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 م2021/2022الفصل الدراسي األول  جدول المحاضرات الدراسية بكلية العلوم

 المكان الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت   المحاضر القسم المستوي أسم المقرر

 5مركزي          3-1   علوم ا.د.  إبراهيم المحسب جيولوجيا 1 أسس الكيمياء غير العضوية

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  جيولوجيا 1 لغة انجليزية

 5م         10-9   علوم ا.د. ايثار عبد الرشيد جيولوجيا 1 تقسيم مملكة نباتية وفسيولوجى

 5ق   2-1         علوم أ.د. نبيلة ميره جيولوجيا 1 تقسيم مملكة نباتية وفسيولوجى

 12ق       3-1     علوم أ.د. عالء  سالم  اجيولوجي 1 الجيولوجيا الطبيعية والتاريخية

 12ق         1-11   علوم ا.د. حسين البدراوي جيولوجيا 1 مقدمة في الجيوفيزياء

 7م       11-9     علوم ا.د. طاهر شرشر+د. وليد إسماعيل جيولوجيا 1 حرارة وخواص مادة

 8م           1-11 علوم د. رشدى مرعى+د. نجوى يونس جيولوجيا 1 جبر وتفاضل

                        

 10ق         11-10   علوم أ.د. نبيلة ميره حيوان 1 تقسيم مملكة حيوانيه 

 5مركزي          3-1   علوم ا.د.  إبراهيم المحسب حيوان 1 أسس الكيمياء غير العضوية

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  حيوان 1 لغة انجليزية

 15ق     11-10       علوم أ.د. ايمان عباس  حيوان 1 خلية وأنسجة

 3م           2-1 علوم ا.د. محمد دياب حيوان 1 مورفولوجي وتشريح وخلية

 3م         10-9   علوم أ.د. سليمان هارون حيوان 1 مورفولوجي وتشريح وخلية

 7م       11-9     علوم إسماعيلا.د. طاهر شرشر+د. وليد  حيوان 1 حرارة وخواص مادة

 21ق         1-11   علوم ا.د. ليلى رشيد حيوان 1 جبروتفاضل

                        

 18ق         1-11   علوم ا.د. عادل عطا رياضيات 1 (1إستاتيكا )

 8م           12-11 علوم د. رشدى مرعى رياضيات 1 تفاضل

 8م           1-12 علوم جوى يونسد. ن رياضيات 1 جبر وتكامل

 5مركزي          3-1   علوم ا.د.  إبراهيم المحسب رياضيات 1 أسس الكيمياء غير العضوية

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  رياضيات 1 لغة انجليزية

 2م       1-11     علوم د. خالد الكيالني رياضيات 1 أسس الكيمياء الفيزيائية

 7م       11-9     علوم ا.د. طاهر شرشر+د. وليد إسماعيل رياضيات 1 حرارة وخواص مادة

                        

 18ق         1-11   علوم ا.د. عادل عطا فيزياء 1 (1إستاتيكا )

 8م           12-11 علوم د. رشدى مرعى فيزياء 1 تفاضل

 8م           1-12 لومع د. نجوى يونس فيزياء 1 جبر وتكامل

 5مركزي          3-1   علوم ا.د.  إبراهيم المحسب فيزياء 1 أسس الكيمياء غير العضوية

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  فيزياء 1 لغة انجليزية

 2م       1-11     علوم د. خالد الكيالني فيزياء 1 أسس الكيمياء الفيزيائية
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 7م       11-9     علوم ا.د. طاهر شرشر+د. وليد إسماعيل فيزياء 1 مادةحرارة وخواص 

                        

 6م         1-11   علوم ا.د. نورا  غانم كيمياء 1 الشكل الوظيفي

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  كيمياء 1 لغة انجليزية

 5م       1-11     علوم د. علي نصارا. كيمياء 1 أسس الكيمياء الفيزيائية

 البلورات والمعادن
 كيمياء 1

د. عزيز أبو شامة+ا.د. ناهد 

 6م         3-1   علوم الشبينى

 5م       11-9     علوم ا.د. طاهر شرشر+د. وليد إسماعيل كيمياء 1 حرارة وخواص مادة

 8م         11-9   علوم د. أحمد العربى كيمياء 1 تفاضل

 8م         11-10   علوم أ.د. محب أبو زيد كيمياء 1 جبر

                        

 10ق         11-10   علوم أ.د. نبيلة ميره نبات وميكرو 1 تقسيم مملكة حيوانيه 

 5مركزي          3-1   علوم ا.د.  إبراهيم المحسب نبات وميكرو 1 أسس الكيمياء غير العضوية

 4مركزي        5-3     علوم د. أحمد مادح  نبات وميكرو 1 ةلغة انجليزي

 15ق     11-10       علوم أ.د. ايمان عباس  نبات وميكرو 1 خلية وأنسجة

 3م           2-1 علوم ا.د. محمد دياب نبات وميكرو 1 مورفولوجي وتشريح وخلية

 3م         10-9   علوم أ.د. سليمان هارون نبات وميكرو 1 مورفولوجي وتشريح وخلية

 7م       11-9     علوم ا.د. طاهر شرشر+د. وليد إسماعيل نبات وميكرو 1 حرارة وخواص مادة

 21ق         1-11   علوم ا.د. ليلى رشيد نبات وميكرو 1 جبر تفاضل

                        

 12ق     3-1       علوم د. عزيز أبو شامة جيولوجيا 2 أحافير الفقارية كبيرة

بصريات المعادن والمعادن المكونة 

 جيولوجيا 2 للصخور
 ا.د. المتولي  لبدة

 6م   11-9         علوم

 6م   3-1         علوم ا.د. عالء سالم+ا.د. المتولي  لبدة جيولوجيا 2 علم الصخور

 12ق     1-11       علوم ا.د. حسين البدراوي جيولوجيا 2 (1طرق التنقيب الجيوفيزيائي )

