدام 
  االجھزة 

د سید ریاض 
  ١م

 ----   ----  

كیمیاء متراكبات 
   fعناصر+ 

  ي د سمیر مدن.أ
  ١م

التحكم في 
العملیات 

  البیوكیمیائیة 
  ٤د عال ق

 ----  Sunday  

  عملي اجسام مضاده   ---- 
  ----    ٢مج+  ١عملي كائنات دقیقة مج   ٢مج +  ١مج

  اجسام مضاده ومناعھ 
  د سھا حمدي .أ

  ٤ق
 ----  Monday  

  عملي التحكم في العملیات البیو كیمیائیة   ----   
   ٢مج +  ١مج

  متطلب كلیة 
  ٣م

مقرر اختیاري 
  كائنات دقیقھ 

  د سحر عتریس 
  ١ق

  عملي انزیمات 
 Tuesday   ٢مج +  ١مج

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

االنزیمات 
ومیكانیكیة 

  عملھا 
  د اماني 

  ١م

   ١عملي كیمیاء عضویة حلقیة غیر متجانسھ مج
  بلمرات فیزیائیة 
  د ھشام الفقي 

  ٣م
 ----  Wednesday ٢خدام االجھزة مجعملي كیمیاء تحلیل باست   

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ 

  د احمد القاضي .أ
  ٢م

   ١عملي تحلیل باستخدام االجھزة مج
Thursday ٢عملي كیمیاء عضویة حلقیة مج   

  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 

  
   الثالثة شعبة الكیمیاء الخاصة 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 

 ----  ----  ----  ----  ----  
   fعناصر + كیمیاء متراكبات 

  د حسن عبد الحي .أ
   ٤ق

----  
  ) اختیاري( تآكل معادن 

  د نادیھ ھالل .أ
   ٥ق

----  Sunday  

  كیمیاء عضویة فلزیة   عملي تحلیل باستخدام االجھزة   ----
  ----   ٧د عبد المنعم ق

تحلیل 
باستخدام 

   ٢االجھزة 
  ٣د نجوى ق.أ

  Monday  عملي كیمیاء عضویة اروماتیة عدیدة الحلقات 

  متطلب كلیة   ----  ----  ----  ----  ----
  ----   ٣م

كیمیاء عضویة اروماتیة 
   ٢وعدیدة الحلقات 

  د ابراھیم عصام 
   ٥ق

----  Tuesday 

 Wednesday  عملي كیمیاء غیر عضویة حركیة    fمجموعھ  + ملي كیمیاء متراكبات ع  عملي كیمیاء عضویة حلقیة غیر متجانسھ     ----

----  ----  ----  ----  ----  ----  
  كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ 

  د احمد القاضي .أ
   ٢م

  كیمیاء حركیة 
  د غاده محمد 

   ٢م
----  Thursday 

  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 

  
   الثالثة 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 

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

 ----   ----   ----   ----  
كیمیاء عضویة 

   ٢فلزیة
  د رمضان 

   ١م

 ----  
كیمیاء متراكبات 

   fمجموعھ + 
  د رانیا جابر 

   ١م

 ----  
  أ  – ١تحلیل باستخدام االجھزة 

  د سید ریاض 
  ٩ق

 ----  Sunday  

  )  ٧( ـــــلي فیـــــــــــــــــزیـــــــــــــــــاء عمــــــــــــــ
   ١فیزیاء الكم 

  د ھاني الشرقاوي 
   ٥ق

 ----  Monday  

  متطلب كلیة   ----   ----   ----   ----   ---- 
  ٣م

كیمیاء حلقیة غیر 
  ب  – ١متجانسھ 

  ٢د فتحیھ ق.أ

  ) اطیاف ذریة  ( مقرر اختیاري 
  د جمال عطیھ  

  ٢ق
 ----  Tuesday 

  عملي كیمیاء عضویة حلقیة غیر متجانسھ   ----   ----   ----   ----   ---- 
   ٢بلمرات فیزیائیة 
  د ھشام الفقي 

   ٣م
 ----  Wednesday 

  عملي تحلیل باستخدام االجھزة   ----   ----   ----   ----   ---- 
   ٢فیزیاء ذریة 

  د فاطمھ عبد اللطیف 
   ٤ق

 ----  Thursday 

  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 

  
  الثالثة شعبة الفیزیاءالفرقة  

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 

   ٤فیزیاء عملیة   ---- 
  نظریة الزمر 

  د اشرف حسین 
  ٤ق

حاسب الي 
  )٤(متقدم 

  د صالح أحمد
  ٢ق

 ----  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  میكانیكا تقلیدیة 
  د احمد لطفي 

