
         قبل التعديل
 أسوانجامعة 

 بأسوانكلية العلوم                                                                                                                                                              
 
    طبيعيهعلوم  األوليالفرقـة                                          0202/0200    األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                                  

            

 أيام
 األسبوع

 
الساع
 ات

9 -22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3 -4 4-5 5-6 6-7 7 -8 

 األحد
 عيسىد/ فاطمة صديق + د/ فايز 2اك(  222عامة )  محاضرة  كيمياء  

 رياضة رين تما   رياضةتمارين   
 0+ فصل2فصل

 االثنين

 محاضرة إنجليزي  

د/ عبد  ل(222) 
 الحارث

تمارين 
 فيزيائية

 ف( 262عملي معمل فيزياء عامة) ف(262عملي معمل فيزياء عامة)
عملي معمل فيزياء 

 ف(262عامة)
 

 مدرج السالم

 الثالثاء

 محاضرة رياضة   
 ر(222تفاضل )             

    يدهوجد/ 

 رياضة  محاضره
   ر(223جبر) 

  حجاجىد/ 

 محاضرة حاسب الي 
 ر(242)

 معتمدد/ 
عملي 
 حاسب 

  

 مدرج السالم د/ رمضان2مدرج ا د/ رمضان2مدرج ا

 األربعاء

 محاضرة رياضة 
 ر(202ميكانيكا استاتيكا)

 حامدد/   

 ف223خواص مادة)م    

 د/ نجوى
 ف(222كهرباء) فيزياء
 رياضةتمارين  قاسم د/       

 
   

 د/ رمضان2مدرج ا د/ رمضان2مدرج ا د/ رمضان2مدرج ا

 الخميس
 

 ( بالمعملعامة  عملي كيمياء 
 عامة بالمعمل ( عملي كيمياء 

 
 

  

 ب                                                                                         عميد الكليةشئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطال
                                                                          

         



 
 أسوانجامعة 

  باسوان كلية العلوم                                              
    

 بيولوجي األوليالفرقـة                                 0202/0200    ولالفصل الدراسي اال  جدول توزيع المحاضرات                                                

 األسبوع أيام
 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 اتالساع

 األحد

 نعمات عبد الرحمند/ عديلة السعدى +د/ 2ك( ا222محاضرة  كيمياء  عامة ) 
 

  ) معمل( عملي حيوا ن  
 0+ فصل2فصل

 االثنين

 
 محاضرة إنجليزي 

 ل(222) 
 د/ عبد الحارث

 ر(015) محاضره رياضيات
 د/ حامد

كهرباء وبصريات م 
 ف015هندسية)

 فيزياءعملي  فيزياءعملي  د/ هارون+د/ نجوى1أ
ت 

  رياضيات
 

 3فصل 3فصل مدرج السالم

 الثالثاء

 ح(010يولوجيا ومقدمة اجنة)أنسجة وفس      
  فيزياءت    د/ عالء الدين صالح الدين1ا

 

 محاضرة حاسب الي 
 ر(242)

 عملي حاسب حميدهد/ 
 

  
 مدرج السالم مدرج ب شمال

 األربعاء
  عملى علم الحيوان الزراعى )معملعملي كلية زراعة م علم الحيوان الزراعى )م ب( )المعمل(0كيمياء معملي  

 
  1عملي كيمياء م 0فيزياء معملي  1فيزياء معملي  4فيزياء معملي  3فيزياء معملي 

 الخميس

 ن(010مملكة نبات ومورفولوجيا )  
 دعاء منتصرد/ محمد جبر+ د/ 1ا

     نباتعملي   

 مدرج ب شمال
 ئون التعليم والطالب                                                                                         عميد الكليةوكيل الكلية لش              شئون الطالب                                 

                                                                                                                             
                     



 كلية العلوم بأسوان                                                                                                                                                                 أسوانجامعة 
              جيولوجيا األوليالفرقـة                                 0202/0200     لدراسي االولالفصل ا  جدول توزيع المحاضرات                           

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 
  نعمات  د/ عديلة السعدى +د/ 2اك( 222عامة )  محاضرة  كيمياء

  م  
عملي 
 0+ فصل2فصل جيولوجيا

 االثنين

 محاضرة إنجليزي  
 ل(222) 

د/ عبد 
 الحارث

 ر(017ت )محاضره رياضيا

 د/حامد

كهرباء وبصريات  
 ف017هندسية)

     عامةعملي كيمياء   + د/ نجوىد/ هارون 1أ

 3فصل 3فصل 

 الثالثاء

 ح(010أنسجة وفسيولوجيا ومقدمة اجنة) 
 فيزياء ت  د/ عالء الدين صالح الدين1ا

 ة حاسب الي محاضر

 ر(242)