 12ق     11-9       علوم أ.د. محمد زكى  جيولوجيا 2 جيولوجيا تركيبية

 4مركزي    1-11         علوم أ.د. عبد المطلب رمضان جيولوجيا 2 كيمياء العناصر غير االنتقالية

 6م 12-10           علوم ا.د. محمد  عراقي جيولوجيا 2 الموجات واالهتزازات

                        

 5ق     3-1       علوم د. علياء فضل حيوان 2 نماذج من الالفقاريات

 7ق     11-9       علوم أ.د. سليمان هارون حيوان 2 وراثة عامة

 3م   3-1         علوم أ.د. يس السوداني حيوان 2 بيئة نباتية

 8ق 11-9           علوم د. ايناس قاسم حيوان 2 تشريح وفسيولوجي

 4م     1-11       علوم أ.د. سماء بكر حيوان 2 (1حبليات )
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 4مركزي    1-11         علوم أ.د. عبد المطلب رمضان حيوان 2 كيمياء العناصر غير االنتقالية

 7م   10-8         علوم د. وليد إسماعيل حيوان 2 فيزياء حيوية عامة

                        

 4ق   11-9         علوم أ.د. محب أبو زيد رياضيات 2 تفاضلية معادالت

 18ق     11-9       علوم ا.د. صباح الكيالنى رياضيات 2 (2إستاتيكا )

       علوم د. اشرف حسين رياضيات 2 علم الحاسب
 

11-1 
 

 معمل حاسب

 17ق     3-1       علوم د. وليد إسماعيل رياضيات 2 النظرية الكهرومغناطيسية

   1-11       علوم ا.د. فليفل سالمة  رياضيات 2 مقدمة فى المنطق
 

 معمل حاسب

 5ق     5-3       علوم د. رشدى مرعى رياضيات 2 تحليل رياضى

                        

   علوم د. محمود سعد فيزياء 2 ميكانيكا كالسيكية
 

  8-10 
  

 7م

     علوم د. احمد عتلم فيزياء 2 دوائر التيار المتردد
 

 7م     11-1

 7م         11-9   علوم د. ياسر عبده فيزياء 2 (1لغات حاسب الي )

 17ق     3-1       علوم د. وليد إسماعيل فيزياء 2 النظرية الكهرومغناطيسية

 15ق   1-11         علوم د. أمين الفقي فيزياء 2 تحليل عددى

 6م 12-10           علوم ا.د. محمد  عراقي زياءفي 2 الموجات واالهتزازات

 6م 2-12           علوم ا.د. محمد  عراقي فيزياء 2 ديناميكا حرارية

 7م   10-8         علوم د. وليد إسماعيل فيزياء 2 فيزياء حيوية عامة

 معمل              علوم أ.د. كمال رياض فيزياء 2 عملي فيزياء

                        

 2م   5-3         علوم ا.د. عمرو بلتاجي كيمياء 2 اسس الكيمياء التحليلية

 2م   3-1         علوم ا.د. احمد خضير كيمياء 2 (2اسس كيمياء عضوية )

 2م     1-11       علوم ا.د. جمال الدين كامل كيمياء 2 الديناميكا الحرارية

النظرية الحركية للغازات+قاعدة 

 كيمياء 2 نفالص
 أ.د. شعبان يوسف

 2م 1-11           علوم

 1م 11-9           علوم د. هناء منصور كيمياء 2 (1ميكانيكا التفاعالت العضوية )

 11-9     علوم ا.د. علي نصار كيمياء 2 كيمياء المواد والحالة الصلبة
 

 6م    

 4مركزي    1-11         علوم طلب رمضانأ.د. عبد الم كيمياء 2 كيمياء العناصر غير االنتقالية

 7م   10-8         علوم د. وليد إسماعيل كيمياء 2 فيزياء حيوية عامة

                        

 7ق     4-3       علوم د. عواطف سعد نبات وميكرو 2 تشريح وفسيولوجي

 15ق   11-10           د. مي لبيب نبات وميكرو 2 تشريح وفسيولوجي

 5ق     3-1       علوم د. علياء فضل نبات وميكرو 2 نماذج من الالفقاريات

 7ق     11-9       علوم أ.د. سليمان هارون نبات وميكرو 2 وراثة عامة

 3م   3-1         علوم أ.د. يس السوداني نبات وميكرو 2 بيئة نباتية

 4م     1-11       علوم أ.د. سماء بكر نبات وميكرو 2 (1حبليات )



4 
 

 المكان الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت   المحاضر القسم المستوي أسم المقرر

 4مركزي    1-11         علوم أ.د. عبد المطلب رمضان نبات وميكرو 2 كيمياء العناصر غير االنتقالية

 7م   10-8         علوم د. وليد إسماعيل نبات وميكرو 2 فيزياء حيوية عامة

                        

 4ق     4-2       علوم ا.د. المتولي  لبدة جيولوجيا 3 صخور متحولة

   علوم د. حامد الرفاعي جيولوجيا 3 جيوفيزياء تطبيقية
 

 12ق 11-1      

 4ق     11-9       علوم ا.د. ناهد الشبيني جيولوجيا 3 مبادئ الجيولوجيا االقتصادية

   علوم أ.د. محمد زكى  جيولوجيا 3 جيوكيمياء
 

 12ق   9-11    

     علوم .د. محمد زكى أ جيولوجيا 3 جيولوجيا تكتونية
 

 12ق   11-1  

 5ق     1-11       علوم د. محمد خليفه  جيولوجيا 3 مقدمة فى اإلحصاء واإلحتماالت

 4ق       1-11     علوم د. عثمان بدراوي جيولوجيا 3 جيولوجيا المياه وشكل األرض

                        

