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5مركزي 3-1كيمياءإبراهيم المحسب.  د.اجيولوجيا1أسس الكيمياء غير العضوية106ك

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . دجيولوجيا1لغة انجليزية125ع 

10ق2-1نبات وميكروايثار عبد الرشيد. د.اجيولوجيا1تقسيم مملكة نباتية وفسيولوجى110ن

4م11-10حيواننبيلة ميره. د.أجيولوجيا1تقسيم مملكة نباتية وفسيولوجى110ن

12ق11-9جيولوجياعالء  سالم. د.أجيولوجيا1الجيولوجيا الطبيعية والتاريخية101ج

12ق1-11جيولوجياحسين البدراوي. د.اجيولوجيا1مقدمة في الجيوفيزياء102ج
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.اجيولوجيا1حرارة وخواص مادة106ف

8م3-1رياضياتحلمي شمارة. د.أجيولوجيا1جبر وتفاضل101ر

4م11-10حيواننبيلة ميره. د.أحيوان1 تقسيم مملكة حيوانيه101ح

5مركزي 3-1كيمياءإبراهيم المحسب.  د.احيوان1أسس الكيمياء غير العضوية105ك

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . دحيوان1لغة انجليزية124ع 

10ق1-11حيوانايمان عباس . د.أحيوان1خلية وأنسجة101ح

10ق1-12نبات وميكرومحمد دياب. د.احيوان1مورفولوجي وتشريح وخلية101ن

3م11-10نبات وميكروسليمان هارون. د.أحيوان1مورفولوجي وتشريح وخلية101ن
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.احيوان1حرارة وخواص مادة104ف

8م1-11رياضياتمحمد خليفة. دحيوان1جبروتفاضل101ر

15ق1-11رياضياتصباح الكيالنى. د.ارياضيات1(1)إستاتيكا 102ر

8ق11-9رياضياتمحب أبو زيد. د.أرياضيات1جبر وتكامل101ر

5مركزي 3-1كيمياءإبراهيم المحسب.  د.ارياضيات1أسس الكيمياء غير العضوية102ك

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . درياضيات1لغة انجليزية120ع 

5ق1-11كيمياءابتسام محمد. درياضيات1أسس الكيمياء الفيزيائية101ك
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.ارياضيات1حرارة وخواص مادة101ف

15ق1-11رياضياتصباح الكيالنى. د.افيزياء1(1)إستاتيكا 102ر

8م1-11رياضياتمحمد خليفة. دفيزياء1جبر وتكامل105ر

5مركزي 3-1كيمياءإبراهيم المحسب.  د.افيزياء1أسس الكيمياء غير العضوية103ك

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . دفيزياء1لغة انجليزية121ع 

5ق1-11كيمياءابتسام محمد. دفيزياء1أسس الكيمياء الفيزيائية102ك
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.افيزياء1حرارة وخواص مادة102ف

1م1-11حيواننورا  غانم. د.اكيمياء1الشكل الوظيفي101ح

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . دكيمياء1لغة انجليزية122ع 

21ق1-11كيمياءعلي نصار. د.اكيمياء1أسس الكيمياء الفيزيائية103ك

6م12-10جيولوجياناهد الشبينى. د.ا+عزيز أبو شامة. دكيمياء1البلورات والمعادن103ج
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.اكيمياء1حرارة وخواص مادة105ف

18ق10-8رياضياترشدى مرعى. دكيمياء1جبر وتفاضل101ر

4م11-10حيواننبيلة ميره. د.أنبات وميكروبيولوجي1 تقسيم مملكة حيوانيه101ح

5مركزي 3-1كيمياءإبراهيم المحسب.  د.انبات وميكروبيولوجي1أسس الكيمياء غير العضوية104ك

4مركزي 5-3ادابأحمد مادح . دنبات وميكروبيولوجي1لغة انجليزية123ع 

10ق1-11حيوانايمان عباس . د.أنبات وميكروبيولوجي1خلية وأنسجة101ح

10ق1-12نبات وميكرومحمد دياب. د.انبات وميكروبيولوجي1مورفولوجي وتشريح وخلية101ن

3م11-10نبات وميكروسليمان هارون. د.أنبات وميكروبيولوجي1مورفولوجي وتشريح وخلية101ن
مركزي3-1فيزياءوليد إسماعيل. د+طاهر شرشر. د.انبات وميكروبيولوجي1حرارة وخواص مادة103ف