   عملي حاسب حميدهد/ 

 مدرج السالم مدرج ب شمال

 األربعاء

 محاضرة أساسيات الجيولوجيا 
 ج(010)

 ماهرد/ 
 أساسيات الجيولوجياعملي 

 ج(010)
 

    فيزياءعملي  فيزياءعملي 
 

 الخميس

معادن   
  010)وصخور

 د/ محمدعبد اهلل1أ
 

 010بلورات)
 د يونسد/ محم

  عملي جيولوجيا
 ت 
 رياضيات 

 حيوا ن  علم عملي
   

 يد الكليةعم                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               

                                                                                          

                  
   



 
   بأسوانكلية العلوم                                                                           أسوانجامعة 

                        جيولوجيا الثانية الفرقـة                                0202/0200     األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                                   

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ر(100) محاضره رياضيات 
 د/ سيدات

   رياضة  ت  

 ح(113)فقاريات يف تصن
 عملي حيوان  

 بالمعمل
   

 8فصل 8فصل

 االثنين

 (052غير عضوية )كفيزيائية ومحاضرة كيمياء   
د/محمودعبدالدايم+ 1+ أ د/ فاروق1د/ عبد السالم+أ1أ
     د/فاطمه وفدى1أ

 5فصل 

 ءالثالثا

 ج(107صخور نارية) 
    عبد الهادىد/ 

 عملي جيولوجيا
 معملبال

 
 عملى كيمياء

 بالقسم

 األربعاء

 ج(130مساحة مستوية) 
  
 

 فيزياء عامةمحاضره 
 ف(100)كهرباء وتيار متردد
  د/بدر

 فيزياء عامةعملي 
 بالمعمل

   

 مدرج ب شمال بالقسم

 الخميس

 ج(115حفريات الفقارية) 
   

 عملي جيولوجيا
 بالمعمل
 

   

 بالقسم
 عميد الكلية                                                                ب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                         شئون الطال

                                                                                          
   



 
 

 كلية العلوم                                                                                                                                               أسوانجامعة 

  بيولوجي الثانيةالفرقـة                              0202/0200  األولول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي جد                                    

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات  

 األحد
 ح(110حشرات )           

  عصامد/ 1ا
 ر(119)محاضره رياضه

 ت رياضه د/ سيدات
 

  بالمعمل عملي حيوان
 ند/ رمضا2مدرج ا د/ رمضان2مدرج ا

 االثنين

 052غير عضوية )كفيزيائية ومحاضرة كيمياء  
د/محمود عبدالدايم+ 1د/ فاروق + أ1د/ عبد السالم+أ1أ
 د/فاطمه وفدى1أ

 

 عملي كيمياء
 بالمعمل

 5فصل

 الثالثاء

 تشريح وطحالبمحاضره  
 ن(110)      

 
 د/ احمد العطيفى1ا

  

 ح(110) الفقاريات 
 

 د/ عاطف إبراهيم2ا
 كيمياء عملي

 بالمعمل
 

 3فصل 3فصل

 األربعاء

 تشريح وطحالبمحاضره  
 ن(110)     

 د/ اسامه رضوان
 

 فيزياء عامةمحاضره 
 ف119)كهرباء وتيار متردد
 د/ بدر

 
 عملي نبا ت 

 
 

 مدرج ب شمال 3فصل

 الخميس

 
 0م فيزياءعملي 

 

 1م فيزياءعملي 
 

 3م فيزياءعملي 
 4م فيزياءعملي 

    



                                                                           
       

 ءوفيزياكيمياء  الثانيةالفرقـة                  0202/0200    األولدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي ج               

 األسبوع أيام
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 الساعات

 األحد

 آليمحاضره حاسب  
 د/ معتمد

 
 

 ت رياضه
 

  عملى
 آليحاسب 

   

  بمعمل الحاسب

 االثنين

 فيزياءمحاضره  
 ف(110)كهرباء وتيار متردد       

 د/ بدر

 1فصل

  محاضره جيولوجيا
 ج(103بلورات ومعادن )

 د/ عزت عبد الرحمن1ا

 ج(103بلورات ومعادن ) عملي جيولوجيا
 بالمعمل

 

  1فصل 1فصل

 الثالثاء

م فيزياء بصريات فيزيائية  
 ف113)

    د/ محاسن

 فيزياءعملي 
 بالمعمل

 

 فيزياءعملي 
 بالمعمل

 

 

 

 األربعاء

 

 ر(117) محاضره رياضيا ت
 د/ عادل

 ( 022كيمياء غير عضوية )ك

 د/ثناء+ د/ محاسن
   فيزياء بالمعملعملي   

 3فصل

 الخميس

  فيزياءمحاضره  
 ف(117فلزات وسبائك)     

 عملي كيمياء بالمعمل  عملي كيمياء  محرمد/         

 3فصل
 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               

                                                                                                                   

               