   1-11     علوم د. أحمد عبادة حيوان 3 بيولوجيا مائية
 

 4م  

 4م   10-8         علوم أ.د. إبراهيم حلمى حيوان 3 كيمياء المناعه

 8ق   12-10         علوم أ.د. ايمان عباس  حيوان 3 (1كيمياء األنسجة )

 8ق   2-12         علوم أ.د. ايمان عباس  حيوان 3 الدم والغدد الصماء

 -طرق الفصل الكروماتوجرافي

 حيوان 3 ليل الحجمى والوزنىالتح
 ا.د. عمرو بلتاجي

 2م     5-3       علوم

   علوم د. ايناس قاسم حيوان 3 علم األجنة
 

 8ق     9-11  

 علوم د. محمد خليفه  حيوان 3 رياضيات حيوية
 

 8م 11-1        

                        

 1ق   1-11         علوم ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات 3 (2جبر مجرد )

 8م   5-3         علوم د. أمين الفقي رياضيات 3 (1تحليل عددى )

 18ق   3-1         علوم ا.د. أحمد المغربى رياضيات 3 (1توبولوجي )

 8م 3-1           علوم د. أحمد االنه رياضيات 3 ميكانيكا  تحليلية

 معمل حاسب     3-1       علوم أ.د. محب أبو زيد رياضيات 3 (1تحليل مركب )

 18ق     5-3       علوم د. نجوى يونس رياضيات 3 (1نظرية االحتماالت)

 18ق   11-9         علوم د. أمين الفقي رياضيات 3 برمجة خطية

                        

 1ق       1-11     علوم أ.د. كمال رياض فيزياء 3 (1اشعاعية )

 11ق         1-11   علوم أ.د. محسن مسعد  يزياءف 3 (1فيزياء جوامد )

   علوم أ.د. طاهر شرشر فيزياء 3 (2فيزياء نووية )
   

 11ق   9-11

 11ق 11-9           علوم د. نجاة ابراهيم فيزياء 3 1فيزياء رياضيه 

         علوم د. محمود سعد فيزياء 3 (2الكترونيات )
 

 11ق 11-1

   3-1     علوم د. هشام هاشم فيزياء 3 ضوء فيزيائي متقدم
 

 11ق  

 11ق 3-1           علوم د. نجاة ابراهيم فيزياء 3 1ميكانيكا كم 

   3-1   علوم د. امنه محمود فيزياء 3 2لغات حاسب الى 
 

 5ق    
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 معمل              علوم أ.د. طاهر شرشر فيزياء 3 عملي فيزياء

                        

 1م   1-11         علوم ا.د. عادل عطيه كيمياء 3 ياء غير متجانسة الحلقةكيم

       علوم ا.د.  إبراهيم المحسب كيمياء 3 كيمياء العناصر االنتقالية
 

 1م   9-11

 2م     11-9       علوم ا.د. جمال الدين كامل كيمياء 3 كيمياء كهربية

 لومع د. هناء منصور كيمياء 3 كيمياء فراغية
 

  
 

 1م 1-3    

 علوم أ.د. شعبان يوسف كيمياء 3 كيمياء حركية
 

 2م 9-11        

التحليل الوزني  -التحليل الوزني

 كيمياء 3 الحراري
 أ.د. عبد المطلب رمضان

   علوم
 

 5م   1-3    

 علوم د. هناء منصور كيمياء 3 (1كيمياء تخليقية )
 

 1م 11-1        

                        

 10ق     10-8       علوم د. عواطف سعد نبات وميكرو 3 فسيولوجيا نمو وهرمونات 

التركيب الدقيق للخلية والوراثه 

 7ق     3-1       علوم أ.د. سليمان هارون نبات وميكرو 3 الخلويه

 7ق 3-1           علوم ا.د. حمدى عجوة نبات وميكرو 3 علم الفطريات

     علوم د. ياسر الحلموش نبات وميكرو 3 المناعةعلم البكتريا و
 

 3ق   9-11  

 3م   1-12         علوم د. مي لبيب نبات وميكرو 3 أرشيجونات

 -طرق الفصل الكروماتوجرافي

 نبات وميكرو 3 التحليل الحجمى والوزنى
 ا.د. عمرو بلتاجي

 2م     5-3       علوم

 علوم مد خليفه د. مح نبات وميكرو 3 رياضيات حيوية
 

 8م 11-1        

                        

 12ق           12-11 علوم د. محمد الحسيني جيولوجيا 4 تحليل حوضي

       1-11   علوم د. حامد الرفاعي جيولوجيا 4 جيوفيزياء الزالزل
 

 5ق

 12ق       1-11     علوم أ.د. عالء  سالم  جيولوجيا 4 جيولوجيا الدلتا والزمن الرابع

   11-9   علوم ا.د. ناهد الشبيني جيولوجيا 4 جيولوجيا اقتصادية
 

 12ق    

استشعار عن بعد ونظم معلومات 

 جيولوجيا 4 جيولوجية
 د. محمد الحسيني

 12ق           11-9 علوم

     2-12 علوم أ.د. محمد زكى  جيولوجيا 4 صخور القاعده في مصر
 

 12ق    

المياه وشكل األرض في جيولوجيا 

 جيولوجيا 4 مصر
 د. عثمان بدراوي

 4ق       3-1     علوم

 قاعة السيمنار             علوم جميع أعضاء هيئة التدريس جيولوجيا 4 مشروع بحث ومقال

                        

       علوم أ.د. مجدي محفوظ حيوان 4 بيولوجيا التكوين
 

 4م   1-3

 4م         11-9   علوم أ.د. سماء بكر حيوان 4 ن وتطورتشريح مقار

متحفيه  –تحنيط وحفظ عينات 

 حيوان 4 وتجهيز
 ا.د. علياء غازي

 2ق         3-1   علوم
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 2ق         1-11   علوم ا.د. علياء غازي حيوان 4 عالقات بيولوجية وسلوك

