
                                  
                                                                                                                         كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم            

 الشعبــــة  : الرياضيات     )جدول الشعبة (                                                      كلية : التربية جامعة أسيوط                   
 الفرقــــة : األولــى                             م 1029/1010جدول توزيع المحاضرات والدروس          الفصل الدراسي : الثاني ، لعام                  

 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 أيام األسبوع

 محاضرة حقوق اإلنسان تمارين هندسة  محاضرة فيزياء  محاضرة رياضيات  عملي فيزياء  علم نفس نمو  المادة االحد

 د/ عفاف عجالن  االستاذوالمكان 
  2م 

  1،  2س   9م  بكلية العلوم  22م   1،  2س 
  9م 

 أ.د/ عثمان محمد عبد القادر 
 بكلية العلوم( 5)م  

  فلسفة وتاريخ الرياضيات   محاضرة رياضيات  لغة انجليزية   المادة االثنيـن

 د/ سلوي السيد   االستاذوالمكان 
  2م 

 أ.د/ زينب العطيفي   22م 
 20ف 

 

   تمارين ميكانيكا    أصول التربية  المادة الثالثـاء
 د/ هناء فرغلي  االستاذوالمكان 

  6م 

    3ف     1س   

    تمارين حسبان  محاضرة فيزياء  محاضرة رياضيات   المادة األربعاء

     21م    1،  2س   8م   3م   االستاذوالمكان 

    تمارين ميكانيكا   محاضرة رياضيات   المادة الخميس
     1ف    2س    7م    

 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     يعتمد       

 
 

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



                               
                                                                                                                                                                                                                                                من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كلية معتمدة            

 الشعبــــة  : الرياضيات                          ) جدول الشعبة (                                     جدول توزيع المحاضرات والدروس                    
 الفرقــــة : الثانيـــة                          م1029/1010الفصل الدراسي : الثاني ، لعام     كلية : التربية جامعة أسيوط                              

 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 أيام األسبوع

محاضرة مقدمة في برمجة   المادة األحـد
 الحاسب 

الي  33عملي فيزياء من  محاضرة فيزياء 
66 

 مادية تمارين النقطة ال
  2ف  1س 

 

 تمارين النقطة المادية 
  لالخر  262عملي فيزياء من   7م   7م   االستاذوالمكان  22م  6، 3س 

 65عملي فيزياء من  المادة االثنيـن
  96الي 

 تمارين معادالت تفاضلية  محاضرة رياضيات  محاضرة رياضيات 
  21م  1، 2س 

الي  219عملي فيزياء من  
260 

 

تمارين معادالت  االستاذوالمكان 
  5ف  6تفاضلية س 

 تمارين احتماالت   7م   7م 
  1ف  3س 

 تمارين النقطة المادية 
  1ف  2س 

 

 عملي فيزياء  المادة الثالثـاء
 23ايل  1من 

 تمارين معادالت تفاضلية  محاضرة رياضيات 
  21م  3س 

 تمارين احتماالت 
  1ف  2س 

  

 عملي حاسب الي  االستاذوالمكان 
  2معمل حاسب 3س 

 تمارين احتماالت   1م 
  2ف  6س 

 تمارين احتماالت 
  6ف  1س 

  

 عملي تكنولوجيا التعليم  محاضرة فيزياء  محاضرة احتماالت  المادة األربعاء
 1معمل حاسب  6س 

 عملي تكنولوجيا التعليم 
  1معمل حاسب  1س 

  

 اسب الي عملي ح  6م   6م  االستاذوالمكان 
  2معمل حاسب  2س 

    218الي  97عملي فيزياء 

 تدريس مصغر  2تكنولوجيا التعليم  المادة الخميس
 د/ مؤنس محمد

  1،  2س 
 قاعة التدريس المصغر

 عملي تكنولوجيا التعليم 
  1معمل حاسب  2س 

سيكولوجية الموهبة 
 والتفوق 

  

 عملي حاسب الي 
  2معمل حاسب  1س 

 د/ كريمة ابو العباس  ستاذوالمكاناال 
 6م 

 عملى تكنولوجيا التعليم 
 1معمل حاسب  3س 

 تدريس مصغر
 د/ مؤنس محمد

 6، 3س 
 قاعة التدريس المصغر

 

 د/ ايمان صالح الشريف 
 1م 

  

 عملي حاسب الي 
  6معمل حاسب  6س 

 عميـد الكليـة                   لكلية لشئون الطالب               وكيل ا      يعتمد                                         

