
   
 

        

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
  السبت یوم  ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

  ك خاص٣كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ         ١ق 
            أ.د. احمد القاضي

   ٤حاسب الي متقدم  د/احمد عبد التواب–ریاضة ٣تحلیل حقیقي         ٢ق
           د/مدحت فؤاد 

                      ٣ق

            كف أل/جھاد ٢ین معادالت تفاضلیة تمار        ٤ق

    ا/احمد عزت  ١رف مج٢تمارین ھندسة فراغیة   رف أ/ االء٢ ١تمارین جبر خطي مج      رف أ/شیماء٢ ١تمارین معادالت تفاضلیة مج    ٥ق

    رف ٢أ/جھاد  ٢تمارین معادالت تفاضلیة مج      ر د/سید٣میكانیكا الكم   ٦ق

  كف٢-٢ة مجتمارین معادالت تفاضلی                ٧ق
    أ/محمد غالب 

تحلیل باستخدام االجھزة       ٨ق
  د/سید ریاض–كف ٣تحلیل باستخدام االجھزة         دسید ریاض –ك ٣

توبولوجي 
رحاسب د/ھبھ ٣رف+٣

  رزق
  

    جیو  ٢تصویر جوي وصور جویة       ریاضة  ٢      ٩ق

        رحاسب د/محمود بسیوني ٣رف + ٣دوال خاصة   د/ ھبھ رزق  رحاسب٣رف +٣توبولوجي   د/عال نبیل –حیوي ٤وراثة جزیئیة وخلیة وراثیة     ١م

  رف د/سید عبد المقصود ٢دینامیكا   كف د/ محمود بسیوني ٢معادالت تفاضلیة     ٢م
كیمیاء حلقیة غیر 

  كف ٣متجانسھ 
  أ.د /فتحیھ قرني 

        

  رف ٣كف+٣ف+٣مقرر اختیاري لیزر     ٣م
  د/ فاطمھ عبد اللطیف 

  كف ٣ف +٣) ٢فیزیاء ذریة (
  د/ فاطمھ عبد اللطیف 

  كیمیاء حیویة وجزیئیة وبروتینات واحماض 
        د /اماني  –حیوي ٤

            ك عضویة       ٤م

  مقرر اختیاري مبیدات حشریة د/ ابراھیم عصام         (حاسبات)١م
            حیوان + نبات +جیو + حیوي٤

                كھربیة     (حاسبات)٤م

  عمید الكلیة      قائم بتسییر أعمال                                                                                                                                                                شئون الطالب 
  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                                                                           

                 
   عرفھ صبري جمعھ أ.د /                                                ا.د / محمد سعید ابو الغار                                                                                                                                              



   
 

        

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
  الحدیوم ا ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

   ٦تمارین ھندسة اولى ع.ط مج    د/صالح  – رحاسب٤شبكات الحاسب   د/ایمن مصیلحي  -حاسب٤ذكاء اصطناعي   ف ٤ –أ.د / نجالء راشد –جسیمات اولیة     ١ق 

  د/محمد یوسف  –كف ٤الكترونیات رقمیة       أ.د /فتحیھ قرني  –كف ٤كیمیاء كربوھیدرات     ٢ق
كیمیاء البترول 

–كف ٤ومنتجاتھ 
  د/ابراھیم عصام

  ١تمارین ریاضة مج

   ٢تمارین ریاضة مج    فیزیاء نوویة             ٣ق

    ٤ق
كیمیاء منتجات 

– ك خاص٤صبغیھ
  أ.د/ایمن صالح

  ك ٤- كیمیاء كھربیة 
  د/مسعد 

  كیمیاء البترول والبتروكیمیاویات 
  د/جمال تمام  –ك خاص ٤

  ك خاص ٤كیمیاء عالجیھ 
        ا.د عبد المنعم مخلوف 

سید عبد د/ –ریاضة ٤مقرر اختیاري میكانیكا الكم   د/ بدر الدین –احصاء متقدم     ریاضة  ٤د/ احمد عبد التواب  –تحلیل مركب   ٥ق
    المقصود

