
   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  األولى 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 
    5عملي كیمیاء عضویة مج  6ق جھادأ/ 1تمارین جبر مج  أ/ایمان 3ق 2تمارین جبر مج   8تمارین جبر مج    

Saturday  

    
  2عملي كیمیاء غیر عضویة مج

    6عملي كیمیاء غیر عضویة مج  1یاء عضویة مجعملي كیم

ا/جھاد  1) مج1تمارین تحلیل ریاضي(   7عملي كیمیاء عضویة مج  4عملي كیمیاء غیر عضویة مج    
    1ق

أ/شیماء  4) مج1تمارین تحلیل ریاضي(  3عملي كیمیاء غیر عضویة مج  3عملي كیمیاء عضویة مج      
    2ق

  دةخواص ما  8؛ مج 7عملي حرارة مج    
  د/ ھاني الشرقاوي  

  ( حاسبات )  1م

  ) 1كیمــــــــــیاء عضویة (
  د/ ابراھیم عصام 

  (حاسبات)  1م

  حـــــــــــرارة 
  د/ جمعھ 

  (حاسبات)  1م

  

Sunday        
    أ/مروه 1ق 2تحلیل ریاضي مج    
      

 6ق 5) مج1تمارین تحلیل ریاضي(   6؛ مج  5عملي حرارة مج     
  اءأ/صف

  متطلب ( لغة انجلیزیة ) 
  منتدب

  ( حاسبات )  1م
  

    2؛ مج 1عملي حرارة مج

Tuesday 
 7ق 6) مج1تمارین تحلیل ریاضي(  6ق  7تمارین جبر مج    

    6أ/ عزیزه ق 3تمارین جبر مج  أ/ایمان

     7أ/ اسماء ق 4تمارین جبر مج  1عملي كیمیاء غیر عضویة مج   7ق 8تمارین تحلیل ریاضي مج    
     5عملي كیمیاء غیر عضویة مج   4؛ مج3عملي حرارة مج    
    6عملي كیمیاء عضویة مج  2عملي كیمیاء عضویة مج   4عملي كیمیاء عضویة مج    
  1أ/صفاء ق 5تمارین جبر مج      

  ) 1تحلیل ریاضي (
  د/ دمحم رجب 

  ( حاسبات )4م

  كیمیاء فیزیائیة 
  د/ھشام الفقي 

  ( حاسبات ) 4م

   7) مج1ریاضي( تمارین تحلیل
  أ/عزیزه 

  4ق
Wednesday 

  2أ/مروه ق 6تمارین جبر مج      

أ/احمد  3) مج1تمارین تحلیل ریاضي(      
  3عزت ق

  8عملي كیمیاء غیر عضویة مج  

عملي خواص مادة وحرارة     
    2؛مج1مج

   8) مج1تمارین تحلیل ریاضي(   8؛ مج7عملي خواص ماده مج    
   7ء غیر عضویة مجعملي كیمیا  

  جبـــــــر 
  د/ ممدوح 

    1م

  

Thursday         
   6؛مج5عملي خواص مادة مج  4؛مج3عملي خواص مادة مج

  
          
          

  عمید الكلیة                                                                                                                       التعلیم والطالب وكیل الكلیة لشئون                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                    
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                          زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                
  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  األولى 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 

    
   5عملي الفقاریات مج  2عملي فیزیاء مج

    8ریح نبات مجعملي تش   1عملي الفقاریات مج 
Saturday     2عملي مدخل علم حیوان مج   6عملي مدخل علم حیوان مج      

     3عملي فیزیاء مج   4عملي فیزیاء ؛مج    
   2؛ مج 1عملي علم تشریح نبات مج   4؛ مج 3عملي علم الشكل مج    

  مدخل علم حیوان 
  

  د/عزه+د/ھبھا.
  

  حاسبات 4م

خواص ماده 
  وحراره

  د/جمعھ 
د/عبد الوھاب 

   (حاسبات) 4م

  تشریح نبات 
  د/فاتن یوسف 

  (حاسبات) 4م

علم الشكل الخارجي 
  للنبات 

  د/ھشام الفیومي 
   (حاسبات)4م

  

Sunday  

     4؛ مج 3عملي كیمیاء عضویة مج  6؛ مج 5عملي كیمیاء عضویة مج    
     5عملي مدخل علم حیوان مج   1عملي مدخل علم حیوان مج    
    

   2عملي الفقاریات مج
     6عملي الفقاریات مج

    8تمارین تفاضل وتكامل مج    
     7عملي فیزیاء مج    
    

   1عملي فیزیاء مج
   2؛ مج 1عملي علم الشكل مج

  4؛ مج 3عملي علم تشریح نبات مج
    2؛ مج1یمیاء عضویة مجعملي ك

Monday  

     7؛ مج5عملي علم الشكل مج   5عملي فیزیاء مج    
     3عملي مدخل علم حیوان مج   6عملي فیزیاء مج   8عملي مدخل علم حیوان مج   6؛ مج5عملي تشریح نبات مج    
     4عملي الفقاریات مج   7عملي الفقاریات مج   7عملي كیمیاء عضویة مج    
  5أ/جھاد ق 4تمارین تفاضل وتكامل مج   4خل علم حیوان مجعملي مد    

   7عملي كیمیاء عضویة مج
     6عملي تشریح نبات مج

     8عملي فیزیاء مج  6أ/صفاء ق6تمارین تفاضل وتكامل مج    
    3عملي الفقاریات مج    

أ/احمد عزت  1تمارین تفاضل وتكامل مج        
  متطلب ( لغة انجلیزیة )   2ق

  منتدب
  ( حاسبات )  1م

  

