
   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

  
  الرابعھ 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 

   ٣عملي علوم بحار مج    ١عملي علوم بحار مج  Saturday   ٣؛ ٢؛ ١مقرر اختیاري حیوان مج  ٢عملي فسیولوجي ومناعھ مج   ٣عملي فسیولوجي ومناعھ مج  ----   ---- 

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

كیمیاء المنتجات 
   ١الطبیعیة 

بد النبي د ع.ا
  عیسوي

   ٤م

فسیولوجي 
  ١ومناعھ

  د عزه سعید.ا
  ٤م

مقرر اختیاري 
مناعھ (

وبیولوجیا 
  )جزیئیة

سماح ؛ د . د
  ٤محمد صالح م

فسیولوجي 
   ١ومناعھ

  د نجالء رفعت .ا
  سماح ممدوح.د

  ٤م

   ٣علم حشرات
د عفاف .أ

  الجندي
  د ایھاب معاذ .أ

   ٤م

مقرر اختیاري 
حشرات وصحة 

  بیئة 
  د میاده 

  ٤م

- ---  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----  
  علوم البحار 

  د خالد زغلول .أ
   ٢م

كیمیاء السطوح 
  والحفز 

د محمد .ا
  الربیعي 

   ٢م

  طیف جزیئي 
  د فاطمھ محمود 

   ٢م

مقرر اختیاري 
فسیولوجیا 
العضالت 

  واالعصاب 
  ھبھ الدش  . د
  محمد ھاللي. د

  ٢م

 ----  Monday  

 ----   ----   ----   ----  
   ١فسیولوجي ومناعھ مج عملي 

 ----  
حقوق االنسان ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) ومكافحة الفساد

  ١م
 ----  Tuesday ٣عملي كیمیاء السطوح والحفز مج   

   ٢عملي علوم بحار مج

  ٣عملي كیمیاء الكربوھیدرات مج    ٢عملي كیمیاء كربوھیدرات مج  ----   ---- 

مقرر اختیاري 
رات وصحة حش

  بیئة 
  ٦میاده  ق. د

كیمیاء 
  ٢الكربوھیدرات 

  د ممدوح طھ .ا
   ٢م

 ----  Wednesday 

 ----   ----  

كیمیاء 
البترول 

  ومنتجاتھ 
ابراھیم . د

  عصام 

مقرر اختیاري كیمیاء مبیدات 
  حشریة ومبیدات حشائش 

  ابراھیم عصام . د
  ١م

   ٢عملي كیمیاء السطوح والحفز مج 

   ١الحفز مجعملي كیمیاء السطوح و

Thursday ١عملي كیمیاء الكربوھیدرات 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 

  
  الرابعھ 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 

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

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

كیمیاء المنتجات 
  الطبیعیة 

   د ایمن صالح.أ
  ١ق

  مقرر اختیاري 
  انزیمات 

  ھشام عباس . د
  ١ق

  Sunday  عملي كیمیاء السطوح والحفز 

  ----   عملي فسیولوجیا الفطر   ----   ---- 

فسیولوجیا 
  الفطر 

  مي علي . د
  ٣م

كیمیاء البترول 
ومنجاتھ 
  الطبیعیة

د عبد المنعم .أ
  ٣مخلوف م

كیمیاء السطوح 
  والحفز 

د محمد .ا
  الربیعي 

  ٢م

  ي طیف جزیئ
  فاطمھ محمود . د

  ٢م
 ----   ----  Monday  

  عملي فسیولوجیا طحالب   ----   ----   ----   ---- 

فسیولوجیا 
  طحالب

  رانیا محمد.د
  ٥ق

حقوق االنسان ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) ومكافحة الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

  عملي فسیولوجیا النمو   عملي مقرر اختیاري انزیمات   ---- 
  النمو فسیولوجیا 

  مروة عبد اللطیف . د
   ٥ق

كیمیاء 
  ٢الكربوھیدرات 

  د ممدوح طھ .ا
  ٢م

 ----  Wednesday 

 ----   ----  

كیمیاء البترول 
  ومنتجاتھ 

ابراھیم . د
  عصام 

  ١م

مقرر اختیاري كیمیاء مبیدات 
  حشریة ومبیدات حشائش 

  ابراھیم عصام . د
  ١م

 Thursday  ----   ----   ----   عملي كیمیاء الكربوھیدرات 

  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 

  
   الرابعھ شعبة العلوم الجیولوجیھ 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 

 Saturday  ----   ) زیارات میدانیة) (٢(تدریبات حقل   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 