 1م       11-9     علوم طلب رمضانأ.د. عبد الم حيوان 4 التحليل الطيفي والتحليل الكهربي

 2م   12-10         علوم أ.د. نبيلة ميره حيوان 4 حشرات طبية

 قاعة السيمنار             علوم جميع أعضاء هيئة التدريس حيوان 4 مشروع بحث ومقال

                        

 8م   1-11         علوم ا.د. حسن زيدان رياضيات 4 نظرية المعادالت التفاضلية

 2ق         11-9   علوم د. أمين الفقي رياضيات 4 (2تحليل عددى )

 18ق       3-1     علوم ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات 4 جبر لى

 1ق         1-11   علوم د. أحمد العربى رياضيات 4 هندسة تفاضلية

 2ق     1-11       علوم ا.د. فليفل سالمة  رياضيات 4 بحوث عمليات

 4ق         3-1   علوم د. اشرف حسين رياضيات 4 إلكتروديناميكا

 4ق       11-9     علوم ا.د. أحمد المغربى رياضيات 4 إختيارى -( 2توبولوجى )

 قاعة السيمنار             علوم جميع أعضاء هيئة التدريس رياضيات 4 مشروع بحث ومقال 

                        

 11ق         11-9   علوم ا.د. عبدالحميد الشاعر فيزياء 4 ليزر وتطبيقاته ال

 1-11     علوم أ.د. طاهر شرشر فيزياء 4 (2اشعاعية )
 

 5ق    

 11ق       11-9     علوم ا.د. عبدالحميد الشاعر فيزياء 4 الطاقة الجديدة والمتجددة

 1-11   علوم د. ياسر عبده فيزياء 4 جسيمات اولية
 

    
 

 قاعة السيمنار

     علوم د. احمد عتلم فيزياء 4 الكترونيات رقميه
 

 11ق     1-3

 11ق           1-11 علوم د. نجاة ابراهيم فيزياء 4 2فيزياء رياضيات

 11ق           3-1 علوم د. نجاة ابراهيم فيزياء 4 (2ميكانيكا كم )

 قاعة السيمنار             علوم ئة التدريسجميع أعضاء هي فيزياء 4 مشروع بحث ومقال 

 معمل              علوم ا.د. عبدالحميد الشاعر فيزياء 4 عملي فيزياء 

                        

   3-1     علوم أ.د. شعبان يوسف كيمياء 4 كيمياء المركبات الفلزية العضوية
 

 1م  

 كيمياء البيئة –كيمياء طبية 
 كيمياء 4

سامية السجينى+د. هبه عبد  ا.د.

 1م         11-9   علوم الغنى

   11-9     علوم أ.د. عبد المطلب رمضان كيمياء 4 التحليل الطيفي وتحليل الخامات
 

 1م  

 2م         1-11   علوم ا.د. احمد خضير كيمياء 4 (2كيمياء االطياف العضوية )

 1-11 علوم هاب عبد القوىد. إي كيمياء 4 تطبيقات الليزر في الكيمياء
 

      
 

 2م

 5م         3-1   علوم ا.د. اشرف الشهاوي كيمياء 4 كيمياء االصباغ

 1-11     علوم أ.د. عبد المطلب رمضان كيمياء 4 كيمياء الحفز
 

 1م    

 قاعة السيمنار             علوم جميع أعضاء هيئة التدريس كيمياء 4 مشروع بحث ومقال

                        

 7ق     1-11       علوم د. عزيزة الخولى نبات وميكرو 4 نظام بيئي وتصنيف جزئيي

 8ق       1-11     علوم أ.د. يس السوداني نبات وميكرو 4 نظام بيئي وتصنيف جزئيي



7 
 

 المكان الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت   المحاضر القسم المستوي أسم المقرر

   12-9 علوم ا.د. محمد دياب نبات وميكرو 4 االيض العام في النبات
 

 7ق      

 3-1     علوم انتداب نبات وميكرو 4 اعيةمخصبات زر
 

  
 

 3ق

 2ق     3-1       علوم د. باهر النجومى نبات وميكرو 4 فسيولوجيا كائنات دقيقه

   11-9     علوم أ.د. عبد المطلب رمضان نبات وميكرو 4 التحليل الطيفي والتحليل الكهربي
 

 1م  

 قاعة السيمنار             علوم يئة التدريسجميع أعضاء ه نبات وميكرو 4 مشروع بحث ومقال

                        

