
 

                                                                                                                         كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                      
 الثالثة :  الفرقة  جدول الشعبة (                                                       )    جدول توزيع المحاضرات والدروس               
 علوم  أساسيالشعبة : تعليم                           م 1029/1010الفصل الدراسي : الثاني ، لعام :كلية : التربية جامعة أسيوط                          

 أيام األسبوع
 7 - 6 6 – 5 5 - 4 4 – 3 3 - 2 2 – 1  1 - 0 0 - 01 01– 00 00– 01 01 – 8 8 - 7 الساعة

 عملي  التربية البيئية   المادة األحـد
الفروق  

 الفردية

 عملي
الفروق  

 الفردية

 محاضرة كيمياء  

 د/ عنايات شاكر   الستاذوالمكانا 
  3م 

معمل  2س  
أ.د/ حمدي 

 شاكر 

معمل  1س 
أ.د/ حمدي 

  شاكر

  8م  

 عملي كيمياء تطور الفكر التربوي  المادة االثنيـن
 

 عملي 
الفروق  

 الفردية

محاضرة 
 وراثة

   

 د/ راندا رفعت  االستاذوالمكان 
 7م 

معمل  3س    4،  3س 
أ.د/ حمدي 

 شاكر 

 بكلية  1م 
 الزراعة 

 
   

تعليم الكبار أصوله   المادة الثالثاء
 ومناهجه

 عملي حيوان 
 1، 2س 

 ملي نبات ع
  1، 2س 

 عملي فيزياء  محاضرة حيوان 
 

 د/ محمد مصطفي  االستاذوالمكان 
 7م 

 عملي نبات 
  4،  3س 

 عملي حيوان 
 4،  3س 

 4،  3،   1،  2س   2م 

 محاضرة  محاضرة فيزياء  المادة األربعاء
 فسيولوجيا
 نبات 

 عملي كيمياء  
 

الفروق الفردية والقياس 
 النفسي 

  ياء محاضرة فيز 

 د/ نهله عبد الرازق  1، 2س    1م   1م  االستاذوالمكان 
 4م 

   4م 

    تربيـــــة عمليــــــــــة المادة الخميس

     االستاذوالمكان 

      ،،،، يعتمد                                 

 لكليـة  عميـد ا                 وكيل الكلية لشئون الطالب                     
 

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    



                                                                                                                          كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                         
 الربعة :  الفرقة   ) جدول الشعبة (                                                         جدول توزيع المحاضرات والدروس               
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 أيام األسبوع

 7 - 6 6 – 5 5 - 4 4 – 3 3 - 2 2 – 1  1 - 0 0 - 01 01– 00 00– 01 01 – 8 8 - 7 الساعة

عملي حشرات  المادة األحـد
  1، 2وطفيليات س 

محاضرة جيولوجيا بيئة  متكاملة  علوم
 2س وجيولوجيا مصر  

     

عملي جيولوجيا بيئة  االستاذوالمكان 
  3وجيولوجيا مصر  س 

 أ.د/ السيد شحاتة 
  1م 

 عملي كيمياء عضوية
 3س 

     

طرق تدريس ذوي  المادة االثنيـن
 االحتياجات الخاصة 

عملي جيولوجيا بيئة 
 وجيولوجيا مصر  

ذوي  سيكولوجية 
 االحتياجات الخاصة 

  

 د/ ايمان فتحي  االستاذوالمكان 
  8م 

 د/ فاطمة محمد   2س 
  5م 

  

محاضرة جيولوجيا بيئة  محاضرة فيزياء فلكية  المادة الثالثاء
 وجيولوجيا مصر  

     عملي كيمياء عضوية 

      1، 2س   4م   4م  االستاذوالمكان 
عملي حشرات  المادة األربعاء

 طفيليات و 

نظام التعليم واالتجاهات 
 المعاصرة 

محاضرة   
 كيمياء 

محاضرة حشرات 
 وطفيليات 

  محاضرة كيمياء عضوية 

 د/ بهاء الدين عربي   3س  االستاذوالمكان 
  6م 

   2م   7م   1م  

    تربيـــــة عمليــــــــــة المادة الخميس

         االستاذوالمكان 

      ،،،، يعتمد                                  

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 أ.د/عادل ردمي حماد                                             أ.د/ خضر مخيمر أبو زيد                                    


