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  المكان  تدريس هيئة عضو  المادة  الزمن  اليوم

  الخميس

 الفيزياء قسم  دياب عبده /د& الخطيب رافت /د.ا وفيزياء كيمياء 2-4

 الحيوان وعلم نبات 4-6
 اسماء/دد/محمود سعد الدين &/ 

  مصطفي الدين نصر
 (100) قاعة

 (100) قاعة الحسن ابو مني/د االنجليزية اللغة 8-6

 الجمعة

 (100) قاعة الفاتح /د لغوية دراسات 10-8

 (100) قاعة كمال احمد /د أدبية دراسات 12-10

 (100) قاعة شعبان عوض /د تاريخ 2-12

 (100) قاعة حسن السنوسي السيد /د م.ا وتكامل تفاضل 2-4

 (100) قاعة حسن السنوسي السيد /د م.ا وهندسة جبر 4-6
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 ثبني دراسي فصم االول املستىي

 المكان التدريس هيئة عضو المادة الزمن اليوم

  الخميس

 (200)قاعة  عمران عبداللطيف خالد /د.ا ق131 بيئية دراسات 2-4

 (ص)مدرج الحسن ابو مني/د ق161 االنجليزية اللغة 4-6

 (200)قاعة هندي محمد /د ض111 أدبية دراسات 8-6

 الجمعة

 ع101 البيئة علوم 10-8
+ أ.د. عبد المنعم منصور /د

  محمد
 (200)قاعة

 (200)قاعة حشمت/د ر101 الرياضيات تاريخ 12-10

 (200)قاعة فرغل احمد الوجيه / د ر151 إحصاء 2-12

 (200) قاعة حمادة حامد /د ق151 وعالمي محلي مجتمع 2-4

 (200)قاعة  مصلح كريم /د.ا ج121 عامة جغرافيا 4-6

 ع ع101البيئه علوم صيفي عملي تدريب 8-6
+ أ.د. عبد المنعم منصور /د

  محمد
 (200) قاعة
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 ثبني دراسي فصم "عهًي" انثبني املستىي
 

 المكان التدريس هيئة عضو المادة الزمن اليوم

  الخميس

 (أ)مدرج حسن السنوسي السيد /د م.ا ر221 عام جبر 2-4

 الفيزياء قسم دياب كمال عبده د ع211 فيزياء 4-6

 (أ)مدرج سعد الدين جمال /د ع231 إحياء 8-6

 الجمعة

 (أ)مدرج محمد سليمان /د.ا ض211 أدبية دراسات 10-8

 (أ)مدرج الباقي عبد الرسول عبد /د ت221تعليمي نفس علم 12-10

2-12 
 (أ)مدرج د. ماهر حسني . أ م231 زراعي مجال

 (ط)مدرج رشوان ايمان /د م351 منزلي اقتصاد مجال

 (أ)مدرج عبدالعزيز هللا سيف الدين حسام /د.ا ر231 هندسة 2-4

 (أ)مدرج  الخطيب رافت /د.ا ع221 كيمياء 4-6

 (أ)مدرج صموائيل عماد /د.ا& عبيد أمين/د د201 دينية دراسات 8-6

8-6 
 عملي ء فيزيا صيفي عملي تدريب

 ع ع211
 معمل دياب كمال عبده د

 معمل سعد الدين جمال /د ع ع231 أحياء صيفي عملي تدريب 8-6
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 ثبني دراسي فصم "أدبي" انثبني املستىي

 المكان التدريس هيئة عضو المادة الزمن اليوم

  الخميس

 (ط)مدرج عبدالوارث احمد /د ض212 أدبية دراسات 2-4

 د202 دينية دراسات 4-6
 عماد /د.ا& يوسف عبدهللا /د

  صموائيل
 (ط)مدرج

 مدرج)ب(  خضيري مصطفي /د ج222 اقتصادية جغرافيا 8-6

 الجمعة

 (أ)مدرج محمد سليمان /د.ا ض211 أدبية دراسات 10-8

 (أ)مدرج عبدالباقي عبدالرسول /د ت221 التعليمي النفس علم 12-10

2-12 
 (أ)مدرج د. ماهر حسني . ب م231 زراعي مجال

 (ط)مدرج رشوان ايمان /د م251 منزلي /اقتصاد مجال

2-4 
 وصرف نحو) لغوية دراسات

 ض222( إمالء
 الفاتح /د

 (ط)مدرج

 (ط)مدرج  حجاب محمود /د.ا ج223والخرائط المساحة 4-6

 (أ)مدرج  صموائيل عماد /د.ا&عبيد أمين/د د201 دينية دراسات 8-6
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 عربية نغة       ثبني دراسي فصم انثبنث املستىي