 كلية العلوم بأسوان                                                                                   أسوان                                                 جامعة 

 ورياضه فيزياء الثانيةالفرقـة                                      0202/0200   األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                 

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4– 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

ر 110) تفاضلمحاضره  
 د/ عزت

 
    فيزياء بالمعمل عملى 

  مدرج ب شمال

 االثنين

 
وتيار متردد            ءكهربا فيزياء   

 ف(110)
 د/ بدر

 1ف

 رياضةتمارين  فيزياء  تمارين     

 الثالثاء

   
بصريات فيزيائية  فيزياءم 

 ف113)
  د/ محاسن

 ر(110)ديناميكا الجسيم م
  د/ وجيده

 
 فيزياءمحاضره 

 ديناميكا حرارية
 ف(115)

 د/ فاطمة

   

 1فصل

 األربعاء

 ر(113جبر خطى )رياضة محاضره  
  رياضةت  عادلد/ 

 رياضة ت
     

 4فصل

 الخميس
 د/ محمود   ر(115معادالت تفاضلية )   

      ت رياضة 
 4فصل

عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  

                                                                                                                        



                
 

      كلية العلوم بأسوان                                                                                                                      أسوان                     جامعة 

 كيمياء الثالثةالفرقـة                                0202/0200   األولزيع المحاضرات  الفصل الدراسي جدول تو            

 األسبوع أيام
 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات 

 األحد

 (322)ك  ةغير عضويكيمياء  
  بالمعملعملي كيمياء  محاسند/ غريب+ د/ 1ا

 مدرج السالم

 ثنيناال 
 (342كيمياء عضوية )ك 

      د/ حسين الضمرانى1د/ نجالء+ ا1د/ ابو الحمد+ ا1ا
 7فصل

 الثالثاء
   كيمياءعملي  

     بالمعمل

 األربعاء

 ( 302كيمياء  فيزيائية )ك 

   فيزياءعملي  فيزياءعملي  د/ فاروق+د/ محمود +د/ ثناء1د/ محمد نجيب+ا1ا
 2فصل

 الخميس

 زياءيف محاضره 

 ف340فيزيائية)الكترونيات 
     د/ محمد جابر

 2فصل
 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               

                                                                                                 

                
 
 



 
 

     كلية العلوم بأسوان                           أسوان                                                                                                         جامعة 

                                                                                                                                           
  فيزياء الثالثةالفرقـة                  0202/0200    صل الدراسي االولجدول توزيع المحاضرات  الف                                          

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ف(310)   م مبادئ ميكانيكا الكم  
 د/ قاسم

 ف(313م ديناميكا كهربية)
  د/ رمضان

 

 عملي فيزياء
 

عملي حاسب 
 آلي

  

  

 االثنين

 ف(303فيزياء ذرية ) 
 د/ محمد أنور

 

  ف350استخدام الحاسب)
    أملد/ 

 بالقسم  

 الثالثاء

 ف(315فيزياء إحصائية) 
    د/ مروة

 عملي فيزياء
 بالقسم 

 األربعاء

 ر(317معادالت جزئيه) 
   عملي فيزياء تمارين رياضيات   د/ نعيمه

 بالقسم

 الخميس

 
 ف340الكترونيات فيزيائية)

 د/ محمد جابر

فيزياء أشباه 
 ف(305)موصالت
 د/ أيمن األمين1أ

 
  ت فيزياء

  
   

  
عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                  

                                                                                         



                 
                 

 
 كلية العلوم بأسوان                                                                                                                       أسوانجامعة 

            
     رياضيات الثالثةالفرقـة                  0202/0200    األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                                                    

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات  

 األحد

 ر(350مقرر خاص) 
       د/ احمد رشاد1أ

 بالقسم

 االثنين

 ر(330احصاء)             
 محمد صادقد/ 

 
 

 مقرر خاص  
   د/ نعيمة

 بالقسم  بالقسم

 الثالثاء

 ر(350طرقرياضيه) 
 د/ سهام

 ر(315متغير مركب)      
  د/حسام الدين

 
 

     

 بالقسم

 األربعاء

   ر(310ميكانيكا تحليليه) 
  د/ نعمة

 مقرر عملي 
  

 بالقسم بالقسم

 الخميس

  ر(313تحليل حقيقى) 
    نعيمهد/ 

 بالقسم
 ية لشئون التعليم والطالب                                                                                         عميد الكليةشئون الطالب                                                                  وكيل الكل

                                                                                            



     
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

              علوم الحاسب الثالثةالفرقـة                  0202/0200     األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                        

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 عاتالسا

 األحد

 ر(349م نظم الحاسب)  
 د/ معتمد

 
 

 ر(340لغة باسكال)
  د/ محمد عيد

 حاسب الى  تمارين
   

  بالقسم بالقسم

 االثنين

 ر(345نظريه الخوارزميات) 
 د/ حميدة    

     ) 
   