    3أ/لمیاء ق 3تمارین تفاضل وتكامل مج

Tuesday         5أ/صفاء ق 5تمارین تفاضل وتكامل مج  3أ/اسماء ق 7تمارین تفاضل وتكامل مج    
     8؛ مج 6عملي علم الشكل الخارجي مج   5أ/عزیزه ق2تمارین تفاضل وتكامل مج        
     7عملي مدخل علم الحیوان مج        
      

  یاء عضویة كیم
  ا.د/ عبد النبي عیسوي 

   1م

  كیمیاء فیزیائیة
  د/ھشام الفقي 

  1م

مقدمھ في التفاضل 
  والتكامل 

  د/احمد روبي 
  1م

  الفــــــــــقاریات 
  أ.د/ دیھوم +د/ مروه ثابت 

   1م

  

Wednesday         
        
        

  عمید الكلیة                                                                                                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                           رئیس قسم  شئون الطالب                             
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                            زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  ئیة األولى شعبة العلوم الجیولوجیھ والكیمیاالفرقة 

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 خواص مادة وحرارة 

  2+ مج  1مج

  
  ) 3كیمیاء عضویة(

  2ق
  د/اسماء كمال

   1عملي كیمیاء عضویة مج

  

Saturday             
            
            
      

   
  جیولوجیا بنائیة 

 ابو الغار أ.د / دمحم
  4ق

  بیئة نباتیة 
  سامح د/ 

  4ق

  عملي بیئة نباتیة 
   2؛ مج  1مج 

  كیمیاء فیزیائیة 
  د/ حسناء حسین 

   7ق

  

Sunday          
        
        
      

   2عملي كیمیاء فیزیائیة مج   

علم الشكل 
  الخارجي 
د/ اسماء 
  8خمیس ق

  جیولوجیا تاریخیھ 
د/سید عبد العزیز 

  8ق
   ملي جیولوجیا بنائیة ع

  

Monday          
        
        
    

  

جھاد أ/ 1تمارین ریاضة عامھ مج
   1ق

جیولوجیا 
  طبیعیة 

  د/دمحم اغا 
   9ق

  متطلب ( لغة انجلیزیة ) 
  منتدب

  ( حاسبات )  1م
  

عملي جیولوجیا 
  تاریخیھ

  2+مج 1مج 

خواص ماده  
  وحرارة 

  احمد حاتمد/ 
  9ق

  

Tuesday       
     2عملي كیمیاء عضویة مج    
      
      

   
  ریاضھ عامة 

  د/محمود بسیوني 
  5ق

  عملي علم الشكل الخارجي 
   1عملي كیمیاء فیزیائیة مج   2؛ مج 1مج

  

Wednesday         
        
        

  عمید الكلیة                                                                                                                          وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                        رئیس قسم  شئون الطالب                                        
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                              زغلول   حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                      



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

  

  3؛ مج  2عملي مقدمھ في برمجة الحاسب مج
  كھرومغناطیسیة 

  د/ دمحم عطیھ 
  (حاسبات) 1م

 1) مج2تمارین تحلیل ریاضي(
  3+ مج 3أ/شیماء ق

  عملي مقدمھ في برمجة الحاسب 
   Saturday   1مج

  
  
    

   
  ) 2تحلیل ریاضي (  أ/مروه 5ق 2تیكا مجتمارین استا  

  د/ جمال عبد الحلیم 
   8ق

  موجات وضوء فیزیائي 
  د/ عادل السید 

   8ق

  

Sunday        
3مج+ 1تمارین استاتیكا مج      

    7ق  /لمیاءأ
  

      
    

  
مقدمھ في برمجة الحاسب د/ صالح 

  علي 
  4ق

   3مجعملي موجات  
  (مبادئ قانون) متطلب 

  (حاسبات) 1م

  

Tuesday     
  4قلمیاء أ/ 2تمارین جبر خطي مج

  
      
      
  استاتیكا   2عملي كھرومغناطیسیة مج  1عملي كھرومغناطیسیة مج    

  ھبھ عالمد/ 
  9ق

  جبر خطي 
  د/ عائشھ 

   3م

  

Wednesday       
 1+مج3تمارین جبر خطي مج        

  6أ/عزیزه ق
  

      
  

  2عملي موجات مج 1جات مجعملي مو  
    3عملي كھرومغناطیسیة مج

Thursday   )2) مج2تمارین تحلیل ریاضي  
    1ا/ احمد عزت  ق

  عمید الكلیة                                                                                                     لیم والطالبوكیل الكلیة لشئون التع                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

    
 عملي فیزیاء كھرومغناطیسیة

   4مج

  كھرومغناطیسیة 
  د/ دمحم عطیھ 

  1م

  كیمیاء عضویة الیفاتیة 
  أ.د/ فتحیھ قرني 

   1م

  كیمیاء تحلیلیة 
  د/سید ریاض 

   1م

  

Saturday       
      
      
    

   1عملي موجات مج
   2عملي موجات مج

   3عملي موجات مج
  موجات وضوء فیزیائي 

   سمیھ د/
   4م

  

Sunday      2میاء تحلیلیة مجعملي كی     
     4عملي كیمیاء عضویة مج  4عملي كیمیاء تحلیلیة مج    
      
    

   3عملي كھرومغناطیسیة مج
  كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا حراریة    1عملي كھرومغناطیسیة مج   2عملي كھرومغناطیسیة مج

  د/ غاده 
   1م

  

Monday        
     2كیمیاء عضویة مجعملي    3عملي كیمیاء عضویة مج    
      

 1م 2تمارین تفاضل وتكامل مج        
  1ق 4تمارین تفاضل وتكامل مج  أ/شیماء

  متطلب (مبادئ قانون) 
  (حاسبات)1م

  

