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 العلوم األساسية سمق
 

 المقرر
الفصل  الفرقة الدراسية

 الدراسي
القسم العلمي 
المسئول عن 

 التدريس

التخصص الدقيق  ررالساعة المخصصة للمق
 للمقرر

 التدريس

الساعات  االسم الكود
 المعيد المحاضر معمل تمرين محاضرة المعتمدة

MTH001 )صبرى  د/سمير عبدالباقى رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  اعدادى رياضة )ا 

MTH002 )شيماء د/صافيناز رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  اعدادى رياضة )ب 

MTH101 )ابتسام د/حنان رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم رياضة )ج 
MTH102 )ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم رياضة )د  هناء د/محمد عبدالعاطى 

MTH103 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم طرق عددية  محمد ابوزيد د/محمد عبدالعاطى 

MTH105 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم طرق احصائية  محمد ابوزيد د/حنان 

MTH201 )ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم رياضة )هـ  احمد عبدالعال د/صافيناز 
MTH203 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم تحليل عددى  منصور د/ايمان 

MTH204 ائىتحليل احص ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم   صبرى  د/حنان 

MTH205 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  بكالوريوس تحليل رياضى  أحمد عبدالعال د/ايمان 
MTH206 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  بكالوريوس حسابات رياضية  منصور د/محمود ابوزيد 

MTH207 التحل معاد ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  بكالوريوس   محمد ابوزيد د/ايمان 

MTH210 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  بكالوريوس موضوعات مختارة  منصور د/ايمان 

ME142 ةرياضة متقدمة بحت  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم بحوث عمليات  فرحات د/ايمان 
MTH001  1رياضة  صبرى  د/سمير عبدالباقى رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  اعدادى 

MTH002  2رياضة  شيماء د/صافيناز رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  اعدادى 
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MTH101 ابتسام د/حنان رياضة عامة بحتة  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم  3 رياضة 
PHY001 )ص مادة وحرارةخوا 2  3 5 علوم اساسية  اعدادى فيزياء )ا  مصطفى د/احمد معروف 

PHY002 )يةكهربية ومغناطيس 2  3 5 علوم اساسية  اعدادى فيزياء )ب  اشرف د/محمد عبدالعزيز 
PHY106 )سلوى  د/احمد عبدالغفار فيزياء حديثة  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم فيزياء )ج 

PHY001 1 فيزياء ارةخواص مادة وحر  2  3 5 علوم اساسية  اعدادى   مصطفى د/احمد معروف 

PHY002 2 فيزياء يةكهربية ومغناطيس 2  3 5 علوم اساسية  اعدادى   اشرف د/محمد عبدالعزيز 
PHY106  3فيزياء  سلوى  د/احمد عبدالغفار فيزياء حديثة  2 2 4 علوم اساسية  دبلوم 

HUM001  ميرنا د/جالل الشاعر    2 2 علوم اساسية  اعدادى تراث حضارى 
HUM102 ميرنا د/ميرفت    2 2 العلوم االساسية  دبلوم تاريخ مصر الحديث 
HUM103 )ميرنا د/ميرفت    2 2 العلوم االساسية  دبلوم حضارة اسالمية )أ 
HUM201 ميرنا د/جالل الشاعر    2 2 العلوم االساسية  دبلوم تاريخ مصر التكنولوجى 
HUM205 )ميرنا د/ميرفت    2 2 علوم االساسيةال  بكالوريوس حضارة اسالمية )ب 
HUM206 ميرنا د/جالل الشاعر    2 2 العلوم االساسية  بكالوريوس دراسات اسالمية 
ENG011 د/سعاد    2 2 العلوم االساسية  اعدادى فكر تكنولوجى  
PHE001 )د/ اشرف عفيفي مدخل التربية الرياضية  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية )أ  
PHE002 )خلود فاروق د/  االصابات  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية)ب  
PHE101 )د /نصار سيد علم الحركة  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية)ج  
PHE102 )د /خلود فاروق  فسيوجيا الرياضة  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية)د  
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PHE103 )د /محسن عبد الرحيم تكنولوجيا الرياضة  1 1  وم االساسيةالعل   تربية رياضية)هـ  
PHE201 ( تربية رياضيةI)   جميع ماسبق الهندسة الرياضية  1 1  العلوم االساسية  
PHE202 (تربية رياضيةII)   جميع ماسبق الهندسة الرياضية  1 1  العلوم االساسية  
PHE203 (تربية رياضيةIII)   م.م / ايهاب جودة د / عمرو مطاوع علم النفس الرياضي  1 1  العلوم االساسية 
PHE001 )د/ اشرف عفيفي مدخل التربية الرياضية  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية )أ  
PHE002 )نصار سيدد/  االصابات  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية)ب  
PHE101 )د /نصار سيد علم الحركة  1 1  العلوم االساسية   تربية رياضية)ج  
LNG001  د.اميمة ايوب لغات 1  2 3 العلوم االساسية  اعدادى انجليزية )أ(لغة  
LNG002  د.رشا عثمان لغات 1  2 3 العلوم االساسية  اعدادى انجليزية )ب(لغة  
LNG101  د.وفية لغات 1  2 3 العلوم االساسية  دبلوم انجليزية )ج(لغة  
LNG102 د.مى ابوزيد لغات 0  2 2 العلوم االساسية  دبلوم لحات فنبة )أ(مصط  
LNG103  د.ايمان قدرى  لغات 0  2 2 العلوم االساسية  دبلوم المانية )أ(لغة  
LNG201  داليا عبدالعاطى لغات 1  2 3 العلوم االساسية  دبلوم انجليزية )د(لغة.  
LNG202 )د.مى ابوزيد لغات 0  2 2 اسيةالعلوم االس  دبلوم مصطلحات فنبة )ب  
LNG203  د.هدى عرفة لغات 0  2 2 العلوم االساسية  دبلوم المانية )ب(لغة  
HUM202  د.مى ابوزيد لغات 0  2 2 العلوم االساسية  دبلوم ادب انجليزي  
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 رئيس قسم العلوم األساسيه
 
 أ.م.د/ محمد عبدالعاطى معاطى