  عملي كیمیاء السطوح والحفز   عملي كیمیاء كربوھیدرات   ---- 
  جیولوجیا البحار 

  احمد وجیھ . د
  ٦ق

  Sunday  ----   لي جیولوجیا بترول عم

 ----   ----   ----   ----  
  مقرر اختیاري جیوتكتونیك 

  خلود . د
  ٩ق

جیولوجیا 
  خلود .اقتصادیة  د

  ٩ق

كیمیاء السطوح 
د محمد .والحفز أ

   ٢الربیعي م

  طیف جزیئي 
  د فاطمھ محمود 

   ٢م

  جیولوجیا البترول 
  د رفعت الترب .ا

   ٧ق
 ----  Monday  

 ----   ----  -- --   ----   ----   ----   ----  
كیمیاء منتجات 

   ١طبیعیة 
د عادل عبد 

  ٦الجواد ق

حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

    عملي جیولوجیا اقتصادیة     ----   ----   ----   ----   ---- 

كیمیاء 
  الكربوھیدرات 

  د ممدوح طھ .ا
   ٢م

 ----  Wednesday 

 ----   ----  
كیمیاء البترول 

  ومنتجاتھ 
  ابراھیم عصام . د

  ١م

مقرر اختیاري كیمیاء مبیدات حشریة 
  ومبیدات حشائش 

  ابراھیم عصام . د
  ١م

  )٢(عملي جیولوجیا المیاه الجوفیة 

جیولوجیا المیاه 
   ٢الجوفیة 

  د احمد جابر .ا
   ١ق

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

  عمید الكلیة                                                 لطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                  رئیس قسم  شئون ا                  
  

                                                                  
  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 

  
  الرابعھ 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 

  عملي كیمیاء النسیج واالصباغ   ----   ----   ----   ---- 

كیمیاء النسیج 
  واالصباغ 

  د عبد النبي .ا
  ٧ق

كیمیاء حیویة 
  عضویة 

  اماني شعبان. د
  ٢ق

 ----   ----  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----  
   ٢كیمیاء كھربیة 

  مسعد . د
   ٣ق

  كیمیاء الحفز 
  د محمد الربیعي .أ

   ٣ق

  طیف جزیئي ب 
  د فاطمھ 

  ١ق
 ----   ----  Monday  

  عملي كیمیاء الحفز   بحث ومقال   ----   ----   ---- 
حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

  ي كیمیاء كھربیة عمل  ----   ---- 
  كیمیاء البترول والبتروكیماویات 

  جمال تمام . د
  ٢ق

  كیمیاء عالجیھ 
  د عبد المنعم مخلوف .أ

   ٢ق

كیمیاء المنتجات 
   ٢الطبیعیة 

محمد جمعھ . د
   ٢ق

 ----  Wednesday 

 Thursday  ----   ----   ----   عملي كیمیاء المنتجات الطبیعیة   عملي كیمیاء عضویة حیویة   ----   ---- 

  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 

  
  الفرقة الرابعھ شعبة الكیمیاء والفیزیاء 

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 

  Sunday   ٤فیزیاء عمــــــــلیة   عملي كیمیاء السطوح والحفز   عملي كیمیاء الكربوھیدرات   ---- 

 ----   ----   ----   ----  
   ٢ فیزیاء نوویة

  اشرف غانم . د
  ١ق

كیمیاء البترول 
ومنتجاتھ 
  الطبیعیة 

د عبد المنعم .أ
  مخلوف

كیمیاء السطوح  
  والحفز 

  د محمد الربیعي .أ
  ٢م

  طیف جزیئي 
  فاطمھ محمود. د

  ٢م
 ----   ----  Monday  

 ----   ----   ----   ----   ----  
  كیمیاء الكربوھیدرات 

  د فتحیھ قرني .أ
  ٥ق

كیمیاء منتجات 
  ١طبیعیة 

عادل عبد . د
  ٦الجواد ق

حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

   ٤فیزیاء عمــــــــلیة   ---- 

  مقرر اختیاري فیزیاء 
  الكترونیات رقمیة 

  محمد یوسف . د
  ٣ق

 ----  
  فیزیاء حیویة واشعاعیة 

  یاسر عبید . د
   ٥ق

 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  مقرر اختیاري 

  كیمیاء النسیج واالصباغ 
  زینب رمضان. د

  ٣ق

 ----  Thursday 

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

                                                                  
  عرفھ صبري جمعھ / د .أ                   ور كرم  محمد ان/ د.أ                                                                                                                  



   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

  
  الرابعھ شعبة الكیمیاء 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 المنتجات 

   ١الطبیعیة
  د عبد النبي .أ

   ٤م

  Sunday  عملي كیمیاء حیویة جزیئیة وبروتینات واحماض نوویة   عملي كیمیاء السطوح والحفز 

  عملي كیمیاء الكربوھیدرات   ----   ----   ---- 

كیمیاء البترول 
  ومنتجاتھ 

د عبد المنعم .ا
  ٣مخلوف م

كیمیاء السطوح 
   ١والحفز 

  الربیعي د محمد .أ
   ٢م

  طیف جزیئي 
  فاطمھ محمود . د

   ٢م
 ----   ----  Monday  

 ----   ----   ----   ----  
  مقرر اختیاري كیمیاء حیویة باثولوجیا 

  سحر عتریس .د
   ٤ق

كیمیاء حیویة جزیئیة وبروتینات 
  واحماض 

  اماني شعبان . د
   ٤ق

حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

  ----   خلیھ وراثیة + عملي وراثة جزیئیة   ----   ----   ----   ---- 

كیمیاء المركبات 
العضویة ذات 

التاثیر 
  الفارماكولوجي 

سحر عتریس  . د
  ٢م

كیمیاء 
   ٢الكربوھیدرات 

  د ممدوح طھ .ا
   ٢م

 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  خلیھ وراثیة + وراثة جزیئیة 