8م1-11رياضياتمحمد خليفة. دنبات وميكروبيولوجي1جبر تفاضل103ر

6م3-1جيولوجياعزيز أبو شامة. دجيولوجيا2أحافير الفقارية كبيرة205ج

12ق11-9جيولوجياالمتولي  لبدة. د.اجيولوجيا2بصريات المعادن والمعادن المكونة للصخور206ج

12ق3-1جيولوجياالمتولي  لبدة. د.ا+عالء سالم. د.اجيولوجيا2علم الصخور207ج

12ق1-11جيولوجياحسين البدراوي. د.اجيولوجيا2(1)طرق التنقيب الجيوفيزيائي 209ج

12ق2-12جيولوجيامحمد زكى. د.أجيولوجيا2جيولوجيا تركيبية208ج

1م12-10كيمياءفوزية الشامي. دجيولوجيا2كيمياء العناصر غير االنتقالية208ك

7م3-1فيزياءمحمد  عراقي. د.اجيولوجيا2الموجات واالهتزازات210ف 

15ق11-9حيوانعلياء فضل. دحيوان2نماذج من الالفقاريات203ح

3م3-1نبات وميكروسليمان هارون. د.أحيوان2وراثة عامة203ن

3م1-11نبات وميكرويس السوداني. د.أحيوان2بيئة نباتية204ن

3م3-1حيوانايناس قاسم. دحيوان2تشريح وفسيولوجي205ح

6م1-11حيوانسماء بكر. د.أحيوان2(1)حبليات 204ح

1م12-10كيمياءفوزية الشامي. دحيوان2كيمياء العناصر غير االنتقالية207ك

6م10-8فيزياءوليد إسماعيل. دحيوان2فيزياء حيوية عامة213ف

معمل حاسب1-11رياضياتمحب أبو زيد. د.أرياضيات2معادالت تفاضلية206ر

7م10-8رياضياتعادل عطا. د.ارياضيات2(2)إستاتيكا 208ر

3م12-10رياضياتنجوى يونس. درياضيات2علم الحاسب209ر

7م2-12فيزياءوليد إسماعيل. درياضيات2النظرية الكهرومغناطيسية206ف

معمل حاسب3-1رياضياتحلمي شمارة. د.أرياضيات2مقدمة فى المنطق210ر

8ق2-12رياضياترشدى مرعى. درياضيات2تحليل رياضى207ر

7م1-11فيزياءطاهر شرشر. د.أفيزياء2ميكانيكا كالسيكية207ف 

2م3-1فيزياءاحمد عتلم. دفيزياء2دوائر التيار المتردد205ف

208ف
(1)لغات حاسب الي 

فيزياء2
ياسر عبده. د

11ق1-11حاسبات

7م2-12فيزياءوليد إسماعيل. دفيزياء2النظرية الكهرومغناطيسية206ف

10ق11-9رياضياتفليفل سالمة. د.افيزياء2تحليل عددى221ر

7م3-1فيزياءمحمد  عراقي. د.افيزياء2الموجات واالهتزازات209ف 

4ق12-10فيزياءمحمد  عراقي. د.افيزياء2ديناميكا حرارية204ف

6م10-8فيزياءوليد إسماعيل. دفيزياء2فيزياء حيوية عامة211ف
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معمل الفيزياءفيزياءكمال رياض. د.أفيزياء2عملي فيزياء203ف