 15ق         4-2   عام ا.د. فليفل سالمة  أ.عربى+أ.مواد االول اساسيات الرياضيات

 10ق         1-12   عام د. محمد الحسيني أساسى علوم االول جيولوجيا عامة

 12ق         2-1   مميز د الحسينيد. محم أساسى علوم االول جيولوجيا عامة

 12-10   مميز د. رشدى مرعى أساسى علوم االول جبر
 

 3ق      

 8م       1-11     عام د. أمين الفقي أساسى علوم االول أساسيات الرياضيات

 االول جبر

أساسى 

علوم+أساسى 

 عربى

 عام د. أحمد العربى
 6م       11-1    

 10ق         2-1   عام أ.د. نبيلة ميره بيولوجى االول التنوع البيولوجى

 3م         11-10   عام أ.د. ايمان عباس  بيولوجى االول بيولوجيا عامه

 2م         3-2   عام ا.د. ايثار عبد الرشيد بيولوجى االول تنوع بيولوجى

 3م     11-10       عام د. عزيزة الخولى بيولوجى االول بيولوجيا عامه

 8م         1-11   عام ا.د. نبيلة وهيبة بيولوجى االول اساسيات الرياضيات

 5م     2-11       عام أ.د. على نصار+د. فوزية الشامي بيولوجى االول Iكيمياء عامه 

 8ق     1-11       مميز أ.د. ايمان عباس  بيولوجى االول بيولوجيا عامه

 3ق     2-1       مميز د. عزيزة الخولى بيولوجى االول بيولوجيا عامه

 18ق         11-9   مميز ا.د. فليفل سالمة  بيولوجى+ كيمياء االول 1رياضيات 

 8ق         1-12   مميز أ.د. نبيلة ميره بيولوجيا االول التنوع البيولوجى

 3ق         2-1   مميز ا.د. ايثار عبد الرشيد بيولوجيا االول تنوع بيولوجى

 5ق     11-8       مميز أ.د. على نصار+د. فوزية الشامي بيولوجيا االول Iكيمياء عامه 

 21ق       1-11     عام ا.د. أحمد المغربى رياضيات االول 1حسبان 

 10ق     3-1       عام ا.د. عادل عطا رياضيات االول مبادئ الميكانيكا

 االول جبر متقدم
رياضيات+ أساسي 

 رياضيات
 عام ا.د. ليلى رشيد

 21ق         1-3  

 7م     11-10       عام د. نجوى يونس رياضيات االول مقدمه في الحاسوب

 1ق         11-9   مميز ا.د. ليلى رشيد رياضيات االول جبر متقدم

 18ق         2-1   مميز ا.د. فليفل سالمة  رياضيات االول 1حسبان 

 2ق     11-9       مميز ا.د. عادل عطا رياضيات االول مبادئ الميكانيكا

 1ق     1-11       مميز د. نجوى يونس رياضيات االول مقدمه في الحاسوب

 5ق       3-1     مميز د. وليد اسماعيلرياضيات+بيولوج االول خواص ماده
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 ي

 معمل حاسب         1-11   مميز أ.د. محب أبو زيد رياضيات االول 1رياضيات 

 18ق     1-11       عام أ.د. محب أبو زيد رياضيات االول 2رياضيات 

 االول خواص ماده

رياضيات + 

الفيزياء+الكيمياء+

 البيولوجى

 عام ا.د. محمد عراقي
 3مركزي        1-3    

 االول اساسيات الرياضيات
أ.  

 رياضيات+أ.علوم
 عام أ.د. محب أبو زيد

 8م         1-3  

وتشريح نبات )نبات مورفولوجى 

1) 
 زراعية االول

 د. مي لبيب
 عام

 2م         1-2  

مورفولوجى وتشريح نبات )نبات 

1) 
 زراعية االول

 ا.د. محمد دياب
 عام

 10ق     12-1      

 15ق       12-10     عام د. رشدى مرعى زراعية االول رياضيات

 5م     4-2       عام ية الشاميأ.د. على نصار+د. فوز زراعية االول Iكيمياء عامه 

 4م     3-1       عام أ.د. ايمان عباس  علم نفس االول مدخل الى بيولوجيا االنسان

 5م       5-2     عام أ.د. على نصار+د. فوزية الشامي فيزياء االول Iكيمياء عامه 

 4م         3-1   عام أ.د. ايمان عباس  كيمياء االول 1بيولوجيا عامه 

 5م       5-2     عام أ.د. على نصار+د. فوزية الشامي كيمياء االول Iكيمياء عامه 

 8ق     1-11       مميز أ.د. ايمان عباس  كيمياء االول 1بيولوجيا عامه 

 3ق       3-1     مميز د. وليد اسماعيل كيمياء االول خواص ماده

 5ق     11-8       مميز فوزية الشامي أ.د. على نصار+د. كيمياء االول Iكيمياء عامه 

 6م         11-10   عام د. مي لبيب كيمياء+فيزياء االول 1علوم بيولوجيه 

 8م         1-11   عام ا.د. نبيلة وهيبة كيمياء+فيزياء االول )أساسيات الرياضيات( 1رياضيات 

 األول كهربيه ومغناطيسية

رياضيات + 

الكيمياء+البيولوج

 ى

 مميز شام هاشمد. ه
 7م     3-5      

 األول كهربيه ومغناطيسية

رياضيات + 

الفيزياء+الكيمياء+

 البيولوجى

 عام د. محمود سعد
 7م       11-1    

 15ق         1-11   عام د. علياء فضل زراعية األول حيوان عام

 4م         3-1   عام أ.د. ايمان عباس  فيزياء األول 1بيولوجيا عامه 

 3ق         1-12   مميز د. مي لبيب كيمياء األول 1علوم بيولوجية 

 7م       1-11     مميز د. محمود سعد كيمياء األول كهربيه ومغناطيسية

 10ق     12-11       عام ا.د. محمد دياب كيمياء+فيزياء االول 1علوم بيولوجيه 

 15ق     3-2       مميز ديابا.د. محمد  كيمياء+فيزياء األول 1علوم بيولوجية 

 15ق     12-11       عام د. ايناس قاسم أساسى علوم الثالث أجنه
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 10ق   10-9         عام د. عزيزة الخولى أساسى علوم الثالث خلية وبيولوجيا جزيئية

 21ق     11-9       عام د. حامد الرفاعي أساسى علوم الثالث الفضاء والمجموعه الشمسية

 7م   1-11         عام أ.د. كمال رياض أساسى علوم الثالث زياء حيويةفي

 5م 2-12           عام د. فوزية  الشامي أساسى علوم الثالث كيمياء غير عضوية

 8ق 12-11           مميز د. ايناس قاسم أساسى علوم الثالث علم االجنه

 7ق   11-10         مميز زة الخولىد. عزي أساسى علوم الثالث خلية وبيولوجيا جزيئية

 12ق 11-9           مميز د. حامد الرفاعي أساسى علوم الثالث الفضاء والمجموعه الشمسيه