Tuesday       3عملي كیمیاء تحلیلیة مج   2عملي كیمیاء تحلیلیة مج      
      

  موجات 4عملي فیزیاء مج
  

  1عملي كیمیاء عضویة مج
  

          
  

  عملي كھرومغناطیسیة  
  4: 3؛2؛1مج

Online 

  تفاضل وتكامل  
  د/ زینب عیاد 

  3م
  

   1تمارین تفاضل وتكامل مج
  أ/ احمد عزت 

   2ق

  

Wednesday     
 4ق 3تمارین تفاضل وتكامل مج  

  أ/مروه
  

    
  4؛ 3؛2؛1عملي موجات مج              

Online  
  Thursday                 

  كلیة عمید ال                                                                                                    وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  انیة شعبة العلوم البیولوجیھ والكیمیائیة الثالفرقة 

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

      
  كیمیاء عضویة الیفاتیة 

  د/ ابراھیم عصام 
  4م 

  بیئة نباتیة  
 مي سید فؤادد/

   + د/ مروة عنتر
  4م

  فیزیاء حیویة واشعاعیة 
  د/ یاسر عبید 

   4م

     2؛1عملي بیئة نباتیھ مج

Sunday  
     3عملي وراثة حیوان مج      
    

  
     4عملي الفقاریات مج

     5عملي كیمیاء عضویة مج    
   6عملي كیمیاء فیزیائیة مج    

   7عملي وراثة حیوان مج

   1عملي وراثة نباتیة مج   4عملي وراثة نباتیھ مج   1عملي كیمیاء عضویة مج
  اء فیزیائیة ودینامیكا حراریة كیمی

  د/ حسناء حسین 
  ( حاسبات )  1م

  

Monday  
     4عملي وراثة حیوان مج   1مج الفقاریاتعملي    3عملي وراثة نباتیھ مج

     2عملي كیمیاء عضویة مج   6عملي كیمیاء عضویة مج   5مج الفقاریاتعملي 
     3یة مجعملي كیمیاء فیزیائ   2عملي كیمیاء فیزیائیة مج

   7عملي الفقاریات مج 

   3عملي بیئة نباتیة مج   6؛5عملي وراثة نباتیة مج
  الفقاریات 

  د/ رجاء + د/ ساره 
   1م

  (مبادئ قانون) متطلب 
  (حاسبات)1م

  

Tuesday 5عملي وراثة حیوان مج   3عملي الفقاریات مج    
    2؛ 1عملي وراثة حیوان مج

     4مج عملي كیمیاء فیزیائیة  
  

  عملي بیئة نباتیة 
  7مج

  نبات اقتصادي    5عملي وراثة حیوان مج
د/ اماني دمحم 
+أ.د/ثروت 

  الدسوقي
   4م

وراثة بیولوجیھ 
جزیئیة أ.د/ 

اسامھ سرحان 
   4+د/نھى  م

  وراثة جزیئیة 
  د/سمر ثابت

  4م

     5؛4عملي بیئة نباتیة مج

Wednesday 
   1یاء فیزیائیة مجعملي كیم   6عملي بیئة نباتیھ مج  
  

   6؛ 2عملي الفقاریات مج   2عملي وراثة نباتیھ مج
  

    
  

  
   4عملي كیمیاء عضویة مج   7عملي كیمیاء عضویة مج  7عملي ك فیزیائیة مج

     3عملي كیمیاء عضویة مج

Thursday     
     5عملي كیمیاء فیزیائیة مج  

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    قسم  شئون الطالب                                                    رئیس                   
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول   حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  علوم الجیولوجیھ والكیمیائیة الثانیة شعبة الالفرقة 

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 الیفاتیة 
  أ.د / عبد النبي عیسوي 

   2م

  عملي مساحة وجیولوجیا حقل 
      Sunday   1عملي كیمیاء فیزیائیة مج  2؛ 1مج

    
    
    

  عملي حفریات كبیرة    
  2؛ 1مج

  علم بصریات ومعادن 
   9ق

  كیمیاء فیزیائیة ودینامیكا حراریة 
  د/ غاده دمحم 

   1م

  

Monday        
      
      
    

  تمارین ریاضھ عامة 
  أ/ مروه 

   8ق

  حفریات كبیرة 
د/ صبحي أ.د/سید عبد العزیز + 

  ھالل 
   8ق

  ریاضھ عامة تمارین 
  أ/شیماء

   2ق

  (مبادئ قانون) متطلب 
  (حاسبات)1م

  

Tuesday       
      
      
        

  عملي بصریات ومعادن    1عملي كیمیاء تحلیلیة مج  عملي كیمیاء عضویة 
   

  

Wednesday         
          
          
مساحھ         

وجیولوجیا 
  حقل 

  ا.د/احمد جابر 
   9ق

  
  ریاضھ عامة 

  د/ غاده 
  4ق

كیمیاء تحلیلیة 
)2  (  

  د قرنيومحمد/
  9ق

    

Thursday 
              
              

              
  عمید الكلیة                                                                                                     لتعلیم والطالبوكیل الكلیة لشئون ا                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      

  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

   1میاء عضویة مجعملي كی   2عملي حشرات مج    
   2عملي اساسیات علم بیئة مج

     2عملي اساسیات علم بیئة مج
Saturday     1عملي فسیولوجي مج  2مج انسجھ متقدمعملي    1عملي اساسیات علم بیئة مج     

     3عملي كیمیاء حركیة مج   3عملي حشرات مج    
  متطلب كلیة     

  (طرق البحث وكتابة المقترحات)
  شعبانر + د/یاسر أ.د/ دمحم انو

  (حاسبات) 1م

فسیولوجیا   
أ.د/عزه سعید 
+د/ھبھ الدش 

  1م

  
  فسیولوجیا 
  ا.د / نجالء 

   1م 

 علم حشرات
ا.د/عفاف +ا.د 

    1م ایھاب معاذ

    

Sunday            

          

    

  
  مقرر اختیاري كیمیاء 
  (ك تخلیقیة متقدمھ ) 
   1د/ رمضان معوض م

كیمیاء كھربیة 
   ادیة ھاللند/ ا.