 حاسب الىعملي 
 

  

 بالقسم

 الثالثاء

 ر(343تطبيقات حاسب) 
 د/ حميدة

 

  
 

      

 بالقسم

 األربعاء

 ف(345)دوائر منطقية  
 حاسب الىتمارين  رمضاند/ 

 
  

 عملي حاسب الى
 

 

  

 الخميس

 عملي حاسب الى 
  

  ف305)فيزياء أشباه موصالت
 د/ أيمن األمين1أ

 
 حاسب الىتمارين 

 
   

 بالقسم
عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                 

                                                                                    

    



 

 كلية العلوم                                                                                                                        أسوانجامعة 

 

    كيمياء ونبات الثالثةالفرقـة                                  0202/0200         األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                   

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات 

 األحد

 (322كيمياء غير عضوية )ك 
 عملي كيمياء محاسند/ غريب+ د/ 1ا

 5فصل

 االثنين

 م/بكتريا 
 د/نورا

   
 محاضرة نبات

 عملي كيمياء بيرد/ ع

 بالقسم بالقسم

 الثالثاء

 محاضرة فيزياء  
 ف309إشعاعية وحيوية )

 عصمتد/ 
   

 محاضرة نبات
 عملي نبات  د/ أسامة عبد الوهاب

 بالقسم 5فصل

 األربعاء

 (362كيمياء عضوية )ك 
             

 د/ حسين  1د/ نجالء+ ا1ا د/ سامية+ د/ محمد على+1ا
 

 اءعملي كيمي

 بالقسم

 الخميس

 

   إشعاعية وحيوية عملي فيزياء عملي نبات

 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
            

                                                                              

                                       
 



 كلية العلوم                                                                                                                      أسوانجامعة 

   كيمياء وميكرو بيولوجي الثالثةالفرقـة                               0202/0200   األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                           

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 (322)ك غير عضويةاء كيمي 
 محاسند/ غريب+ د/ 1ا

 عملي كيمياء   

 5فصل

 االثنين

 فطريات التربه 
 د/ مرتضى

 فطريات المياه
 د/ فاطمه فخرى

 محاضرة نبات
 عملي كيمياء د/ فاطمة فخرى

 8فصل 8فصل

 الثالثاء

 محاضرة فيزياء  
 ف309إشعاعية وحيوية )

    عصمتد/ 
 عملي نبات 

 تعملي نبا 

 8فصل 5فصل

 األربعاء

 (362كيمياء عضوية )ك 
 

 د/ حسين  1د/ نجالء+ ا1ا د/ سامية+ د/ محمد على+1ا
 

 عملي كيمياء
 5فصل

 الخميس

 محاضرة نبات 
 د/ فرنسيس

إشعاعية  فيزياءعملي 
 وحيوية

  

د الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                         عمي      شئون الطالب                                                               

                                                                                  

   
 



 
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

    علم الحيوانكيمياء  الثالثةالفرقـة                             0202/0200      األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                           

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 (322كيمياء غير عضوية )ك 
  عملي كيمياء  محاسند/ غريب+ د/ 1ا

 5فصل

 االثنين

 محاضرة علم الحيوان 
  عملي علم الحيوان(     د/ عبد القادر1ا

 4فصل 

 الثالثاء

  
 محاضرة فيزياء 

 ف309وحيوية )إشعاعية 
 عصمتد/ 

 

   

 حيوانتصنيف  
  د / ابوالحسن1أ

 
 

 4فصل 5فصل

 األربعاء

 (362كيمياء عضوية )ك 
 

 عملي كيمياء د/ حسين  1د/ نجالء+ ا1ا د/ سامية+ د/ محمد على+1ا

 5فصل

 الخميس

 ح(317اجنة وخلية وانسجة وتقنية مجهرية) 
  إشعاعية وحيوية فيزياءعملي  يوانعملى ح  سيد ابازيد+ د/ اعتمادد/ 1أ

 8فصل
  د الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                         عمي      شئون الطالب                                 

                                                                            



 كلية العلوم                                                                                                                                                         

   علم الحيوان الثالثةالفرقـة                                   0202/0200      األول المحاضرات  الفصل الدراسي جدول توزيع                               

 األسبوع أيام
 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 اتساعال

 األحد

 (352كيمياء فيزيائية )ك 
 

 عملي كيمياء  +د محاسند/ ثناء+ د/ علية   

 بالقسم

 ثنيناال 

 

 عملي كيمياء عملي علم حيوان

 الثالثاء

 محاضرة فيزياء  
 ف309إشعاعية وحيوية )

 عصمتد/
  

  

 ح(110) تتصنيف الفقاريات وحشرا        
  عصامد/ 1ا

 بالقسم       5فصل

 األربعاء

 