 7م   1-11         مميز أ.د. كمال رياض أساسى علوم الثالث فيزياء حيوية

 5م 2-12           مميز د. فوزية  الشامي أساسى علوم الثالث كيمياء غير عضوية

 4م   1-11         عام أ.د. مجدي محفوظ بيولوجى الثالث علم الخلية+بيولوجيه جزيئية

 15ق     2-12       عام د. ايناس قاسم بيولوجى الثالث علم االجنه

 3م 2-12           عام د. ياسر الحلموش بيولوجى الثالث بكتريا

 4م 1-12           عام ا.د. حمدى عجوة بيولوجى الثالث فيروسات

 3م   11-9         عام أ.د. يس السوداني بيولوجى الثالث أرشيجونيات

 6م     11-9       عام د. عزيز أبو شامة بيولوجى الثالث الطبقات وتاريخ االرض

 7م   3-1         عام أ.د. إبراهيم حلمى +د.هانى مهنى بيولوجى الثالث كيمياء حيوية

 8ق 3-1           مميز د. ايناس قاسم بيولوجى ثالثال علم االجنه

 3ق   11-9         مميز د. ياسر الحلموش بيولوجى الثالث بكتريا

 7ق 4-3           مميز ا.د. حمدى عجوة بيولوجى الثالث فيروسات

 3م   1-11         مميز د. مي لبيب بيولوجى الثالث أرشيجونيات

 15ق   10-8         مميز د. عزيز أبو شامة بيولوجى لثالثا الطبقات وتاريخ االرض

 4م   3-1         مميز أ.د. مجدي محفوظ بيولوجيا الثالث علم الخلية + البيولوجيا الجزيئية

 11ق   1-11         مميز أ.د. إبراهيم حلمى +د.هانى مهنى بيولوجيا الثالث كيمياء حيويه

 8م     1-11       عام صباح الكيالنىا.د.  رياضيات الثالث كهربيه

 21ق   1-11         عام ا.د. أحمد المغربى رياضيات الثالث توبولوجى عام

 15ق   4-2         عام ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات الثالث نظرية الزمر

 8م   11-9         عام د. أحمد العربى رياضيات الثالث هندسة المسلمات ) اختياري(

 8م     11-9       عام أ.د. محب أبو زيد رياضيات الثالث يل حقيقىتحل

 8م 11-9           عام د. أحمد االنه رياضيات الثالث ديناميكا الجسم الجامد

 1ق   11-9         مميز ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات الثالث نظرية الزمر

 18ق   3-1         مميز ا.د. أحمد المغربى رياضيات الثالث توبولوجى عام

 4ق   1-11         مميز أ.د. محب أبو زيد رياضيات الثالث تحليل حقيقى

 8م 3-1           مميز د. أحمد االنه رياضيات الثالث ديناميكا الجسم الجامد

 1ق 11-9           مميز ا.د. صباح الكيالنى رياضيات الثالث كهربيه

 8م   5-3         مميز د. أحمد العربى رياضيات لثالثا هندسة المسلمات )أختيارى(

 1ق     3-1       عام د. نجاة ابراهيم فيزياء الثالث 1ميكانيكا كم 
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 11ق     1-11       عام أ.د. محسن مسعد فيزياء الثالث فيزياء ذريه وأطياف

 ة السيمنارقاع     11-9       عام د. وليد اسماعيل فيزياء الثالث بصريات الكترونية

 21ق 1-11           عام د. نجاة ابراهيم فيزياء الثالث نسبية عامه

 8ق         3-1   عام د. ياسر عبده فيزياء الثالث فيزياء احصائية

 5م   11-8         عام ا.د. عادل عطيه كيمياء الثالث 111كيمياء عضوية 

 1م   3-1         امع د. هناء منصور كيمياء الثالث 111كيمياء عضوية 

 2م 4-1           عام أ.د. شعبان يوسف كيمياء الثالث IIIكيمياء فيزيائية 

 2م     3-1       عام ا.د. عمرو بلتاجي كيمياء الثالث كيمياء بيئية

 18ق   3-1         مميز ا.د. حسن زيدان كيمياء الثالث )معادالت تفاضليه( 5رياضيات 

 5م   11-8         مميز ا.د. عادل عطيه كيمياء لثالثا 3كيمياء عضويه 

 1م   3-1         مميز د. هناء منصور كيمياء الثالث 3كيمياء عضويه 

 2م 4-1           مميز أ.د. شعبان يوسف كيمياء الثالث IIIكيمياء فيزيائية 

 5ق   1-11         مميز ا.د. عمرو بلتاجي كيمياء الثالث كيمياء بيئية

 8م   1-11         عام ا.د. حسن زيدان كيمياء+فيزياء الثالث )معادالت تفاضلية( 5رياضيات 

 10ق     11-10       عام ا.د. محمد دياب أساسى علوم الثانى مورفولوجى وتشريح نبات وتقسيم

 15ق   2-1         عام د. مي لبيب أساسى علوم الثانى مورفولوجى وتشريح نبات وتقسيم

 6م     1-12       عام د. باهر النجومى أساسى علوم الثانى مورفولوجى وتشريح نبات وتقسيم