2م5-3كيمياءعمرو بلتاجي. د.اكيمياء2اسس الكيمياء التحليلية204ك

5م3-1كيمياءاحمد خضير. د.اكيمياء2(2)اسس كيمياء عضوية 206ك

2م1-11كيمياءجمال الدين كامل. د.اكيمياء2الديناميكا الحرارية208ك

2م3-1كيمياءشعبان يوسف. د.أكيمياء2قاعدة الصنف+النظرية الحركية للغازات209ك

1م1-11كيمياءهناء منصور. دكيمياء2(1)ميكانيكا التفاعالت العضوية 207ك

10ق11-9كيمياءعلي نصار. د.اكيمياء2كيمياء المواد والحالة الصلبة210ك

1م1-11كيمياءعبد المطلب رمضان. د.أكيمياء2كيمياء العناصر غير االنتقالية205ك

6م10-8فيزياءوليد إسماعيل. دكيمياء2فيزياء حيوية عامة214ف

7ق4-3نبات وميكروعواطف سعد. دنبات وميكروبيولوجي2تشريح وفسيولوجي205ن

3م11-10نبات وميكرومي لبيب. دنبات وميكروبيولوجي2تشريح وفسيولوجي

15ق11-9حيوانعلياء فضل. دنبات وميكروبيولوجي2نماذج من الالفقاريات203ح

3م3-1نبات وميكروسليمان هارون. د.أنبات وميكروبيولوجي2وراثة عامة203ن

3م1-11نبات وميكرويس السوداني. د.أنبات وميكروبيولوجي2بيئة نباتية204ن

6م1-11حيوانسماء بكر. د.أنبات وميكروبيولوجي2(1)حبليات 204ح

1م12-10كيمياءفوزية الشامي. دنبات وميكروبيولوجي2كيمياء العناصر غير االنتقالية206ك

6م10-8فيزياءوليد إسماعيل. دنبات وميكروبيولوجي2فيزياء حيوية عامة212ف

12ق1-11جيولوجياالمتولي  لبدة. د.اجيولوجيا3صخور متحولة315ج

4ق11-9جيولوجياحامد الرفاعي. دجيولوجيا3جيوفيزياء تطبيقية319ج

1ق12-10جيولوجياناهد الشبيني. د.اجيولوجيا3مبادئ الجيولوجيا االقتصادية320ج

4ق2-12جيولوجيامحمد زكى. د.أجيولوجيا3جيوكيمياء317ج

12ق11-9جيولوجيامحمد زكى. د.أجيولوجيا3جيولوجيا تكتونية318ج

8م1-11رياضياتمحمد خليفة. دجيولوجيا3مقدمة فى اإلحصاء واإلحتماالت316ر

12ق1-11جيولوجياعثمان بدران. دجيولوجيا3جيولوجيا المياه وشكل األرض316ج

5ق1-11حيوانأحمد عبادة. دحيوان3بيولوجيا مائية309ح

11ق11-9كيمياءإبراهيم حلمى. د.أحيوان3كيمياء المناعه314

8ق1-11حيوانايمان عباس . د.أحيوان3(1)كيمياء األنسجة 311ح

8ق2-1حيوانايمان عباس . د.أحيوان3الدم والغدد الصماء312ح

326ك
التحليل الحجمى - طرق الفصل الكروماتوجرافي

والوزنى
1م2-12كيمياءعمرو بلتاجي. د.احيوان3

8ق3-1حيوانايناس قاسم. دحيوان3علم األجنة310ح

8م11-9رياضياتمحمد خليفة. دحيوان3رياضيات حيوية318ر

(2)جبر مجرد 
رياضيات3

نبيلة وهيبة. د.ا
معمل حاسب3-1رياضيات

(1)تحليل عددى 321ر
رياضيات3

فليفل سالمة. د.ا
10ق11-9رياضيات

معمل حاسب11-9رياضياتأحمد المغربى. د.ارياضيات3(1)توبولوجي 323ر

18ق12-10رياضياتاشرف حسين. درياضيات3ميكانيكا  تحليلية324ر

معمل حاسب1-11رياضياتحسن زيدان. د.أرياضيات3(1)تحليل مركب 320ر