  1م

اساسیات علم 
  البیئة 

  أ.د/ خالد زغلول 
   1م

     1عملي انسجھ متقدمھ مج

Monday      2عملي كیمیاء حركیة مج     

    3عملي كیمیاء عضویة مج    

        

   

میكانیكا 
التفاعالت 

العضویة د/عبد 
  2النبي م

كیمیاء فراغیة 
  الیفاتیھ 

د/عادل عبد 
   2الجواد م

   1حركیة مج عملي كیمیاء

مقرر اختیاري 
  علم حیوان

 1د/ عبد الكریم م
+ د/ عادل عبد 

  3الحكیم م

  

Tuesday 
          

          

        

   2عملي فسیولوجي مج  3عملي فسیولوجي مج

كیمیاء   
  )1حركیة(

  د/ھشام الفقي 
  (حاسبات) 1م

  

Wednesday             

            

     2عملي كیمیاء عضویة مج          

   

كیمیاء العناصر 
   dاالنتقالیة 

  د/ھبھ السید 
  3م

  

Thursday           3عملي انسجھ متقدم مج       

       1عملي حشرات مج          
  عمید الكلیة                                                                                                     ة لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلی                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      

  
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   
  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

        

   2حركیة مجعملي كیمیاء 
         2عملي كیمیاء عضویة مج

Saturday               
         1عملي كیمیاء حركیة مج        
              
  متطلب كلیة     

  (طرق البحث وكتابة المقترحات)
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  (حاسبات) 1م

كیمیاء فراغیھ 
  الیفاتیة 

د/ عادل عبد 
   1الجواد م

فسیولوجیا 
  قیقةالكائنات الد

اشرف أ.د/ 
   عیسى

  8ق

ارشجونیات 
  وحفریات 

  د/ رانیا دمحم 
   2م

  
  2عملي بیولوجیا جزیئیة مج

  

Sunday  
      
    

   1عملي كیمیاء عضویة مج
  

      
    

    

میكانیكا 
التفاعالت 

العضویة أ.دعبد 
  2النبي م

  عملي ارشجونیات وحفریات 
      2؛1مج

مقرر اختیاري 
  زیئیة بیولوجیا ج

   یاسر شعباند/
   4ق

  

Tuesday       
      
      
مقرر اختیاري كیمیاء تخلیقیة         

  متقدمھ 
  د/ ابرھیم عصام

  2م 

  كیمیاء كھربیة 
  أ.د/ دمحم الربیعي 

   2م

  فسیولوجیا الجزیئیة 
  د/ھشام عباس 

   8ق

كیمیاء 
  ) 1حركیة(

  د/ھشام الفقي 
  (حاسبات) 4م

  

Wednesday           
          
          
      

   1عملي فسیولوجیا جزیئیة مج

كیمیاء عناصر    1عملي بیولوجیا جزیئیة مج   1عملي كائنات دقیقة مج
   dانتقالیة 

ھبھ السید د/
  جوده

  3م

  

Thursday 
        
      

   2عملي كائنات دقیقة مج   2عملي فسیولوجیا جزیئیة مج
  

        
  الكلیة عمید                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      

  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  لثالثة شعبة الكیمیاء والكیمیاء الحیوي االفرقة 

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                     
                    
                    
  متطلب كلیة     

  (طرق البحث وكتابة المقترحات)
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  (حاسبات) 1م

كیمیاء فراغیة 
الیفاتیة د/ عادل 

   1عبد الجواد م

  عملي انسجھ 
   2؛  1مج

كیمیاء عناصر 
د/حسن  dانتقالیة 

  عبد الحي 
   9ق

میكانیكا  
التفاعالت 
  العضویة 
  أ.د/ فتحیھ 

  2م

  عملي كیمیاء كربوھیدرات 
  Sunday  2؛1مج

    
    
    
    

  
   1جعملي كیمیاء حركیة م

  مقرر اختیاري كیمیاء تخلیقیة متقدمھ 
  د/ایمن صالح

  4م

  مقرر اختیاري حیوي (كیمیاء انسجھ)
  د/ سحر عتریس 

   3م

  كیمیاء المواد الدھنیة والبروتینات 
  د/اماني 

   8ق

  

Monday        
      
      
      

  عملي كیمیاء الدوھون     2عملي كیمیاء عضویة مج
     2؛ 1مج

  

Tuesday         
        
        
        

  

كیمیاء كھربیة 
)1 (  

  ا.د/دمحم الربیعي 
   2م

كربوھیدرات 
  وتمثیلھا الغذائي 
  د/ سحر عتریس 

   2م

  
  ) 1كیمیاء حركیة (

  د/ ھشام الفقي 
  (حاسبات)  4م

  

Wednesday             
            
            
 فیتامینات     2عملي كیمیاء حركیة مج        

  وھرمونات 
  د/عال نبیل 

   9ق

  عملي كیمیاء الفیتامینات والھرمونات 
   2؛1مج

  

Thursday             
       1عملي كیمیاء عضویة مج        
            

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              رئیس قسم  شئون الطالب                                                                                        
  
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول   حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

        
  حلیل باستخدام االجھزة ت

  د/ سید ریاض 
   1ق

  ) 2میكانیكا التفاعالت العضویة (
  أ.د/ احمد القاضي 

  1ق
         Saturday   1مج عملي كیمیاء میكانیكا التفاعالت العضویة

        
        