   ٧تمارین ھندسة اع.ط مج   ٣ع.ط مج١تمارین ھندسة       احیاء مائیة     ٦ق

  جیو ٣بیئات قدیمھ     ٧ق
  د/سید عبد العزیز

جیولوجیا المیاه الجوفیة 
  أ.د رفعت الترب-جیو٣

جیولوجیا تحت سطحیة 
  أ.د رفعت الترب-جیو٣

  جیو٣جیوفیزیاء 
   ٣تمارین ریاضة مج  ٤ط مجتمارین میكانیكا اع.    ا.د/رفعت الترب

عالقات مائیة وانتقال     ٨ق
  د/ھشام –نبات ٣ذائبات 

  نبات ٣فیروسات 
    احصائي   د/رضا 

كیمیاء متراكبات 
جیو ٣  fوعناصر

  د/رانیا
      

  كیمیاء عضویة       ٩ق
  ) ١مدخل علم حیوان(  د/ غاده محمد –جبر وھندسة اولى جیو   د/اسماء –اولى جیو 

  د/سمیرة - اولى جیو
  ھربیة اولى جیو ك

        د/ جمعھ

مقرر اختیاري حیوان     ١م
          د/عادل السید  ١ضوء ا ع.ط مج  د/رانیا  ١كیمیاء غیر عضویة اع.ط مج  أ.د ایھاب معاذ–تصنیف 

  حاسب الي اع.ط +جیو    ٢م
  اع.ط  ٥تمارین میكانیكا مج  د/ابراھیم عصام ٢كیمیاء عضویة ا ع.ط مج  د/رانیا ٢كیمیاء غیر عضویة اع.ط مج  د/عزه محرم  ٢كھربیة ا ع.ط مج  د/ایمن 

 fكیمیاء متراكبات +  حیوي ا.د سھا حمدي  ٣اجسام مضادة ومناعھ     ٣م
  حیوي +نبات أ.دسمیر ٣

 fكیمیاء متراكبات +
        حیوان أ.د عبد انبي ٣كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ   حیوان أ.د سمیر ٣

كیمیاء عضویة فلزیة     أ.د كمال الدیب  –رف ٤رحاسب+٤مقدمھ في الریاضیات الفازیة   ٤م
  أ.دایمن صالح–حیوي ٣

  نبات+حیوي ٣كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ 
        د/اسماء كمال 

د/اسماء  –بیولوجي ٢) ١تصنیف نبات زھري(    (حاسبات)١م
    ھندسة وراثیة   وراثة جزیئیة   د/احمد قندیل +د/وسام –بیولوجي ٢حبلیات   خمیس

  ) ٢فیزیاء نوویة(  ة خواص ماد    (حاسبات)٤م
        رف +كف+ف د/ اشرف غانم ٤
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  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
  ثنینیوم اال ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

                      ١ق 

    أ/لمیاء  ٢رف مج٢تمارین دینامیكا            د/احمد لطفي –فیزیاء ٣فیزیاء تقلیدیھ     ٢ق

  ك خاص ٣كیمیاء عضویة اروماتیة عدیدة الحلقات   أ.د/حسن عبد الحي–ك خاص ٣ fكیمیاء متراكبات +      ٣ق
          د/ابراھیم عصام 

                      ٤ق

  رحاسب ھندسة برمجیات ٣مقرر اختیاري   رحاسب ٣ –الح د/ص–قواعد بیانات   رف ٢- ٢تمارین جبر خطي مج    ٥ق
        د / صالح 

                      ٦ق

                      ٧ق

  جیو ٤طیف جزیئي     ٨ق
  د/منال

  جیو ٤جیولوجیا بترول 
فسیولوجیا الطحالب   د/احمد لطفي  –ف+رف ٣فیزیاء ریاضیة    ا.درفعت الترب

  د/حنان–نبات ٤
كیمیاء منتجات صبغیة 

        صالحا.دایمن –نبات ٤

جیولوجیا تركبیبیة     ٩ق
 fكیمیاء متراكبات+    د/خلود -جیو٢

  د/رانیا-كف٣
جیو د/سید عبد العزیز +د/صبحي ٢حفریات دقیقة 

  ھالل
  جیو ٢صخور ناریة 

        د/عبد الحلیم 

كھربیة وضوء اولى بیو     ١م
  د/عبد الوھاب  ٢مج

علم االنسجھ اولى بیو 
  د/عبد الكریم  ٢مج

  ى بیو كیمیاء عضویة اول
  ا.د عبد النبي ٢مج

مدخل علم حیوان اولى 
    ا.د/صالح العوني ٢كیمیاء غیر عضویة اولى بیو مج  جیو ٤مقرر اختیاري جیوتكتونیك   د/ایمن  ٢بیو مج