 6م     12-11       عام ا.د. المتولي  لبدة أساسى علوم الثانى مواد االرض

 6م     3-1       عام ا.د. ناهد الشبيني أساسى علوم الثانى جيولوجيا اقتصادية

 1م         1-11   عام أ.د. سامية السجيني أساسى علوم الثانى كيمياء عضويه

مورفولوجى وتشريح النبات 

 وتقسيم
 أساسى علوم الثانى

 ا.د. محمد دياب
 مميز

 15ق     2-3      

مورفولوجى وتشريح النبات 

 وتقسيم
 مميز د. باهر النجومى أساسى علوم الثانى

 10ق   10-11        

مورفولوجى وتشريح النبات 

 وتقسيم
 مميز د. مي لبيب أساسى علوم الثانى

 7ق   2-3        

 4ق     2-1       مميز ا.د. المتولي  لبدة أساسى علوم الثانى مواد األرض 

 4ق     1-11       مميز ا.د. ناهد الشبيني أساسى علوم الثانى جيولوجيا اقتصادية

 1م         1-11   مميز نيأ.د. سامية السجي أساسى علوم الثانى كيمياء عضويه

 21ق       10-8     عام د. رشدى مرعى أساسى مواد االول جبر

 10ق   12-11         عام ا.د. نورا  غانم بيولوجى الثانى علم االنسجه والتقنية المجهريه

 10ق   4-1         عام د. أحمد عبادة بيولوجى الثانى الفقاريات

 3م     1-11       عام د. ايثار عبد الرشيدا. بيولوجى الثانى طحالب

 3م     10-8       عام د. باهر النجومى بيولوجى الثانى ميكروبيولوجى

 5م     11-10       عام ا.د. المتولي  لبدة بيولوجى الثانى مواد االرض

 4ق     2-1       مميز ا.د. المتولي  لبدة بيولوجى الثانى مواد االرض
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 1م     3-1       عام ا.د. عادل عطيه بيولوجى الثانى ويهكيمياء عض

 3ق     11-9       مميز ا.د. ايثار عبد الرشيد بيولوجى الثانى طحالب

 3ق   3-1         مميز د. باهر النجومى بيولوجى الثانى ميكروبيولوجى

 7ق   1-12         مميز ا.د. نورا  غانم بيولوجى الثانى علم االنسجه والتقنية المجهريه

 8ق     5-2       مميز د. أحمد عبادة بيولوجى الثانى الفقاريات

 3ق     1-11       مميز ا.د. عادل عطيه بيولوجى الثانى كيمياء عضويه

 6م   1-11         عام ا.د. ليلى رشيد رياضيات الثانى جبر خطى

 18ق     11-9       عام ا.د. صباح الكيالنى رياضيات الثانى استاتيكا

 21ق     1-11       عام د. أحمد االنه رياضيات الثانى تطبيقات رياضيه

 3م     3-1       عام د. نجوى يونس رياضيات الثانى 3حسبان 

 21ق   3-1         عام د. نجوى يونس رياضيات الثانى مقدمه في برمجة الحاسوب

 6م 10-8           عام محمد  عراقيا.د.  رياضيات الثانى ديناميكا حرارية

 مركزي     1-11       عام د. محمود سعد رياضيات الثانى فيزياء حديثه

 1ق   3-1         مميز ا.د. ليلى رشيد رياضيات الثانى جبر خطى

 21ق   5-3         مميز ا.د. أحمد المغربى رياضيات الثانى 3حسبان 

 3ق   1-11         مميز د. نجوى يونس رياضيات نىالثا مقدمه في برنامج الحاسوب

 1ق 1-11           مميز د. أحمد االنه رياضيات الثانى تطبيقات رياضيه

 18ق     11-9       مميز ا.د. صباح الكيالنى رياضيات الثانى استاتيكا

 6م 10-8           مميز ا.د. محمد  عراقي رياضيات الثانى ديناميكا حرارية

 مركزي     1-11       مميز د. محمود سعد رياضيات الثانى فيزياء حديثه

 4م         1-11   عام أ.د. اعتماد زناتى زراعية الثانى أسس الحشرات االقتصادية

 6م 10-8           عام ا.د. محمد  عراقي فيزياء الثانى ديناميكا حرارية

 6م     5-3       عام عراقي ا.د. محمد  فيزياء الثانى موجات واهتزازات

 11ق       1-11     عام د. هشام هاشم فيزياء الثانى فلكية وارصاد

 5م 4-2           عام د. فوزية  الشامي فيزياء الثانى Iكيمياء 

 15ق     5-3       عام ا.د. اشرف الشهاوي كيمياء الثانى 1كيمياء عضويه 

 5م   1-11         عام هناء منصور د. كيمياء الثانى 2كيمياء عضويه 

   عام ا.د. جمال الدين كامل كيمياء الثانى Iكيمياء فيزيائية 
 

 2م     11-1  

 2م   5-3         عام ا.د. عمرو بلتاجي كيمياء الثانى Iكيمياء تحليلية 

 5ق       11-9     مميز د. أحمد العربى كيمياء الثانى جبر خطى

 5ق     5-3       مميز د. رشدى مرعى كيمياء الثانى 2حسبان 

 5ق     1-11       مميز د. محمد خليفه كيمياء الثانى احتماالت واحصاء

 15ق     5-3       مميز ا.د. اشرف الشهاوي كيمياء الثانى 1كيمياء عضويه 

 5م   1-11         مميز د. هناء منصور كيمياء الثانى 2كيمياء عضويه 

 8ق         11-9   مميز ا.د. جمال الدين كامل كيمياء الثانى Iفيزيائية كيمياء 

 2م   5-3         مميز ا.د. عمرو بلتاجي كيمياء الثانى Iكيمياء تحليلية 
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 5م     10-8       عام ا.د. فليفل سالمة  كيمياء+فيزياء الثانى 2حسبان 

8م   3-1         امع د. أحمد العربى كيمياء+فيزياء الثانى جبر خطى  

 21ق     3-1       عام د. محمد خليفه كيمياء+فيزياء الثانى احتماالت واحصاء

 8م     1-11       عام ا.د. صباح الكيالنى أساسى رياضيات الرابع 5رياضيات تطبيقية 

 معمل حاسب         3-1   عام ا.د. نبيلة وهيبة أساسى رياضيات الرابع الجبر المجرد

 قاعة السيمنار       1-11     عام د. وليد اسماعيل أساسى رياضيات الرابع بصريات هندسية