  متطلب كلیة     

  (طرق البحث وكتابة المقترحات)
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  ت)(حاسبا 1م

   dكیمیاء عناصر انتقالیة 
  د/زینب عبد الوھاب  

  6ق
   

  كیمیاء كھربیة 
  أ.د/ نادیھ ھالل 

   4ق

  

Sunday        
      
      
مقرر اختیاري كیمیاء عضویة       

  تطبیقیة
  أ.د/ عبد النبي عیسوي 

  2م

  
  ) 1كیمیاء الكربوھیدرات (

  أ.د/ ممدوح طھ 
   5ق

       Tuesday   2تفاعالت العضویة مجعملي كیمیاء میكانیكا ال
      
      
  1عملي كیمیاء كھربیة مج  1عملي كیمیاء الكربوھیدرات مج          

Wednesday           
            2عملي كیمیاء الكربوھیدرات مج  2عملي تحلیل باستخدام االجھزة مج          
    

  1االجھزة مجعملي تحلیل باستخدام   2عملي كیمیاء كھربیة مج
كیمیاء فراغیھ + الیفاتیھ حلقیة 

  ) د/زینب رمضان2(
  5ق

  Thursday     
    
    

  عمید الكلیة                                                                                                     بوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطال                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  الثالثة شعبة الجیولوجیا 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                       
  متطلب كلیة     

  (طرق البحث وكتابة المقترحات)
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  (حاسبات) 1م

  كیمیاء فراغیة 
د/ عادل عبد الجواد 

   1م

  علم الطبقات 
د/احمدوجیھ 
  +د/صبحي 

   7ق

میكانیكا التفاعالت 
  العضویة 

  د/ اسماء كمال
  7ق

  جیومورفولوجي 
  د/احمد وجیھ

   7ق
  عملي صخور متحولة 

  

Sunday        
      
      
        

  مقرر اختیاري كیمیاء تخلیقیة متقدمھ 
  د/ رمضان 

   1م

  حمایة شواطئ 
   دمحم جمعھد/

  4م

  صخور رسوبیة 
أ.د/دمحم ابو الغار 

   حاسبات 4م 

مقرر اختیاري 
  صخور متحولة 

  9ق
  

  

Monday            
          
          
        

  عملي كیمیاء حركیة   انیكا التفاعالت العضویة عملي میك  

  

Tuesday           
          
          
        

  
  كیمیاء كھربیة 
أ.د/ دمحم الربیعي 

   1م
  عملي صخور رسوبیة 

  ) 1كیمیاء حركیة(
  د/ ھشام الفقي 

  (حاسبات) 4م

  

Wednesday           
          
          

  جیومورفولوجي  عملي  عملي علم الطبقات   

كیمیاء عناصر 
   dانتقالیة 

  د/ منال  
  2م

  

Thursday   
  
  

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن الد حسین أ.د/ خ                                                                                                                                                  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
   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 

  متطلب كلیة     
  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 
  (حاسبات) 1م

  كھرومغناطیسیة 
   ھبھ عالمد/

Office  

  نظریة المعادالت التفاضلیة 
  ا.د / كمال الدیب 

   2ق

  

Sunday        
      
      
      

      

  
  توبولوجي 
  د/ سالمھ 

   5ق
Monday          

        
        
        

  

          

Tuesday                   
                  
                  
    

  كھرومغناطیسیة 
  ھبھ عالمد/ 

Office  

  جــــــــــــــبر مجرد 
  د/ عائشھ 

  4ق

  مقرر اختیاري برمجھ خطیة 
  د/ بدر 
Office  

  

  

Wednesday       
      
      
    

     
  دوال خاصة 

   محمود بسیوني د/ 
  5ق

  تحلیل حقیقي 
  د/ احمد عبد التواب 

  4ق
Thursday     

    
    

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 .د/صالح عبد العلیم دمحم العونيأ                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

  متطلب كلیة     
  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 
  (حاسبات) 1م

عالت عملي میكانیكا تفا
   1عضویة مج

  فیزیاء الجوامد 
  أ.د/ صالح محروس 

  4ق

  بللورات واشعة سینیة 
  ا.د سید طھ 

   9ق

  

Sunday        
      
      
  

  عـــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــاء 
Online  2+1مج 

  الكترونیات 
  د/ حمدان 

   4م

  

Monday      
    
    

  عـــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــاء   
  1مج

میكانیكا 
التفاعالت 
  العضویة 

أ.د/ عبد النبي 
  2م

كیمیاء 
فراغیھ 
  الیفاتیة 

د/ عادل عبد 
   2الجواد م

  
  فیزیاء ذریة 

  د/ فاطمھ عبد اللطیف 
  2م

  

Tuesday 
    
    

    

مقرر اختیاري كیمیاء         
  تخلیقیة متقدمھ 

  د/ ابراھیم عصام 
   2م

كیمیاء 
  ) 1كھربیة (

ا.د/دمحم 
   2الربیعي م

  

   

  

Wednesday             
            
            
        

  عـــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــاء 
  2مج

عملي میكانیكا تفاعالت 
   2عضویة مج

كیمیاء 
   dعناصر 

  د/ منال 
   2م

  

Thursday           
          
          

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  الثالثة 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 

        
  عملي حاسب الي متقدم     

حاسب الي 
  متقدم 

  3د/مدحت ق

    
Saturday             

            
  متطلب كلیة     

  طرق البحث وكتابة المقترحات)(
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  (حاسبات) 1م

  ) 1فیزیاء جوامد (
  د/سامیھ سلیمان 

  3ق

  فیزیاء ریاضیة 
  د/ احمد لطفي 

   1ق

  بللورات واشعھ سینیة 
  أ.د / سید طھ 

  9ق

  
Sunday        

      
  