18ق5-3رياضياتنجوى يونس. درياضيات3(1)نظرية االحتماالت325ر

18ق3-1رياضياتفليفل سالمة. د.ارياضيات3برمجة خطية319ر

11ق11-9فيزياءطاهر شرشر. د.أفيزياء3(1)اشعاعية 322ف

17ق12-10فيزياءمحسن مسعد. د.أفيزياء3(1)فيزياء جوامد 323ف

17ق11-9فيزياءطاهر شرشر. د.أفيزياء3(2)فيزياء نووية 324ف

17ق11-9فيزياءنجاة ابراهيم. دفيزياء13فيزياء رياضيه 326ف

11ق10-8فيزياءمحمود سعد. دفيزياء3(2)الكترونيات 328ف

11ق1-11فيزياءاحمد رياض. دفيزياء3ضوء فيزيائي متقدم330ف

17ق1-11فيزياءنجاة ابراهيم. دفيزياء13ميكانيكا كم 325ف 

4ق3-1حاسباتاحمد سمير. دفيزياء23لغات حاسب الى 327ف

معمل الفيزياءفيزياءطاهر شرشر. د.أفيزياء3عملي فيزياء321ف

3م3-1كيمياءعادل عطيه. د.اكيمياء3كيمياء غير متجانسة الحلقة319ك

2م11-9كيمياءإبراهيم المحسب.  د.اكيمياء3كيمياء العناصر االنتقالية318ك

2م11-9كيمياءجمال الدين كامل. د.اكيمياء3كيمياء كهربية321ك

1م11-9كيمياءهناء منصور. دكيمياء3كيمياء فراغية324ك

2م1-11كيمياءشعبان يوسف. د.أكيمياء3كيمياء حركية322ك

1م11-9كيمياءعبد المطلب رمضان. د.أكيمياء3التحليل الوزني الحراري- التحليل الوزني317ك

5م1-11كيمياءهناء منصور. دكيمياء3(1)كيمياء تخليقية 320ك

7ق12-10نبات وميكروعواطف سعد. دنبات وميكروبيولوجي3فسيولوجيا نمو وهرمونات310ن

7ق12-10نبات وميكروسليمان هارون. د.أنبات وميكروبيولوجي3التركيب الدقيق للخلية والوراثه الخلويه311ن

4م4-2نبات وميكروحمدى عجوة. د.انبات وميكروبيولوجي3علم الفطريات308ن

7ق10-8نبات وميكروياسر حمدته. دنبات وميكروبيولوجي3علم البكتريا والمناعة309ن

10ق1-12نبات وميكرويس السوداني. د.أنبات وميكروبيولوجي3أرشيجونات310ن 

325ك
التحليل الحجمى - طرق الفصل الكروماتوجرافي

والوزنى
1م2-12كيمياءعمرو بلتاجي. د.انبات وميكروبيولوجي3

8م11-9رياضياتمحمد خليفة. دنبات وميكروبيولوجي3رياضيات حيوية317ر

3ق11-10جيولوجيامحمد الحسيني. دجيولوجيا4تحليل حوضي430ج

17ق1-11جيولوجياحامد الرفاعي. دجيولوجيا4جيوفيزياء الزالزل434ج

قاعة السيمنار بالقسم3-1جيولوجياعالء  سالم. د.أجيولوجيا4جيولوجيا الدلتا والزمن الرابع432ج

1ق2-12جيولوجياناهد الشبيني. د.اجيولوجيا4جيولوجيا اقتصادية435ج

3ق1-11جيولوجيامحمد الحسيني. دجيولوجيا4استشعار عن بعد ونظم معلومات جيولوجية431ج

12ق11-9جيولوجيامحمد زكى. د.أجيولوجيا4صخور القاعده في مصر433ج

12ق3-1جيولوجياعثمان بدران. دجيولوجيا4جيولوجيا المياه وشكل األرض في مصر208ج

قاعة السيمنار بالقسمجيولوجياجميع أعضاء هيئة التدريسجيولوجيا4مشروع بحث ومقال400ج
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2م1-11حيوانمجدي محفوظ. د.أحيوان4بيولوجيا التكوين424ح