 المادة الزمن اليوم
 هيئة عضو

 التدريس
 المكان

  الخميس

 )س(مدرج فوزي محمد/د ت311 الطفل تربية في نظريات 2-4

 د302 دينية دراسات 4-6
 فهمي اسماعيل /د.ا

 صموائيل عماد/د.ا&
 )س(مدرج

 اداب مسرح  حافظ هالة /د ج323افريقيا جغرافيا 8-6

 الجمعة

 (بسيوني ابراهيم )مدرج الجبالي زياد /د ض311(ونصوص أدب)أدبية دراسات 10-8

 فهمي اسماعيل /د.ا د301دينية دراسات 12-10
 (بسيوني ابراهيم )مدرج صموائيل عماد/د.ا&

2-12 
 اداب مسرح د. اسامة ابراهيم احمد م331 زراعي مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مزيد ليلي/د م351 منزلي اقتصاد مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج جمال عمر /د ج311اسالمية وحضارة إسالمي تاريخ 2-4

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مصطفي يسري /د.ا ت331 التعليم وتكنولوجيا وسائل 4-6

 (بسيوني ابراهيم )مدرج عثمان بهاء /د.ا ض312 ( وبالغة نقد) أدبية دراسات 8-6
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 اجتًبعية يىاد       ثبني دراسي فصم انثبنث املستىي

 هيئة عضو المادة الزمن اليوم
 التدريس

 المكان

  الخميس

 (س)مدرج فوزي محمد/د ت311 الطفل تربية في نظريات 2-4

 الكونفراس قاعة  حمدي وائل /د ج312والرومان اليونان تاريخ 4-6

 (بسيوني ابراهيم )مدرج توفيق محمد /د.ا ج323افريقيا جغرافيا 8-6

  الجمعة

 (بسيوني ابراهيم )مدرج الجبالي زياد /د ض311(ونصوص أدب)أدبية دراسات 10-8

 د301 دينية دراسات 12-10
 فهمي اسماعيل /د.ا

 (بسيوني ابراهيم )مدرج صموائيل عماد/د.ا&

2-12 
 آداب مسرح د. اسامة ابراهيم احمد م331 زراعي مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مزيد ليلي/د م351 منزلي اقتصاد مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج جمال عمر /د ج311اسالمية وحضارة اسالمي تاريخ 2-4

 (بسيوني ابراهيم) مدرج مصطفي يسري /د.ا ت331 التعليم وتكنولوجيا وسائل 4-6

 (بسيوني ابراهيم )مدرج عثمان بهاء /د.ا ض312 ( وبالغة نقد) أدبية دراسات 8-6
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 عهىو       ثبني دراسي فصم انثبنث املستىي

 المادة الزمن اليوم
 هيئة عضو

 التدريس
 المكان

  الخميس

 )ع(مدرج توفيق أحمد فيفي/د.ا ت311 الطفل تربية في نظريات 4 -2

 ر331 هندسة   6 -4
 هللا سيف الدين حسام /د.ا

 عبدالعزيز
 )ع(مدرج

 ع331 إحياء 8-6
 أ.د. مجدي ابو غربية

  محمود محمد صفاء /د
 (عمدرج)

  الجمعة

 (بسيوني ابراهيم )مدرج الجبالي زياد /د ض311(ونصوص أدب)أدبية دراسات 10-8

 د301 دينية دراسات 12-10
 فهمي اسماعيل /د.ا

 (بسيوني ابراهيم )مدرج صموائيل عماد/د.ا&

2-12 
 اداب مسرح د. اسامة ابراهيم احمد م331 زراعي مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مزيد ليلي/د م351 منزلي اقتصاد مجال

 )ع(مدرج  الخطيب رأفت /د ع321 كيمياء 2-4

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مصطفي يسري /د.ا ت331 التعليم وتكنولوجيا وسائل 4-6

 معمل  الخطيب رأفت /د ع ع321 كيمياء مقرر صيفي عملي تدريب 8-6

 ع ع 331  إحياء صيفي عملي تدريب 8-6
 أ.د. مجدي ابو غربية

 معمل  محمود محمد صفاء /د
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 التدريس
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 ر331 هندسة 4-6
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 (بسيوني ابراهيم )مدرج الجبالي زياد /د ض311(ونصوص أدب)أدبية دراسات 10-8