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



                                      
                                                                                                                                                                                                                                              كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم            

 الشعبــــة  : الرياضيات         ) جدول الشعبة (                                                جدول توزيع المحاضرات والدروس                     
 الفرقــــة : الثالثـــة                     م1029/1010ام الفصل الدراسي : الثاني ، لع  كلية : التربية جامعة أسيوط                             
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 عمليات  بحوثتمارين  المادة األحـد
  1ف   2س 

  بحوث عمليات رين تما حتياجات الخاصة االطرق تدريس ذوي  تطور الفكر التربوي 
  

 د/ غاده الوشاحي   االستاذوالمكان 
  9م 

 22ف  د/ اسامة محمود
    1ف   3س 

اصول    المادة االثنيـن
تعليم  
 كبار 

 تمارين نظرة الزمر  محاضرة رياضيات   
 

  تمارين احصاء 

د/ ايمان   االستاذوالمكان 
عبد 

الوهاب 
 5م 

   9م   6، 3س  22م      6، 3س     6م   

طرق  محاضرة رياضيات  المادة الثالثـاء
تدريس  
 تعليم كبار 

 تمارين الكتروستاتيكا   تمارين احصاء    محاضرة رياضيات  
 21م   1،  2س

  

أ.د/ فايزة   1م   االستاذوالمكان 
 حماده 

 2م 

تمارين بحوث عمليات   21م     1،  2س 2م     
  3ف  3س

  

 تمارين نظرية الزمرة  تمارين الكتروستاتيكا   محاضرة رياضيات  رياضيات محاضرة  المادة األربعاء
 9م     1، 2س

سيكولوجية ذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 
 تمارين توبولوجي   21م       6،  3س  7م   7م   االستاذوالمكان 

  2ف  3س  
 د/ عفاف جعيص 

 3م  
 

    ــةتربيــــــــــــــة عمليــــــــ المادة الخميس
        االستاذوالمكان 

       يعتمد                                         
 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                     

 

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



 
 

                                                                                                                                                                                                                                     كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم                                         
 اضيات  ـــة  : الريالشعبـ         ) جدول الشعبة (                                                       جدول توزيع المحاضرات والدروس                       

 الفرقــــة : الرابعـــة                              م1029/1010الفصل الدراسي : الثاني ، لعام   كلية : التربية جامعة أسيوط                                  
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محاضرة تكنولوجيا   محاضرة  رياضيات   حاضرة  رياضيات م المادة األحـد
 المعلومات 

 تمارين هيدروديناميكا  محاضرة رياضيات 
 

  

   االستاذوالمكان 
 9م 

  
 6م 

   1ف  3س  1م    6م 

محاضرة تطبيقات  المادة االثنيـن
  حاسب 

نظام التعليم في مصر 
 واالتجاهات المعاصرة 

ت عملي تكنولوجيا المعلوما
 2معمل حاسب الى    3س 

عملي تكنولوجيا 
 المعلومات 

  

 د/ اسماء صالح   6م  االستاذوالمكان 
  6م 

 عملي تطبيقات حاسب 
  6معمل حاسب  1س 

   6معمل حاسب  6س 
 عملي تطبيقات حاسب  المادة الثالثـاء

 
 تمارين تحليل دالي 

 6ف     3س        
 عملي تطبيقات حاسب 

  6س 
  2 معمل حاسب

 تمارين تحليل دالي   
  

 
 عملي تطبيقات حاسب  6معمل حاسب  3س  االستاذوالمكان 

 6معمل حاسب  2س 
 1،  2س   

  22م 
 

 عملي تكنولوجيا المعلومات    
 2معمل حاسب  1س 

 عملي تكنولوجيا المعلومات 
 6معمل حاسب  2س 

    

الفروق الفردية والقياس  المادة األربعاء 
 النفسي 

ملى ع
الفروق 
 الفردية 

عملي 
الفروق 
 الفردية

  تمارين هيدروديناميكا   محاضرة  رياضيات  

 د/ علي صالح  االستاذوالمكان 
  1م 

 1،  2س 
معمل 
الصحة 
 النفسية 

 3س 
معمل 
الصحة 
 النفسية 

   
 2م 

   1،  2س 
 22م  

 

    تربية عمليــــــــــة  المادة الخميس
        االستاذوالمكان 

      يعتمد                                          
 عميـد الكليـة                   وكيل الكلية لشئون الطالب                    

 

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