  
  )1(الكترونیات 

  د/ حمدان سید 
   4م

  
Monday      

    

  ) 4عملي فیزیاء (    ) 4عــــــــــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــــــــــاء (
  فیزیاء ذریة 

  د/فاطمھ عبد اللطیف
   2م

  
Tuesday   

  

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــــاء 
  فیزیاء حدیثة 

  / جمال عطیة د
   1ق

  
  

  
Wednesday   

  
  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      

  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول   حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
   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 

  متطلب كلیة     
  (طرق البحث وكتابة المقترحات)

  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 
  (حاسبات) 1م

  رمجة شیئیة ب
  د/ دمحم عبد الباقي 

  1ق

  تحلیل وتصمیم  
  د/ دمحم عبد الباقي 

   6ق
   

  

Sunday        
      
      
        

  
  معادالت تفاضلیة عادیة

   دمحم رجب د/ 
   4ق

  نظم معلومات 
   6د/ صالح ق

  

Monday            
          
          
        

  

          

Tuesday                   
                  
                  
        

  جبر مجرد 
  د / عائشة 

  4ق

  تصمیم منطقي 
  د/ ایمن علي 

   5ق

  

Wednesday           
          
          
  

     تطبیقي برمجھ شیئیة 
  مقدمھ في المعادالت التكاملیة 

  د/ حسن یوسف 
   4ق

  تحـــــــــــــلیل حقیقي 
  د/ احمد عبد التواب 

  4ق
Thursday   

  
  

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 دمحم العونيأ.د/صالح عبد العلیم                                      زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  الفرقة الثالثة شعبة الریاضیات والفیزیاء 

  
  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب            رئیس قسم  شئون الطالب                                                                                        

  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   

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

  متطلب كلیة     
(طرق البحث وكتابة 

  المقترحات)
  شعبانأ.د/ دمحم انور + د/یاسر 

  (حاسبات) 1م

  ـــــــــــــــــــــاءعـــــــــــــــــــــــــملي فیزیـ
  واشعھ سینیة بللورات 

  ا.د / سید طھ 
   9ق

  

Sunday  
      
      
      
        

   
  معادالت تفاضلیة عادیة 

   دمحم رجبد/ 
  4ق

  )1(الكترونیات 
  د/حمدان سید 

   4م

  

Monday            
          
          
    

    
عـــــــــــــــــــــــــملي 

  ــــــــــــــــــاء فیزیــــ
Online  

    
  ) 1فیزیاء ذریة (

  د/ عزه محرم 
   2ق

  

Tuesday       
      
      
        

  جــــــــــــــبر مجــــــــرد 
  د/ عائشة 

  4ق

      

Wednesday               
              
              
        

  
  معادالت تكاملیة 
  د/ حسن یوسف 

   4ق

  تحلیل حقیقي 
  احمد عبد التواب د/ 

  4ق
Thursday         

        
        



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

    
عملي اطیاف مركبات 

  عضویة 
  2م

  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 
  القوي عبدا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 

  (حاسبات)  4م

كیمیاء البلمرات 
  والمنظفات 

  أ.د/ عبد النبي 
   3م

كیمیاء نوویة 
  اشعاعیة

  ا.د/سمیر مدني
    3م

   
  تشریح مقارن 

  وسام سالمد/ +  د/ سماح ممدوحا.
  3م

  

Sunday        
      
      
    

     
  كیمیاء كھربیة 

  د/حسین عبد العظیم 
  3م

  اجنھ تجریبي 
 د قندیلد/احم

   م+د/وسام سال
   3م

   2عملي كھربیة مج

   1عملي كھربیة مج

  

Monday      3عملي انسجھ مج     
     1عملي مقرر اختیاري مج    
      
  مقرر اختیاري كیمیاء     

كیمیاء مواد البناء 
  والحراریات 

  ا.د /صالح العوني 
  (حاسبات) 1م

  
مقرر اختیاري 

  حیوان 
   3م

  كیمیاء االنسجھ    1نھ مجعملي اج
ا.د/عبد الكریم 

  یمن أ+د/ 
   1م

 Tuesday  3عملي اجنھ مج 
    
    

       2عملي انسجھ مج 
    

  
   3عملي كھربیة مج   2عملي اختیاري مج

  اطیف مركبات عضویة 
  د/ ابراھیم عصام 

  8ق

  

Wednesday     1عملي انسجھ مج     
     2عملي اجنھ مج   3عملي اختیاري مج    
      
        

  

مقرر اختیاري 
بیولوجیھ مكافحة 

  أ.د/عادل عبد الحكیم
   1م

  
  مقارنعملي تشریح 

   3؛  2؛  1مج 

  

Thursday             
            
            

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  الفرقة الرابعھ شعبة الكیمیاء الخاصة 

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

        
  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 

  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 
  (حاسبات) 4م

  كیمیاء نوویة واشعاعیة 
  د/ رانیا جابر 

  5ق

  كیمیاء الكم 
  د/ غاده ا.