 عملي كيمياء  عملي علم حيوان

 الخميس

 ح(313)مجهريهتقنية  وانسجهخلية  
 د/ سيد ابازيد د/ اعتماد+1أ د

    
 
 

  إشعاعية وحيوية عملي فيزياء

 بالقسم
 د الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                         عمي             شئون الطالب                                                      

                        

          



 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  علوم جيولوجيا الثالثةالفرقـة                                      0202/0200    األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ج(310حفريات دقيقة) 
 إبراهيم/ ماهر د

  ج(335تحليل تراكيب)
  د/ شريف فوزى

 عملي جيولوجيا
 

  

 بالقسم بالقسم      

 االثنين

 
 ج(340جيوفيزياء)

 د/ كرار عمر

 ج(313علم الطبقات )
 اميرهد/ 

  

  
 
 

 ج(350مقرر خاص)
 د/ شريف فوزى

  

 بالقسم بالقسم       بالقسم      

 الثالثاء

 ركيبيةجيولوجيا ت 
     عملي جيولوجيا   د/ محمود غزالى1ا

 بالقسم

 األربعاء

 محاضرة فيزياء 
 ف(333إنماء يلورى)
 د/ بدر
 

 عملي كيمياء )بالمعمل عملي جيولوجيا 

 بالقسم      

 الخميس

 
 (354)ك ةغير عضوي كيمياء

  مروة مغازىد/ غريب+ د/ 1ا

 ج(307صخور نارية)
   عملي جيولوجيا د/ اشرف امام1أ

  بالقسم      
 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                

                                                                                                     
  



     

 كلية العلوم                                                                                                                              أسوانجامعة 

 والكيمياء الثالثة علوم جيولوجياالفرقـة                  0202/0200  األولالفصل الدراسي   وزيع المحاضراتجدول ت                              

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 (322)ك غير عضويةكيمياء  
 محاسند/ غريب+ د/ 1ا

 
 عملي جيولوجيا(

 
 اءعملي كيمي

 5فصل

 االثنين

 

  ج340جيوفيزياء)
  د/ كرار عمر

 ج(313علم الطبقات)
 اميرهد/ 

 
 عملي كيمياء عملي جيولوجيا 

  

 بالقسم بالقسم      

 الثالثاء

  ج(333جيولوجيا تركيبية) 
   عملى جيولوجيا(    د/ محمود غزالى1ا

 بالقسم      

 األربعاء

 362)ك كيمياء عضوية 

  د/ حسين  1د/ نجالء+ ا1ا د/ سامية+ د/ محمد على+1ا
 5فصل عملي كيمياء

 الخميس

 
 

 ج(307صخور نارية)
 عملي جيولوجيا د/ اشرف امام1أ

 
  

 بالقسم 
 الطالب                                                                                         عميد الكليةشئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم و

                                                                                             



       
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  الجيوفيزياءالثالثة علوم الفرقـة                                 0202/0200  األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ج(353)صمقرر خا 
  احمد منيسىد/ 1ا

 ج(335تحليل تراكيب)
   د/ شريف فوزى

 عملي جيولوجيا
 

 

 بالقسم بالقسم

 االثنين

  ج340جيوفيزياء) 
 د/ كرار عمر

 ج(313علم الطبقات)
  اميرهد/ 

   
 

   

 بالقسم بالقسم

 الثالثاء

  ج(333جيولوجيا تركيبية) 
    مود غزالىد/ مح1ا

 ج(353مقرر خاص)
    د/ سالم بربرى

 بالقسم بالقسم

 األربعاء

 محاضرة فيزياء 
 ف(333إنماء يلورى)

 د/ بدر
 

 عملي كيمياء

  بالقسم

 الخميس

 (353)ك ةغير عضوي كيمياء 

 د/ غريب+ د/ علية 1ا 

 ج(307صخور نارية)
  عملي جيولوجيا إمامد/ اشرف 1أ

 بالقسم سمبالق      
  د الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                                                         عمي       شئون الطالب                                 
                                                                              

                                                                                        



  
                                                                                                                  أسوانجامعة                     

    الرابعة علوم كيمياءالفرقـة                                                      0202/0200   األوليع المحاضرات  الفصل الدراسي جدول توز              
 

 األسبوع أيام
 

 الساعات
 

9-01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 االحد

 (442)ك ةعضوي كيمياء  
  د/ سامية+د/ فايز1ا                

 (443)ك ةعضوي كيمياء 
 إسالم+د/نعماتد/ 

   
 6فصل  6فصل

 االثنين

 عملي كيمياء 

 
 

 الثالثاء

 

 عملي كيمياء

 األربعاء

 (422عضوية )ك ركيمياء غي 
 أ

 د/ فاطمة صديق+ د/ علية1ا
 (443)ك ةعضوي كيمياء  

 نجالءد/ 

 