  ٤ق

  ء كم فیزیا
  د ھاني الشرقاوي 

  ٥ق
 ----  Monday  

  متطلب كلیة   ----   ----   ----   ----   ---- 
  ----   ٣م

  ) لیزر ( مقرر اختیاري 
  د فاطمھ عبد اللطیف 

  ٣ق
 ----  Tuesday 

   ٥فیزیاء عملیة   ----   ---- 
   ٢فیزیاء الجوامد 

  د جمال السعید .أ
  ١ق

 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  - ---   ----  
  فیزیاء ذریة 

  د فاطمھ عبد اللطیف 
  ٤ق

 ----  Thursday 

  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 

  
   الثالثة 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 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  
   ١فیزیاء ریاضیة 
  د احمد لطفي 

  ١ق

  مقدمھ في التوبولوجي 
  د سالمھ الدیب 

  ١ق
Saturday 

  Sunday  ----   ----   ----    ٦لیة فیــــــــزیاء عم

 ----   ----   ----   ----   ----  
  دوال خاصة 

  د مصطفى سكران 
  ٢ق

  فیزیاء الكم 
  د ھاني الشرقاوي 

  ٥ق
 ----  Monday  

  متطلب كلیة   ----   ----   ----   ----   ---- 
  ----    ٣م

  ) لیزر ( مقرر اختیاري 
  د فاطمھ عبد اللطیف 

  ٣ق
 ----  Tuesday 

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

دالت معا
تفاضلیة 
  جزیئیة 

  د محمد رجب

 ----   ----   ----   ----  
  معادالت تفاضلیة جزیئیة 

  د محمد رجب 
  ٤ق

Wednesday 

 ----   ----   ----   ----  
  احصــــــــــاء 
  د عاطف فرج 

  ٤ق
 ----   ----   ----   ----  Thursday 

  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 

  
  الثالثة شعبة الریاضیات 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 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  ٢تحلیل حقیقي 

  د احمد عبد التواب 
  ٢ق

 ----  Saturday 

  میكانیكا الموائع   عملي اساسیات علوم ونظم الحاسبات   ----   ---- 
  ----   د بثینھ محمد حسن 

اساسیات علوم 
  ونظم الحاسبات 
  د صالح احمد 

  ٢ق

 ----  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  -- --   ----   ----  Monday  

  متطلب كلیة   ----   ----   ----   ----   ---- 
  ٣م

  توبولوجي متقدم 
  د سالمھ الدیب 

  ٤ق
Tuesday 

 ----   ----  
معادالت 
تفاضلیة 

   ١جزیئیة
  د محمد رجب 

  میكانیكا الكم 
  ----   د حسین البدري 

   ١معادالت تفاضلیة جزیئیة
  د محمد رجب  

  ٤ق
Wednesday 

 ----   ----   ----  -- --  
  احصــــــاء 

  د عاطف فرج 
  ٤ق

 ----   ----   ----   ----  Thursday 

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

                                                                  
  ھ عرفھ صبري جمع/ 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 

  
   الثالثة شعبة الریاضیات وعلوم الحاسب 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 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  مقدمھ في التوبولوجي 

  د سالمھ الدیب 
  ١ق

Saturday 

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

مقرر (ات ھندسة برمجی
  )اختیاري

  د صالح احمد
  ٧ق

 ----  
  برمجھ شیئیة 

  د محمد عبد الباقي 
  )المعمل(

 ----  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----  
  مقرر اختیاري دوال خاصة 

  د مصطفى سكران 
  ٢ق

 ----   ----   ----  Monday  

  متطلب كلیة  ----   ----   ----   ----   ---- 
 Tuesday  ----   ----   ----   ----    ٣م

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

معادالت 
تفاضلیة 
  جزیئیة 

  د محمد رجب 

  قواعد بیانات 
  د ایمن مصیلحي 

  ٤ق

  نظم تشغیل 
  د محمد عبد الباقي 

  ١ق

   ١معادالت تفاضلیة جزیئیة 
  د محمد رجب 

  ٤ق
Wednesday 

 ----   ----   ----   ----  
  احصـــــــــاء 
  د عاطف فرج 

  ٤ق
 ----   ----   ----   ----  Thursday 

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

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