علم االنسجھ اولى بیو     ٢م
  د/عبد الكریم ١مج

مدخل علم حیوان اولى 
  د/ایمن  ١بیو مج

كھربیة وضوء اولى بیو 
  ويد/یاسر عبد الق ١مج

كیمیاء عضویة اولى بیو 
  ا.د عبد النبي ١مج

  حیوان ٤مقرر اختیاري االعصاب والعضالت 
  د/ھبھ الدش + د/ محمد ھاللي

   
      

  د / احمد روبي  –احصاء   ٣م
  ریاضة +رف +ر حاسب ٣

  رف ٢دینامیكا حراریة 
  أ.د/ صالح محروس  

  رف  ٢تیار متردد ودوائر كھربیة 
  صخور رسوبیة جیولوجیا تركیبیة و  د/حمدان

  كف  ٢تیار متردد ودوائر كھربیة   د/ عادل السید –كف ٢دینامیكا حراریة   كف د/ غاده +د مسعد ٢كیمیاء فیزیائیة     ٤م
        د/سامیھ سلیمان

  (حاسبات)١م

  متطلب 
  ادارة اعمال 

  (حاسبات)١م
  د/ ایمان

  
طیف جزیئي 

  حیوان+نبات+حیوي٤
  د/فاطمھ صمیده

كیمیاء السطوح والحفز 
حیوان ٤

+نبات+حیوي+جیو أ.د 
  محمد الربیعي 

كیمیاء البترول 
  حیوان+جیو ٤ومنتجاتھ 

  د/ابراھیم عصام 

  حیوان ٤مقرر اختیاري 
  حشرات وصحة بیئة د/میاده

كیمیاء المنتجات 
حیوي ٤الطبیعیة 

  ا.دعبدالنبي
    

      تحلیل عددي   (حاسبات)٤م
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  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
  لثالثاءیوم ا ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

  د/فاطمھ –رف +رحاسب ٤ھندسة تفاضلیة         ١ق 
      د/فاطمھ عبد اللطیف  –رف ٤) ٢فیزیاء ذریة(  عبد العزیز

د/صبحي –ف ٤فیزیاء احصائیة دینامیكا حراریة   ف+كف د/یاسر عبید٤فیزیاء حیویة واشعاعیة     ٢ق
    ١تمارین میكانیكا اولى ع.ط مج      رجب

د/عادل عبد –جیو ٣كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ       ٣ق
     ٢تمارین میكانیكا اولى ع.ط مج        الجواد