   1ق

  

Sunday            
          
          
        

  كیمیاء عضویة ضوئیة 
  ف أ.د/ عبد المنعم مخلو

   7ق

كیمیاء مبیدات حشریة 
   ومبیدات حشائش

ا.د/عبد المنعم مخلوف 
    7ق

عملي كیمیاء السطوح  
  والحفز

    

Monday              
            
            
  مقرر اختیاري      

  كیمیاء مواد البناء والحراریات 
  أ.د/صالح العوني 

  (حاسبات) 1م

  عملي كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ   

      

Tuesday           
          
          
  

  عملي اطیاف مركبات عضویة 
  4ق

  كیمیاء السطوح والحفز 
  أ.د/ دمحم الربیعي 

  7ق

  اطیاف مركبات عضویة 
  أ.د/ جمال تمام 

   3ق

  كیمیاء حلقیة غیر متجانسھ 
  أ.د/ ممدوح طھ 

   3ق

  

Wednesday     
    
    

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    شئون الطالب                                                    رئیس قسم                    
  
  

 أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
   ء والكیمیاء الحیوي الرابعھ شعبة الكیمیا 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 

  
  2+مج1مجعملي اطیاف مركبات عضویة 

   1م

  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 
  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 

  (حاسبات) 4م

كیمیاء البلمرات 
  والمنظفات 

  أ.د/ عبد النبي 
   3م

كیمیاء نوویة 
  واشعاعیة 

  أ.د/سمیر مدني 
   3م

   

    

Sunday        
      
      
        

  كیمیاء كھربیة 
  د/مسعد 

   2م

كیمیاء اشعاعیة 
  حیویة 

  د/سحر عتریس
  2م

  بیولوجیا االورام 
  أ.د سھا حمدي 

   2م

  اطیاف مركبات عضویة 
  أ.د/ ایمن صالح 

   2م

  

Monday            
          
          
مقرر اختیاري كیمیاء مواد البناء     

  والحراریات 
  ا.د/ صالح العوني 

  (حاسبات) 1م

  عملي سوائل بیولوجیھ    2عملي كیمیاء كھربیة مج   
   2؛1مج

  

Tuesday       
      
      
  مقرر اختیاري         

  )1ھندسة وراثیة (
  د/ سحر عتریس 

  8ق

  سوائل بیولوجیھ 
  اماني د/

  8ق
  عملي فصل مواد   

   2؛  1مج

  

Wednesday           
          
          
        

   1عملي كیمیاء كھربیة مج   

طرق فصل المواد 
  البیولوجیھ 

  د/ عال
  2م 

    

Thursday             
            
            

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                رئیس قسم  شئون الطالب                                          
  
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
   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 

  

   1عملي اطیاف مركبات عضویة م
  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 

  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 
  (حاسبات) 4م

   

كیمیاء نوویة 
  واشعاعیة 

  ا.د/سمیر مدني 
   3م

نبات ووقایتھا امراض 
  (فطریات)
  د/مي علي

  5ق

نبات امراض 
  (بكتریا)ووقایتھا 

  د/اماني 
   5ق

  

Sunday      
    
    
كیمیاء كھربیة         

)2 (  
  د/مسعد 

   2م

  
  وراثة جزیئیة 
  أ.د/ دمحم انور 

  2ق

  جغرافیا نباتیھ 
  د/ اسماء خمیس 

  6ق

  اطیاف مركبات عضویة 
  ا.د/ ایمن صالح 

   2م

  

Monday            
          
          
مقرر اختیاري كیمیاء مواد البناء     

  والحراریات 
  ا.د/ صالح العوني 

  (حاسبات) 1م

  عملي اصباغ نباتیھ وبناء ضوئي 
  عملي وراثة جزیئیة      

  

Tuesday       
      
      
        

  عملي امراض نبات ووقایتھا   عملي كیمیاء كھربیة 

وبناء اصباغ نباتیھ 
  ضوئي

  د/ خلود 
   7ق

    

Wednesday             
            
            
        

  

كیمیاء البلمرات   
  والمنظفات 

د/زینب  4م
  رمضان

      

Thursday                 
                
                

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  الرابعھ شعبة الجیولوجیا 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 

ـــــــــــــقل  ـــــــــــــــ ـــــ ـــــات حـــ ـــــــــــــــ  Saturday  تـــــــــــــــــــدریب

  

  عملي اطیاف مركبات عضویة 
  4ق

  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 
  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 

  (حاسبات) 4م

كیمیاء البلمرات 
العالیة 

  والمنظفات 
ي أ.د عبد النب

  3م

  اطیاف المركبات العضویة 
  د/اسماء كمال 

   3ق

كیمیاء نوویھ 
  واشعاعیة 
  د/فاطمھ 

   2م

  

Sunday  
    
    
    

    

  عملي جیوكیمیاء

كیمیاء 
  ) 2كھربیة(

  د/مسعد 
   3م

   

مقرر اختیاري 
جیولوجیا 

  خامات معادن 
  3ق

  ) 2جیوفیزیاء(
  أ.د/ رفعت الترب

  3ق
  

  جیوكیمیاء
   
  3ق

  

Monday        
      
      

    

مقرر اختیاري كیمیاء مواد البناء 
  والحراریات 

  ا.د/ صالح العوني 
  (حاسبات) 1م

 Tuesday        عملي كیمیاء كھربیة  

    

  عملي جیو فیزیاء   عملي جیولوجیا مصر   عملي خامات معادن
  جیولوجیا مصر 
  د/احمد وجیھ 

   1ق
  

  

Wednesday       
      
      

  عمید الكلیة                                                                                                     وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  
  

لح عبد العلیم دمحم العونيأ.د/صا                                     زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                   



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

          

   

      

Saturday                 
                
                
    

  
  تحلیل دالي 
  د/غاده دمحم 

  5ق

  بیئیة) (دراسات  متطلب كلیة 
  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 

  (حاسبات) 4م
    

  لغات شكلیة 
  د/ دمحم عبد الباقي 

  6ق
  

  

Sunday        
      
      
        

  خوارزمیات وھیاكل البیانات 
  د/صالح 

   3ق

  حساب ممتدات 
  د/اسماعیل عبد الظاھر 

   5ق

  نظریة االحتماالت 
  د/ احمد روبي 

  4ق
Monday          

        
        