 6فصل 6فصل

 الخميس

 (402كيمياء فيزيائية )ك 
 دية+   د/ علية+ د/ نا فاطمه وفدىد/ 1ا 

  

 6فصل

 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               

                                                                              

        
 كلية العلوم                                                                                                              أسوانجامعة  



  علوم فيزياءالرابعة الفرقـة                  0202/0200     األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي 

 األسبوع أيام
 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات  

 األحد

 ف410ميكانيكا الكم ) 
 د/ أمل

 ف403اطياف موسبارو)
 د/ ابراهيم

 ف430فيزياء البالزما)
 د/ أيمن األمين1أ

 
  

  

  

 االثنين

شعاعية   ف)413)كواشف وا 
 د/ عصمت

 

 عملي فيزياء
 

   فيزياءعملي  

 

 الثالثاء

 محاضرة حاسب آلي 
 

 
  

 

 ف(400)الحرارة المنخفضة
  عملي حاسب آلي د/ محاسن

  

 األربعاء

 ف(410فيزياء نووية) 
 د/ امل      

 
 

 

 ف460مقرر خاص )
 د/ مروة

    ت مقرر خاص

 

 الخميس

 

 بحث ومقال
 

 عملي فيزياء زياءت في
 
 
 

  
 

 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
            

 
             

 



 

 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  رياضيات علوم الرابعةالفرقـة                                  0202/0200   األولالفصل الدراسي   جدول توزيع المحاضرات                    

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ر(410توبولوجى) 
       احمد زيداند/ 

 بالقسم

 االثنين

 ر(413تحليل دالي) 
       عادل عبد الفهيمد/ 

 بالقسم

 الثالثاء

 

   

انيكا ميك (0محاضرة مقرر خاص )
 ر(450الكم)

 د/ نجوى1 

   مقرر عملي

 األربعاء

 ر(450إحصاء) (0محاضرة مقرر خاص ) 
  د/ احمد رشاد1ا

  ر(415تحليل عددي)
   صادقد/ محمد   

 بالقسم بالقسم

 الخميس

 محاضرة رياضة  
   بحث ومقال د/ عالء حسن

 بالقسم
                                                                           عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                 شئون الطالب                               

                         
 
 



 

 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  آليحاسب الرابعة علوم الفرقـة                            0202/0200        األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                               

 األسبوع امأي
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

    Cلغة                  
  د/ محمد عيد                

 ر( 415تحليل عددي)  
   د/ محمد صادق                

 بالقسم بالقسم

 االثنين

 ر(440تركيب بيانات)          
          د/ هانى                  

 بالقسم

 الثالثاء

 ر(447تطبيقات حاسب) 
 د/ هانى

       

 األربعاء

 تمارين  
 حاسب الى

 تمارين
 حاسب الى

    

 الخميس

 ر(443شبكات الحاسب ) 
     بحث ومقال     د/ معتمد           

 بالقسم
عميد الكلية                                                                                                                                                      التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون                                      شئون الطالب                             

             
 
 
 
 



 
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

 علوم كيمياء و نبات   الرابعة  الفرقـة                                              0202/0200      األولالدراسي  الفصلتوزيع المحاضرات   جدول             

 األسبوع امأي

 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 اتساعال

 األحد

 ك(452تطبيقية ونووية )كيمياء  
 + د/ مها+ د/ ناديةأد/ محمد رسالن

 )بالمعملكيمياء  عملي 

 3فصل 

 االثنين

 
 ن427كيمياء حيوية نباتية )

 اسامه رضواند/ 1ا

 فطريات
 نبات مليع    د/سعاد الزيات1أ

 بالقسم

 الثالثاء

 ن(405)نبات محـــاضـره 
    مرتضىد/ 

 ن(405)نبات محـــاضـره
 امل عوض اهللد/ 

 5فصل

 

 5فصل

 األربعاء

 (403)ك ةوغير عضويكيمياء  فيزيائية  
 

 كيمياء عملي د/ محمد نجيب+ د/ محمود عبد الدايم+د/ ثناء1ا

 0فصل 

 الخميس

 

 بحث ومقال
 

   نبات عملي  

 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                

                                                                                       

           
 

  



         
 

 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  يلوجبيو وميكرو الرابعة كيمياء الفرقـة                                     0202/0200    األولالدراسي  الفصل  جدول توزيع المحاضرات            

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ك(452تطبيقية ونووية )كيمياء  
  عملي كيمياء  + د/ مها+ د/ ناديةأد/ محمد رسالن

 3فصل 

 ثنيناال 

 ن(417محاضرة نبات )           
 د/ فرنسيس

  عملي نبات 

 0فصل

 الثالثاء

 ن(429)محاضرة نبات    

    د/سعاد الزيات1أ

    