          ي د/ محمد عبد الباق –رحاسب ٤نظریة المترجمات         ٤ق

كیمیاء عضویة حیویة    ٥تمارین ھندسة اولى ع.ط مج    ٥ق
  د/اماني –ك خاص ٤

  ك خاص ٤كیمیاء الحفز 
            أ.د / محمد الربیعي

  ٧تمارین استاتیكا اولى ع.ط مج    ٦ق
كیمیاء السطوح والحفز 

ا.د محمد –كف ٤
  الربیعي

كیمیاء المنتجات 
د/عادل  –كف ٤الصبغیة 

  عبد الجواد 
          

  تصنیف نباتات زھریة        ٧ق
              د/فاتن یوسف –نبات ٣

  نبات ٣فلورا مصریة     ٨ق
  د/ھشام الفیومي 

  نبات ٣بیئة صحراویة 
            میكانیكا الموائع   د/مي سید 

  ر+ ر حاسب +رف ٤میكانیكا االوساط المتصلة   ٩ق
  د/اسماعیل عبد الظاھر 

  بللورات اولى جیو 
  ا.د / محمد ابو الغار 

) ٤حیوان(مدخل علم 
  د/رجاء –اولى جیو 

  معادن وصخور اولى جیو 
        ا.د/ محمد ابو الغار 

   ١میكانیكا اولى ع.ط ج   ٤تمارین ھندسة اولى ع.ط مج    ١م
  د/عبد العظیم 

   ١ھندسة اولى ع.ط ج
        د/ محمد رجب 

   ٢ھندسة اولى ع.ط ج  ریاضة د/زینب عیاد٢  ٢م
  د/ محمد رجب

   ٢میكانیكا اولى ع.ط ج
        د العظیمد/عب

  حیوي ٣بلمرات فیزیائیة   ٣م
  د/ھشام الفقي 

  حیوان ٣اجنھ وصفي 
  د/احمد قندیل +د/وسام 

  حیوان +نبات +جیو ٣بلمرات فیزیائیة 
  د/ھشام الفقي 

كیمیاء عضویة فلزیة 
  حیوان +جیو+نبات٣

  د/رمضان معوض
      

      ٤م
انزیمات ومیكانیكیة 

  حیوي ٣عملھا 
  د/اماني

نات مقرر اختیاري كائ
          ریاضة عام   ٤  حیوي د/سحر ٣دقیقة 

  (حاسبات)١م

  متطلب 
  ادارة اعمال 

  (حاسبات)١م
  د/ ایمان

  ریاضھ عامة 
  د/محمد رجب  -بیو٢

  بیو٢) ٢تشریح نبات(
    انزیمات  بیولوجیا اشعاعیة   بیو ا.د /ممدوح طھ ٢كیمیاء كربوھیدرات ودھون   د/مي سید

                      (حاسبات)٤م
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  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
   عرفھ صبري جمعھ أ.د /                                                                     ا.د / محمد سعید ابو الغار                                                                                                                         

  ربعاءیوم اال ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

  ١رف مج٢تمارین دینامیكا         ١تمارین ریاضة عامة مج  ١ق 
    د/ھبھ عالم 

    أ/شیماء  ١كف مج٢تمارین معادالت   د/ محمد عبد الباقي  –رحاسب ٣نظم تشغیل   د/ اشرف غانم  –ف ٣نظریة الزمر     ٢رین ریاضة عامة مجتما  ٢ق

جیولوجیا اقتصادیة     ٣تمارین ریاضة عامة مج  ٣ق
  د/عبد الحلیم–جیو ٤

كیمیاء المنتجات 
  د/عادل –جیو ٤الصبغیة 

  جیو٤صباغ مقرر اختیاري كیمیاء النسیج واال
  د/زینب رمضان 

  جیولوجیا المیاه الجوفیھ
      ا.د/احمد جابر 

        كیمیاء حركیة    د/محمد عبد الباقي  –رحاسب ٣برمجھ شیئیة     ٤ق

            دغاده محمد  –ك خاص ٣كیمیاء حركیة   د/ سالمھ  –ریاضة ٣توبولوجي متقدم   ٥ق

  اص ك خ٣كیمیاء عضویة فلزیة         ٦تمارین ریاضة عامة مج  ٦ق
    رف ٢أصفاء  ٢تمارین ھندسة فراغیة مج  أ.د /عبد المنعم مخلوف 

  فسیولوجي فطر   ٥تمارین ریاضة عامة مج  ٧ق
  مقرر اختیاري انزیمات   د/خلود  –نبات  ٤فسیولوجیا النمو   نبات٤د/مي 

          د/ھشام 

  ك خاص ٣مقرر اختیاري     ٨ق
        د/بثینھ  –ریاضھ ٣ –میكانیكا الموانع   طیھ د/ جمال ع –رف ٢ھندسة   أ.د نادیھ ھالل –تآكل معادن 

    ٩ق
كیمیاء عضویة اروماتیة 

  جیو ٢
  د/زینب رمضان 

  جیو ٢كربوھیدرات 
        د/زینب عیاد  –رف ٢معادالت تفاضلیة   جمال عطیھد  –جیو ٢اطیاف ذریة   ا.د ممدوح طھ 

تصنیف نبات الزھري   ٤تمارین ریاضة عامة مج  ١م
  د/رضا ١اولى بیو ج

  اولى بیو ١ب الي جحاس
  د/ایمن 

مقدمھ في الجبر 
 ١والھندسة اولى بیو ج

  د/احمد روبي 
   ١كیمیاء غیر عضویة اولى بیو ج  د/رشا  ١فسیولوجي نبات عام اولى بیو ج

