
 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  األونــًانفرقت :                                                   

  عربيتنغت :  انشعبت                                                  

 انثبنًانفصم انذراضً:                                                      كهيت انرتبيت  

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     55: عذد انطالة
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 أطىاد ػرثيخ ػهى َفص انًُى املبدة

دة 
ـــب

يـــ
ر

ــت
ــــ

يــ
عهً

 

   د أطىاد ػرثيخ ربريخ اضاليً

    أ/ يسًذ كبيم      ػًر ثكر د/      د/ دانيب يسًذ          د/ زُبٌ فىزي  انعضى

   طيذنخ 401 يكزجبد 401 يكزجبد 401 يكزجبد 104 املكبٌ

نني
االث

 

    (2يذخم انً األدة انؼرثً ) د (2َسى و طرف ) (2َسى و طرف ) املبدة

      رضب رثيغ د/       ػرثً يسًذ د/    أيبًَ يسًىد د/  انعضى

    طيذنخ 402 طيذنخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة
 د أطىاد ػرثيخ د يذخم انً انجالغخ وانُمذ

 (2رثً )يذخم انً األدة انؼ

 د
  دنغخ اَدهيسيخ  

       هذي يظطفً/ أ      شيًبء ػًر د/   أ/ يسًذ كبيم     د/ أزًذ زهًً  انعضى

طيذنخ 401 املكبٌ   يكزجبد 101  طيذنخ 404 

عبء
ألرب

ا
 

 يذخم انً انجالغخ وانُمذ فروق فرديخ  املبدة

دة 
ـــب

يـــ
ر

ــت
ــــ

يــ
عهً

 

نشــبط 
 طــالبً

    ع فروق فرديخ 

        يؼبوَىٌ     د/ ػًر ػجذ انىازذ     د/ أزًذ ثكر  انعضى

    ػهى انُفصلطى  طيذنخ 101 طيذنخ 402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

        نغخ اَدهيسيخ  املبدة

           د/ يسًذ فزسً  انعضى

        يؼًم انهغبد املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (2و وصرف )نح

   وكيم انكهيت     2 - - 2 تاريخ إسالمى

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 5 - 3 2 أصوات عربية

      4 - 2 2 مدخل إلى البالغة والنقد

      4 - 2 2 (2مدخل إلى األدب العربى )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 لغة انجليزية
      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتطخت انن

 انفرقت : األونــً                                                  

  جنهيسيتنغت ا:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                   كهيت انرتبيت      

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    939: طالةعذد ان
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

  د نغخ فرَطيخ د + 4 لراءح فروق فرديخ ػهى َفص انًُى املبدة

    رثيغ د/ أدهى        د/ يسًذ شؼجبٌ         د/ أزًذ ثكر   د/ زُبٌ فىزي  انعضى

  يؼًم انهغبد يكزجبد 402 يكزجبد 102 يكزجبد 104 املكبٌ

نني
االث

 

ريــــــبدة  4 يسبدثخ   املبدة
 عهًيــــــــت

 د 4 لىاػذ   

  يؼبوَىٌ           د/ آيبل أثى انهيم    انعضى

 يؼًم انهغبد    انًطرذ انشرلً   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط   املبدة
 طــالبً 

 د 4 لراءح    د 4 يسبدثخ نغخ فرَطيخ

    د/ يسًذ شؼجبٌ             د/ آيبل أثى انهيم   رثيغ د/ أدهى   انعضى

 يؼًم انهغبد    يكزجبد 402 يكزجبد 402  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

ريــــــبدة    ع فروق فرديخ   بدةامل
 عهًيــــــــت

 4 لىاػذ يذخم انً انشؼر

      د/يظطفي ثبثذ      د/ يًذوذ انسيًُ     يؼبوَىٌ     انعضى

 انًطرذ انشرلً يؼًم انهغبد   ػهى انُفصلطى   املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  4 ررخًخ  يذخم انً انُمذ يذخم انً انشؼر املبدة