 د301 دينية دراسات 12-10
 فهمي اسماعيل /د.ا

 (بسيوني ابراهيم )مدرج صموائيل عماد/د.ا&
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 اداب مسرح د. اسامة ابراهيم احمد م331 زراعي مجال

 (بسيوني ابراهيم )مدرج مزيد ليلي/د م351 منزلي اقتصاد مجال

 )ع(مدرج  الخطيب رأفت /د ع321 كيمياء 2-4
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 عهىو ثبني دراسي فصم  انرابع املستىي

 المكان التدريس هيئة عضو المادة الزمن اليوم

 الخميس

 )ب(مدرج قاسم احمد نعمات/د ت421 االبتدائية المدرسة لطفل نفسية صحة 2-4

 (200) قاعة  عبدالاله السيد /د ع421 كيمياء 4-6
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 )ص) مدرج عبدالعزيز
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 )ع) مدرج حسن علي منال /د ت432 العلوم تدريس طرق 10-8

 د401 دينية دراسات 12-10
 عماد /د.ا & فؤاد خالد /د

 )س(مدرج صموائيل

 (ب)مدرج عثمان بهاء /د.ا ض411أدبية دراسات 2-12
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 (ب)مدرج أ.د. محمد عبد الحفيظ م431 زراعي مجال

 )ص) مدرج عاشور فاطمة/د 451 منزلي اقتصاد مجال

 (ب)مدرج السيد محمد/د ت411 تطويره واتجاهات ومشكالته االبتدائي التعليم 4-6

 (ب)مدرج باسط صبري/د ع441 متكاملة علوم 8-6

 معمل أ.د. عبده دياب ع ع411 فيزياء صيفي عملي تدريب 8-6

 معمل  عبدالاله السيد /د ع ع421 كيمياء صيفي عملي تدريب 8-6
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 ريبضيبت ثبني دراسي فصم  انرابع املستىي

 المكان التدريس هيئة عضو المادة الزمن اليوم

 الخميس

 (ب)مدرج قاسم احمد نعمات/د ت421 االبتدائية المدرسة لطفل نفسية صحة 2-4

 (200) قاعة  عبدالاله السيد /د ع421 كيمياء 4-6

 )ص(مدرج عبدالعزيز هللا سيف الدين حسام /د.ا ر431 هندسة 8-6

 الجمعة

 )ص(مدرج عبدالصابر حشمت/د ت432رياضيات تدريس طرق 10-8

 )ص(مدرج صموائيل عماد /د.ا & فؤاد خالد /د د401 دينية دراسات 12-10

 (ب)مدرج عثمان بهاء /د.ا ض411أدبية دراسات 2-12

2-4 
 (ب)مدرج أ.د. محمد عبد الحفيظ م431 زراعي مجال

 )ص(مدرج عاشور فاطمة/د 451 منزلي اقتصاد مجال

4-6 
 تطويره واتجاهات ومشكالته االبتدائي التعليم

 ت411
 (ب)مدرج السيد محمد/د

 (ب)مدرج باسط صبري/د ع441 متكاملة علوم 8-6

 معمل أ.د. عبده دياب ع ع411 فيزياء صيفي عملي تدريب 8-6

 معمل  الاله عبد السيد /د ع ع421 كيمياء صيفي عملي تدريب 8-6
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 عربية نغة ثبني دراسي فصم  انرابع املستىي

  المكان  تدريس هيئة عضو  المادة  الزمن  اليوم

  الخميس

 (ب)مدرج قاسم احمد نعمات/د ت421 االبتدائية المدرسة لطفل نفسية صحة 2-4

 اداب مسرح مصطفي هدي /د.ا ت432 العربية اللغة تدريس طرق 4-6

 الكونفراس قاعة خليفة عبدالرحيم جمال /د ج412 والمعاصر الحديث مصر تاريخ 8-6

 الجمعة

 (ب)مدرج  صموائيل عماد /اد &فراج محمود /د د402 دينية دراسات 10-8

 (ب)مدرج محجوب مؤمن /د ض412 أدبية دراسات 12-10

 (ب)مدرج عثمان بهاء /د.ا ض411 ادبية دراسات 2-12

2-4 
 (ب)مدرج أ.د. محمد عبد الحفيظ م431 زراعي مجال

 (ص)مدرج عاشور فاطمة/د 451 منزلي اقتصاد مجال

4-6 
 تطويره واتجاهات ومشكالته االبتدائي التعليم

 ت411
 اداب مسرح عوض محمد /د.ا
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