    ا.د / صالح عبد العلیم العوني

حیوان ٤علم حشرات     ٢م
  ا.د عفاف الجندي 

  حیوان ٤فسیولوجي 
  / سماح ا.د / نجالء رفعت +د/ عزه + د

  حیوان ٤علوم البحار 
  ا.د / خالد زغلول 

كیمیاء البترول 
  نبات+حیوي ٤ومنتجاتھ 

  أ.د عبد المنعم مخلوف 
    

  جبر خطي     ٣م
  د/عائشھ  –رف ٢

  معادالت تفاضلیة جزیئیة 
  د/ محمد رجب  –ر + رحاسب ٣

  فیزیاء الكم 
  ف + رف+ كف د/ھاني الشرقاوي ٣

كیمیاء عضویة فلزیة 
ضان د/رم –كف ٣

  معوض
    

  ف ٣فیزیاء الجوامد     ٤م
  أ.د / عرفھ 

  كف ٢كیمیاء عضویة اروماتیة عدیدة الحلقات 
           د/زینب رمضان 

    (حاسبات)١م
  كیمیاء كربوھیدرات 

  حیوان+جیو+نبات+حیوي٤
  أ.د ممدوح طھ 

  اولى بیو  ٢حاسب الي ج
  د/ایمن 

   ٢فسیولوجي نبات عام اولى بیو ج
  د/رشا 

ي تصنیف نبات زھر
  د/رضا ٢اولى بیو ج

مقدمھ في الجبر 
 ٢والھندسة اولى بیو ج

  د/احمد روبي
      

  كف ٣كیمیاء البلمرات   (حاسبات)٤م
  د/ھشام الفقي 

كیمیاء المركبات 
العضویة ذات التاثیر 

  حیوي ٤الفارماكولوجي 
  د/سحر عتریس 

  مقرر اختیاري كیمیاء حیویة باثولوجیا 
  د/سحر عتریس 

  حیوي٤

  كف ٢كیمیاء عامة 
        ا.د / صالح العوني
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  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 
  لخمیسیوم ا ٢٠٢٠/٢٠٢١الثانيالدراسي  جدول ایام محاضرات الفصل

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  القاعھ

                   ١ق 
                   ٢ق
                   ٣ق

  ف ٤مفاعالت ومعجالت     ٤ق
  د/ محمد عطیھ 

  مقرر اختیاري الكترودینامیكا 
  د/عادل فتحي  –رف +ف ٤

كیمیاء النسیج واالصباغ 
  ك خاص ٤

  ا.د/عبد النبي 
      ٤تمارین ریاضة مج

  ك خاص ٤طیف جزیئي       ٥ق
    ٣تمارین میكانیكا اولى ع.ط مج    اولى ع.ط  ٦تمارین میكانیكا مج  د/فاطمھ صمیده 

  ١تمارین ھندسة اولى ع.ط مج  ٦تمارین ریاضة مج              ٦ق

                      ٧ق

  ریاضة + رف + رحاسب  ٤تحلیل عددي   ٨ق
  د/مصطفى سكران 

  ریاضة ٤تحلیل دالي 
  د/ حسن یوسف 

  ریاضة ٤معادالت تفاضلیة جزیئیة 
      د/ ممدوح ربیع 

  كف ٤مبیدات حشریة        ٩ق
  د/ابراھیم عصام 

  كف ٤طیف جزیئي 
      ٥تمارین ریاضة مج  د/منال 

  اولى ع.ط  ١كیمیاء عضویة ج    ١م
  د/ ابراھیم عصام 

   ١كھربیة اولى ع.ط ج
        تمارین جبر وھندسة   د/ عزه محرم 

   ٢ضوء اولى ع.ط ج     ٢م
  د/ عادل السید 

  كیمیاء غیر عضویة اولى جیو 
        ٢تمارین ھندسة اولى ع.ط مج  د/ ھبھ جوده

      ٣م
ات اولیات وطفیلی

د/ھبھ +ا.د –حیوان ٣
  دیھوم 

  حیوان٣تقنیھ نسیجیھ 
د/محمد صالح+د/ھبھ 

  ربیع
    

تحلیل باستخدام 
حیوان ٣) ٢االجھزة(

  د/سید ریاض–+جیو 
      

      ٤م
تحلیل باستخدام االجھزة 

د/سید  –نبات+حیوي ٣
  ریاض

التحكم في العملیات 
  حیوي ٣البیوكیمائیة 
  د/عال

            

  بیو ٢یة اروماتیة كیمیاء عضو        (حاسبات)١م
  أ.د عبد النبي 

  بیو ٢عم حشرات 
          أ.د عادل عبد الحكیم 

                      (حاسبات)٤م
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