 ن(904)محاضرة نبات 
 عملي نبات د/ فاطمة فخرى1ا

 0فصل 0فصل

 األربعاء

 (403)ك ةكيمياء  فيزيائية وغير عضوي 

 عملي كيمياء د الدايم+د/ ثناءد/ محمد نجيب+ د/ محمود عب1ا
 0فصل  

 الخميس

 

    بحث ومقال 

                                                                                       عميد الكلية                                                شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
           

 



 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

     
  علم الحيوانالكيمياء و الرابعة الفرقـة                  0202/0200      األولع المحاضرات  الفصل الدراسي جدول توزي                                      

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ك(452تطبيقية ونووية )كيمياء  
 ة+ د/ مها+ د/ ناديأد/ محمد رسالن

 عملي كيمياء  

 3فصل 

 االثنين

 ح(419أنسجة وكيمياء االنسجة) 
   عملي علم حيوان  د/ اعتماد 1أ +سعاد حنفىد/  1أ 

 6فصل

 الثالثاء

 ح417تشريح مقارن 
   عملي علم حيوان    د/ عبد القادر1ا

 6فصل

 األربعاء

 ( 403)ك ةكيمياء  فيزيائية وغير عضوي     

 عملي كيمياء د/ محمد نجيب+ د/ محمود عبد الدايم+د/ ثناء1ا

 0فصل 

 الخميس

 

     بحث ومقال 

 عميد الكلية                                                                          شئون الطالب                                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               
            

 
 
 
 



 
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  الرابعة نبات الفرقـة                                                     0202/0200   ألولاجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                       

 األسبوع أيام

 
 00-01 01- 9 الساعات  

00
-
01 

01-0 0-1 1-3 3 -4 4-5 5-6 6-7 7 -8 

 األحد

 

 فيروساتمـحــاضرة 
  عملي نــبــات   د/فرنسيس

 االثنين

 

     عـــمـــلي نــبـــات

 الثالثاء

 

 فسيولوجي
 د/مرتضى 

 

 النباتإمراض 
 د/ سعاد الزيات 

 

   

 األربعاء

 

  

 مــحاضــرة نـبـات 
  د/ مجدي عبد الراضي+د/ امل1أ

 
   

 بالقسم

 الخميس

 

  (عـــمــلي نــبـــات  بحث ومقال محاضرة الوراثة

ب                                                                                         عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                شئون الطالب                                 
            

 



 

 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

     
  الرابعة علم الحيوانالفرقـة                       0202/0200        األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                                       

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 فسيولوجي 
 د/ صفوت1ا

 فسيولوجي
  د/ عبد القادر1ا

 تشريح مقارن
 د/ عبد القادر1ا  

 
   

 بالقسم بالقسم بالقسم

 االثنين

 

    عملي علم حيوان    

 الثالثاء

 

   عملي كيمياء    

 األربعاء

 

 

 455كيمياء تحليلية  )ك               

 د/ غريب+ د/ نادية1ا    
 عملي علم حيوان  

 بالقسم
 

 الخميس

 

 
 مقالبحث و 
 

     عـــمـــلي علم حيوان

 

                                                                              عميد الكلية                                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        شئون الطالب                                   
 

   
 



         
 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة 

  الرابعة جيولوجيا الفرقـة                                          0202/0200         األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                      

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ج(409) بترولوجية الخامات 
 د/ خيرية2ا

 ج(409صخور رسوبية)
 د/ عزت خضر1ا

 

 
 عملي جيولوجيا عملي جيولوجيا

 
  

 بالقسم بالقسم

 االثنين

 ج(405ء)جيوكيميا 
 د/ خيرية2ا  

د/ على 1ج( ا400مقرر خاص)
  حمدان+ د/ عبد الهادى

 
 عملي جيولوجيا 

 
  

 بالقسم بالقسم

 الثالثاء

  
 بحث ومقال

 أعضاء هيئة التدريس
 

  
 

 عملي كيمياء 

 بالقسم

 األربعاء

          457كيمياء تحليلية  )ك 
 مروة مغازىد/ 

 

 ج(417طباقية وحياتية)
    د/ اميره

 بالقسم بالقسم

 الخميس

 ج(403خامات ومعادن مشعة) 
 اشرفد/ 1د/ حسن االمين+ ا1ا

 ج(437بيئات ترسيب)
  د/ كمال أبو المجد1ا

 
 عملي جيولوجيا

  

 بالقسم بالقسم
                                                                                      عميد الكلية                                                ية لشئون التعليم والطالب   وكيل الكل                               شئون الطالب                                  

             



 

 كلية العلوم                                                                                                                 جامعة أسوان

  الرابعة جيوفيزياء الفرقـة                                          0202/0200       األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي                      