4م2-12حيوانسماء بكر. د.أحيوان4تشريح مقارن وتطور423ح

8ق1-11حيوانعلياء غازي. د.احيوان4متحفيه وتجهيز– تحنيط وحفظ عينات 425ح

8ق3-1حيوانعلياء غازي. د.احيوان4عالقات بيولوجية وسلوك426ح

6م1-11كيمياءابتسام محمد. دحيوان4التحليل الطيفي والتحليل الكهربي439ك

21ق3-1حيواننبيلة ميره. د.أحيوان4حشرات طبية422ح

قاعة السيمنار بالقسمحيوانجميع أعضاء هيئة التدريسحيوان4مشروع بحث ومقال400ح

8م11-9رياضياتحسن زيدان. د.أرياضيات4نظرية المعادالت التفاضلية435ر

معمل حاسب5-3رياضياتفليفل سالمة. د.ارياضيات4(2)تحليل عددى 436ر

معمل حاسب1-11رياضياتنبيلة وهيبة. د.ارياضيات4جبر لى

معمل حاسب1-11رياضياتأحمد العربى. درياضيات4هندسة تفاضلية438ر

8م3-1رياضياتفليفل سالمة. د.ارياضيات4بحوث عمليات439ر

معمل حاسب11-10رياضياتعادل عطا. د.ارياضيات4إلكتروديناميكا440ر

معمل حاسب4-2رياضياتأحمد المغربى. د.ارياضيات4إختيارى - (2)توبولوجى 442ر

قاعة السيمنار بالقسمرياضياتجميع أعضاء هيئة التدريسرياضيات4مشروع بحث ومقال400ر

17ق3-1فيزياءعبدالحميد الشاعر. د.افيزياء4الليزر وتطبيقاته442ف

17ق1-11فيزياءطاهر شرشر. د.أفيزياء4(2)اشعاعية 443ف

11ق3-1فيزياءعبدالحميد الشاعر. د.افيزياء4الطاقة الجديدة والمتجددة450ف

17ق11-9فيزياءياسر عبده. دفيزياء4جسيمات اولية447ف

4ق11-9فيزياءاحمد عتلم. دفيزياء4الكترونيات رقميه445ف

2ق1-11فيزياءنجاة ابراهيم. دفيزياء24فيزياء رياضيات446ف

11ق3-1فيزياءمحمد شهاب. دفيزياء4(2)ميكانيكا كم 444ف

قاعة السيمنار بالقسمفيزياءجميع أعضاء هيئة التدريسفيزياء4مشروع بحث ومقال400ف

معمل الفيزياءفيزياءعبدالحميد الشاعر. د.افيزياء4عملي فيزياء441ف

15ق1-11كيمياءشعبان يوسف. د.أكيمياء4كيمياء المركبات الفلزية العضوية432ك

1م3-1كيمياءهبه عبد الغنى. د+سامية السجينى. د.اكيمياء4كيمياء البيئة– كيمياء طبية 435ك

6م11-9كيمياءابتسام محمد. دكيمياء4التحليل الطيفي وتحليل الخامات438ك

5م1-11كيمياءاحمد خضير. د.اكيمياء4(2)كيمياء االطياف العضوية 433ك

2م11-9كيمياءإيهاب عبد القوى. دكيمياء4تطبيقات الليزر في الكيمياء437ك

2م3-1كيمياءاشرف الشهاوي. د.اكيمياء4كيمياء االصباغ434ك

1م11-9كيمياءعبد المطلب رمضان. د.أكيمياء4كيمياء الحفز436ك

قاعة السيمنار بالقسمكيمياءجميع أعضاء هيئة التدريسكيمياء4مشروع بحث ومقال400ك

7ق3-1نبات وميكروعزيزة الخولى. دنبات وميكروبيولوجي4نظام بيئي وتصنيف جزئيي422ن

7ق11-9نبات وميكرويس السوداني. د.أنبات وميكروبيولوجي4نظام بيئي وتصنيف جزئيي422ن

3ق11-8نبات وميكرومحمد دياب. د.انبات وميكروبيولوجي4االيض العام في النبات421ن

3ق2-12نبات وميكرومحمد مجدي. د.انبات وميكروبيولوجي4ميكروبيولوجيا التربة424ن 

7ق2-12نبات وميكروياسر حمدته. دنبات وميكروبيولوجي4فسيولوجيا كائنات دقيقه420ن

6م1-11كيمياءابتسام محمد. دنبات وميكروبيولوجي4التحليل الطيفي والتحليل الكهربي438ك

قاعة السيمنار بالقسمنبات وميكروجميع أعضاء هيئة التدريسنبات وميكروبيولوجي4مشروع بحث ومقال400ن