  د عال نبیل 
  ٣ق

  مقرر اختیاري كیمیاء النسیج واالصباغ 
  زینب رمضان . د

  ٣ق
 ----  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 

  
  الرابعھ شعبة الفیزیاء 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 

  جسیمات اولیة   ----    ٤فیــــــــزیاء عملیة   ---- 
  Sunday     ١د نجالء راشد ق.أ

 ----   ----   ----   ----  
   ٢فیزیاء نوویة 

  د اشرف حسین 
  ١ق

  دینامیكا حراریة احصائیة 
  صبحي رجب . د

  

  مقرر اختیاري الكترودینامیكا 
  د عادل فتحي 

   ١ق
 ----  Monday  

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

  مفاعالت ومعجالت 
  د محمد عطیھ 

  ٢ق
   

 ----  

حقوق االنسان  (متطلب كلیة 
د ثروت .أ) ومكافحة الفساد

  الدسوقي 
  ١م

 ----  Tuesday 

   ٥فیزیاء عمـــــــــلیة   ----   
  فیزیاء حیویة واشعاعیة 

  د یاسر عبید 
   ٥ق

 ----  Wednesday 

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

  
   الرابعھ 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 

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

معادالت 
تفاضلیة 
  جزیئیة 

  د ممدوح ربیع 

  میكانیكا االوساط المتصلة 
  د اسماعیل عبد الظاھر 

  ٣م
 ----  Saturday 

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

   ٢ تحلیل دالي  ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
  د محمود صبري 

  تحلیل عددي 
  د محمود عبد هللا 

  ٢ق
Monday  

   ٢معادالت تفاضلیة جزیئیة  ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
  د ممدوح ربیع 

حقوق االنسان ( متطلب كلیة 
د ثروت .أ) ومكافحة الفساد

  الدسوقي 
  ١م

 ----  Tuesday 

   ٢تحلیل دالي   ----   ----   ----   ----   ----   ---- 
  د صبري د محمو

  احصاء ریاضي متقدم 
 Wednesday  ----   د احمد روبي 

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

   ٢نظریة میكانیكا الكم
  مقرر اختیاري 
  د سید محمد 

  ٣ق

 ----  
  تحلیل مركب 

  د احمد عبد التواب 
  ٢ق

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 

  
  الرابعھ 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 

 ----   ----  --- -   ----   ----   ----   ----  
  میكانیكا االوساط المتصلة 
  د اسماعیل عبد الظاھر 

  ٣م
 ----  Saturday 

  Sunday  ----   ----   ----   ----    ٦فیزیاء عملیة 

 ----   ----   ----   ----  
  نوویة 

  د اشرف حسین 
  ١ق

 ----   ----  
  تحلیل عددي 

  د محمود عبد هللا 
  ٢ق

Monday  

 ----   ----   ----   ----  
  اضلیة ھندسة تف

  د فاطمھ عبد العزیز 
  ٣ق

حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

 ----   ----   ----   ----   ----  
  مقرر اختیاري 

  الكترونیات رقمیة 
  محمد یوسف / د

  ٣ق

  ) مقرر اختیاري(مقدمھ في الریاضیات الفازیة 
  د كمال الدیب .أ

  ٣ق
 ----  Wednesday 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
   ٢فیزیاء ذریة 

  د فاطمھ عبد اللطیف 
  ٤ق

 ----  Thursday 

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

                                                                  
  عرفھ صبري جمعھ / د .أ                   رم  محمد انور ك/ د.أ                                                                                                                  



   
 

                                                                                                                     

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠جدول الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

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

  
   الرابعھ 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 

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  میكانیكا االوساط المتصلة 
  د اسماعیل عبد الظاھر 

  ٣م
 ----  Saturday 

 ----   ----   ----   ----  
  نظریة المترجمات 
  د محمد عبد الباقي 

  ٦ق

مقرر اختیاري موضوعات مختاره في 
  الحاسب 

  د ایمن مصیلحي 
  ٥ق

  ذكاء اصطناعي 
  د ایمن مصیلحي 

  ٧ق
 ----  Sunday  

 ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----  
  تحلیل عددي 

  د محمود عبد هللا 
  ٢ق

Monday  

- ---   ----   ----   ----  
  ھندسة تفاضلیة 

  د فاطمھ عبد العزیز 
  ٣ق

حقوق االنسان ومكافحة ( متطلب كلیة 
  د ثروت الدسوقي .أ) الفساد

  ١م
 ----  Tuesday 

  مشروع   ----   ----   ---- 
  ----   د محمد عبد الباقي 

  مقدمھ في الریاضیات الفازیة 
  د كمال الدیب .أ

  ٣ق
 ----  Wednesday 

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

  عمید الكلیة                                                                 رئیس قسم  شئون الطالب                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    
  

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

  
  