              

  مشروع تخرج معمل 

  

Tuesday                 
                
                
      

  تطبیقي خوارزمیات وھیاكل بیانات

  مقرر اختیاري 
  امن الحاسب 
  د/ ایمن علي 

   5ق

  مشروع تخرج 
       Wednesday    (معمل)

      
      
        

  تحلیل مركب 
  عبد التواب  د/ احمد

  4م
   

  تحلیل دالي 
  د/غاده دمحم 

  4م
Thursday         

        
        

  عمید الكلیة                                                                                                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                          زغلول  حسن ن أ.د/ خالد حسی                                                                                                                                                  



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  شعبة الریاضیات والفیزیاء  الرابعھ 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                 
                
                
    

  
  تحلیل دالي 
  د/غاده دمحم 

  5ق

  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 
  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 

  (حاسبات) 4م

    

   

  

Sunday            
          
          

  حساب الممتدات   
  د/ اسماعیل عبد الظاھر 

   5ق

  نظریة االحتماالت 
  د/ احمد روبي 

  4ق
Monday  

            
                

  طاقات جدیده ومتجدده 
  د/ حمدان سید 

   4م

  

Tuesday                   
                  
                  

  عملي فیزیاء 
  ) 2الكترونیات(

  د/ دمحم یوسف 
   6ق

  )1فیزیاء نوویة (
  ا.د/نجالء راشد

   4م

  

Wednesday   
  
  

        
  تحلیل مركب 

  د/ احمد عبد التواب 
  4م

   
  تحلیل دالي 
  د/غاده دمحم 

  4م
Thursday         

        
        

  عمید الكلیة                                                                                                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                                      
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                              زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                                    



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  الرابعھ 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 

        
  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 

  لقويعبد اا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 
  (حاسبات) 4م

   

كیمیاء نوویة     
  واشعاعیة 
  د/ فاطمھ 

   2م

  

Sunday                
              
              
      

  

كیمیاء 
  كھربیة 

د/حسین عبد 
  العظیم 

  3م

   

  
  اطیاف المركبات العضویة 

  د/رمضان 
   2ق

    

Monday  
            
            

            

    

اد مقرر اختیاري كیمیاء مو
  البناء والحراریات 
  ا.د/ صالح العوني 

  (حاسبات) 1م
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي فیزیــــــــــــــــــــــاء

  طاقات جدیده ومتجدده 
  د/حمدان سید

   4م

  

Tuesday   
  
  

      

  عملي كیمیاء كھربیة 
  فیزیاء بیئیة 

  أ.د/ جمال السعید 
   7ق

  ) 1یاء نوویة (فیز
  ا.د/ نجالء راشد 

   4م

  

Wednesday         
        
        
        

عملي اطیاف المركبات العضویة   
  1ق

كیمیاء البلمرات 
  والمنظفات 

  د/زینب رمضان 4م
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي 

  فیزیــــــــــــــــــــــاء

  

Thursday           
          
          

  عمید الكلیة                                                                                                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                    
  

دمحم العوني أ.د/صالح عبد العلیم                                                            زغلول   حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                            



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
  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 

            
  فلك 

  د/عادل فتحي 
   5ق

  ) 2فیزیاء كم (
  د/ھاني الشرقاوي 

   5ق

  

Saturday               
              
              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عملیــــــــــــــــــــــــــة فیزیـــــــــــــــــــ
  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 

  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 
  (حاسبات) 4م

فیزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  عملیــــــــــــــــــــــــــة 

  

Sunday    
  
  

  فیزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عملیــــــــــــــــــــــــــة 
  النظریة النسبیة 
  د/ اشرف غانم 

  1ق

  میكانیكا احصائیة 
   احمد شعبان عبد الفضیلد/

   1ق

  

Monday    
  
  

                
  ده طاقات جدیده ومتجد
  د/حمدان سید 

   4م

  

Tuesday                   
                  
                  
        

   
  لكترونیات رقمیة إ

  د/ دمحم یوسف 
   6ق

  ) 1فیزیاء نوویة (
  أ.د/ نجالء راشد 

   4م

  

Wednesday           
          
          

  عمید الكلیة                                                                                                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                           رئیس قسم  شئون الطالب                                             
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                            زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                



   
 

  شئون الطالب / أحمد رضاء أحمد                                                                                                                                                       

  كلیة العلوم 
  قسم شئون الطالب 

 2022/2023جدول الفصل الدراسي االول 

  
   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 

        
  ھندسة تفاضلیة 
  د/ فاطمھ مصباح 

Office   
      Saturday         

        
        
    

  

  
  (دراسات بیئیة)  متطلب كلیة 

  عبد القويا.د/ عبد الكریم+د/یاسر 
  (حاسبات) 4م

  تحلیل دالي 
  د/محمود صبري

Office  

  العامة النسبیة 
  د/ اسماعیل 

Office  

  

Sunday          
        
        
          

  
  حساب الممتدات 

  د/اسماعیل عبد الظاھر 
   5ق

  نظریة االحتماالت 
  د/ احمد روبي

  4ق
Monday            

          
          
  تحلیل دالي       

د/محمود 
  صبري
Office  

  تاریخ الریاضیات 
  م د/ جمال عبد الحلی

Office  
  

  نظریة التوزیع 
  د/بدر 

Office  
  

  
  

  

Wednesday         
        
        
        

  تحلیل مركب 
  د/ احمد عبد التواب 

  4م
   

  

Thursday           
          
          

  عمید الكلیة                                                                                                                       وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                    رئیس قسم  شئون الطالب                                                    
  

  أ.د/صالح عبد العلیم دمحم العوني                                                            زغلول  حسن أ.د/ خالد حسین                                                                                                                                
  