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

طرق  
 ج443إشعاعية

د/ احمد 
 منيسى

تسجيالت 
 ج(445ابار)

/ احمد 
 منيسى

 محاضرة فيزياء ذرية
 د/ مروة

 عملي جيولوجيا
طرق اشعاعية حراريات عملي 

    ارضية

 بالقسم

 االثنين

 ج(405جيوكيمياء) 
 د/ خيرية2ا

د/ على 1ج( ا400مقرر خاص)
 ي جيولوجياعمل  حمدان+ د/ عبد الهادى

 عملي جيولوجيا
 

  

 بالقسم بالقسم

 الثالثاء

 
   

 

 عملي فيزياء ذرية
 

 عملي جيولوجيا 
 

   
 

 األربعاء

 ج(445جيوتكونية) 
 محمد يونسد/ 

  ج(440جيوفيزياء)
 عملي جيولوجيا   د/ كرار عمر

 بحث ومقال
   أعضاء هيئة التدريس

 بالقسم بالقسم بالقسم

 الخميس

خامات ومعادن  
 ج(403مشعة)

 اشرفد/ 1د/ حسن االمين+ ا1ا

 ج(437بيئات ترسيب)
 د/ كمال أبو المجد1ا

     عملي جيولوجيا 

 بالقسم
     عميد الكلية                                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                       شئون الطالب                                      
 
 

                                                                                



 كلية العلوم                                                                                                                 أسوانجامعة  

  والكيمياءالرابعة جيولوجيا الفرقـة                                                         0202/0200       األولجدول توزيع المحاضرات  الفصل الدراسي     

 األسبوع أيام
 

 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

تطبيقية ونووية كيمياء  
 ك(452)

   
 
 

 عملي جيولوجيا
 

  

 3فصل

 االثنين

 

 ج(405جيوكيمياء)
 د/ خيريه1أ

د/ على 1ج( ا400مقرر خاص)
 حمدان+ د/ عبد الهادى

 عملي جيولوجيا
 

    عملي جيولوجيا

 بالقسم بالقسم

 الثالثاء

 بحث ومقال 
   اعضاء هيئة التدريس

 

 عملي جيولوجيا 
 

  عملي كيمياء

 سمبالق

 األربعاء

 (403كيمياء  فيزيائية وغيرعضوية )ك 

 عملي كيمياء د/ محمد نجيب+ د/ محمود عبد الدايم+د/ ثناء1ا

 2فصل

 الخميس

خامات ومعادن  
 ج(403مشعة)

 د/ اشرف1د/ حسن االمين+ ا1ا

 ج(437بيئات ترسيب)
 د/ كمال أبو المجد1ا

 عملي جيولوجيا

 

               



 كلية العلوم بأسوان                                                                                                أسوان جامعة

 بيئة  لثالثة علومالفرقـة  ا                                       0202/0200   الفصل الدراسي األول   توزيع المحاضرات

 أيام األسبوع

 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 تالساعا

 األحد

 ح(322بيئة حيوان وتلوث بيئى )   
 

  بيئة حيوان وتلوث بيئى عملى 
 

 االثنين

 

 ج(325مخاطر طبيعية )
 فيزياء إشعاعية وحيوية

 ف(309)
 عملى فيزياء إشعاعية وحيوية مخاطر طبيعية  عملى

 الثالثاء

 لعلوم البيئةحاسب إلى  
 ر(339)

 

  عملي حاسب  ط(310صحة عامة)  

 األربعاء

عوادم صناعية واعادة  
 ط(313تصنيعها)

 ز(310مبيدات وبيئة )
 

      

 الخميس

 

        

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       شئون الطالب   

     
 
 
 
 
 
 



 كلية العلوم بأسوان                                                                                                                      

 بيئة  لثالثة علوماالفرقـة    0202/0200 الثانيالفصل الدراسي   توزيع المحاضرات

 أيام األسبوع

 
 8- 7 7-6 6-5 5-4 4- 3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01- 9 الساعات

 األحد

 ن(326بيولوجيا المياه العذبة وتلوث ميكروبيولوجى ) 
 

 ن(326بيولوجيا المياه العذبة وتلوث ميكروبيولوجى)عملي         
 

 االثنين

 

 ك(i( )331عملي كيمياء تطبيقية بيئيه )         ك(i( )331كيمياء تطبيقية بيئيه )

 الثالثاء

 والبيئةجيولوجيا المياه  
 ج(348)

 

     
 جيولوجيا المياه والبيئةعملي 

   ج(348)

 األربعاء

 

تلوث اشعاعى ووقاية 
 ف(318اشعاعية )

 
عملي تلوث اشعاعى ووقاية إشعاعية 

 ف(318)

   

 الخميس

 

        أ(311انسانيات ) ر(331عام ) إحصاء

 عميد الكلية                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب       شئون الطالب   

     