 قاعة السيمنار 11-9           عام د. فوزية  الشامي أساسى رياضيات الرابع Iكيمياء تحليلية 

اساسيات ميكروبيولوجى وتقنية 

 حيوية
 عام د. باهر النجومى أساسى علوم الرابع

 10ق         11-12  

 6م     5-3       عام ا.د. محمد  عراقي أساسى علوم الرابع اهتزازات وموجات

 مركزي     1-11       عام د. محمود سعد أساسى علوم الرابع فيزياء حديثه

 2م     3-1       عام ا.د. عمرو بلتاجي أساسى علوم الرابع IIكيمياء عامة 

أساسيات ميكروبيولوجىوتقنية 

 يةحيو
 مميز د. باهر النجومى أساسى علوم الرابع

 3ق         8-10  

 6م     5-3       مميز ا.د. محمد  عراقي أساسى علوم الرابع اهتزازات وموجات

 مركزي     1-11       مميز د. محمود سعد أساسى علوم الرابع فيزياء حديثه

 5ق   1-11         مميز ا.د. عمرو بلتاجي أساسى علوم الرابع IIكيمياء عامة 

   1-11   عام أ.د. سماء بكر بيولوجى الرابع التشريح المقارن للفقاريات + تطور
 

 3م    

 4م     11-9       عام ا.د. علياء غازي بيولوجى الرابع سلوك حيوان + بيئة حيوانيه

 3م       10-8     عام ا.د. حمدى عجوة بيولوجى الرابع فطريات

 3م       12-10     عام د. عواطف سعد بيولوجى الرابع 2 فسيولوجى

 بيولوجى الرابع جيولوجيا بيئية +علم الفلك
أ.د. عالء محمد سالم + د. حامد 

 الرفاعى
 عام

 7م         1-3  

 2ق   11-9         مميز ا.د. علياء غازي بيولوجى الرابع سلوك حيوان +بيئة حيوانية

   11-9   مميز أ.د. سماء بكر بيولوجى الرابع اريات +تطورالتشريح المقارن للفق
 

 4م    

 3ق       1-11     مميز ا.د. حمدى عجوة بيولوجى الرابع فطريات

 2ق       3-1     مميز د. عواطف سعد بيولوجى الرابع 2فسيولوجى 

 بيولوجى الرابع جيولوجيا بيئية +علم الفلك
د أ.د. عالء محمد سالم + د. حام

 الرفاعى
 مميز

 12ق       9-11    

 8م     3-1       عام ا.د. حسن زيدان رياضيات الرابع تحليل دالى

 7م         1-11   عام د. اشرف حسين رياضيات الرابع النظرية النسبية

 10ق       1-11     عام ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات الرابع حلقات وحقول

 7ق     12-11       عام ا.د. عادل عطا رياضيات بعالرا 1ديناميكا الموائع 

 1م     11-9       عام د. محمد خليفه رياضيات الرابع طرق إحصائية متقدمه )اختيارى(

 8م       11-9     عام د. أمين الفقي رياضيات الرابع بحوث عمليات

 18ق       11-9     مميز ا.د. نبيلة وهيبة رياضيات الرابع حلقات وحقول
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 8م     3-1       مميز ا.د. حسن زيدان رياضيات الرابع تحليل دالى

 18ق       3-1     مميز د. أمين الفقي رياضيات الرابع بحوث عمليات

 4ق         11-9   مميز د. اشرف حسين رياضيات الرابع النظرية النسبية

 1ق         2-1   يزمم ا.د. عادل عطا رياضيات الرابع (1ديناميكا الموائع )

 4ق         1-11   مميز د. محمد خليفه رياضيات الرابع طرق أحصائية متقدمة )أختيارى(

 3م         3-1   عام د. باهر النجومى زراعية الرابع أمراض نبات عام

 6م       10-8     عام أ.د. طاهر شرشر فيزياء الرابع 2فيزياء نووية 

 11ق         11-9   عام ا.د. عبدالحميد الشاعر فيزياء عالراب فيزياء الليزر

 7م     3-1       عام د. محمود سعد فيزياء+كيمياء الرابع دوائر الكترونية

 قاعة السيمنار         1-11   عام ا.د. عبدالحميد الشاعر فيزياء الرابع فيزياء البالزما

 قاعة السيمنار     1-11       عام يمد. نجاة ابراه فيزياء الرابع ديناميكا كهربيه

 11ق     11-9       عام أ.د. محسن مسعد فيزياء الرابع 2جوامد 

   عام ا.د. احمد خضير كيمياء الرابع Vكيمياء عضويه 
 

 21ق     8-11  

 5م         3-1   عام ا.د. اشرف الشهاوي كيمياء الرابع V1كيمياء عضويه 

 2م       11-9     عام أ.د. شعبان يوسف كيمياء ابعالر Vكيمياء فيزيائية 

 5م         1-11   عام ا.د. جمال الدين كامل كيمياء الرابع أساسيات علوم المواد

 1م     1-11       عام ا.د.  إبراهيم المحسب كيمياء الرابع IIIكيمياء غير عضوية 

 7م     3-1       مميز د. محمود سعد كيمياء الرابع دوائر كهربيه

 2م         11-8   مميز ا.د. احمد خضير كيمياء الرابع (Vكيمياء عضوية )

 5م         3-1   مميز ا.د. اشرف الشهاوي كيمياء الرابع VIكيمياء عضوية 

 2م       11-9     مميز أ.د. شعبان يوسف كيمياء الرابع Vكيمياء فيزيائية 

 5م         1-11   مميز ا.د. جمال الدين كامل مياءكي الرابع أساسيات علوم المواد

 5ق   11-9         مميز ا.د.  إبراهيم المحسب كيمياء الرابع IIIكيمياء غير عضوية 

 

 

 