    د/ يسًىد خىيهً    د/ خًبل انزالوي     وذ انسيًُ  د/ يًذ انعضى

  انًطرذ انشرلً  طيذنخ 401 انًطرذ انغرثً املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (1) محادثة 

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 (1) قراءة 

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 5 - 2 3 (1) قواعد 

      4 - - 4 مدخل إلى الشعر

      3 - - 3 مدخل إلى النقد
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً إدريص ضهطبٌ صبحلأ.د/  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 2 1 (1) ترجمة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة فرنسية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 



 

 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                   

  فرنطيتنغت :  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت         

 9159/9191:  انعبو اجلبيعي                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:   41  :عذد انطالة     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 املبدة
 

َظىص ػظىر 

 2 41وضطً 
ريــــــبدة  ػهى َفص انًُى

 عهًيــــــــت
 فروق فرديخ

 
 د 2رؼجير كزبثً 

  د/ أزًذ غريت          د/ أزًذ ثكر         د/ ضسر زطيٍ   د/ ريهبو زفُبوي   انعضى

 يؼًم انهغبد  طيذنخ 202 فُيخ 102 يؼًم انهغبد  املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  2 41َظىص ػظىر وضطً  املبدة
 طــالبً 

 ررخًخ   د نغخ اَدهيسيخ ع فروق فرديخ

  د/ ضيذ ػجذ انسًيذ      أ/ هذي يظطفً      يؼبوَىٌ   د/ ريهبو  زفُبوي  انعضى

 يؼًم انهغبد   لبػخ ة لطى ػهى انُفص ػهى انُفصلطى  يكزجبد 104 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ثمبفخ ػبيخ 2رؼجير كزبثً  املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

     

      زهراٌ     د/ إيًبٌ  د/ أزًذ غريت   انعضى

      يؼًم انسبضت اآلنً طيذنخ 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 ثمبفخ ػبيخ   د 4 ررخًخ (4ررخًخ ) راع خبطخنغخ فرَطيخ ألغ املبدة

 د/ إيًبٌ        أ/ فبطًخ خهيم   د/ ضيذ ػجذ انسًيذ   انعضى

 يؼًم انهغبد   طيذنخ 101 يكزجبد   401 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 املبدة
 + د 2 يهبراد انمراءح وانًسبدثخ   نغخ اَدهيسيخ 

نغخ فرَطيخ 

 ألغراع خبطخ
 

  د/ ضيذ    د/ رشب يىضف     ً    د/ يسًذ فزس انعضى

  يؼًم انهغبد طيذنخ 401   يؼًم انهغبد املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (2مهارات القراءة والمحادثة )

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 (2تعبير كتابى )

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة لورئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 ثقافة عامة

      6 - 2 4 (1ترجمة )

      3 - - 3 (2( )16نصوص عصور وسطى )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - - 3 لغة فرنسية ألغراض خاصة

      3 1 - 2 ديةفروق فر
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 

 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                   

          تبريخ:  انشعبت                                                  

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                  

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     93:عذد انطالة     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

نشــبط   خغرافيب ثشريخ  املبدة
 طــالبً

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

  دانذونخ انؼرثيخ واإلضالييخ  خغرافيب ثشريخ د

    ا/ أضًبء يهًُ           ثُبء ػًرد/         ًىد د/ أضًبء ريضبٌ يس انعضى

  لبػخ ج لطى ػهى انُفص فُيخ 104  طيذنخ 404 املكبٌ

نني
االث

 

     د نغخ اَدهيسيخ ػهى َفص انًُى ع فروق فرديخ  املبدة

       أ/ هذي يظطفً   د/ زُبٌ فىزي    يؼبوَىٌ     انعضى

     لبػخ ة لطى ػهى انُفص زجبديك 104 ػهى انُفصلطى   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د خرائظيجبدئ   ربريخ يظر فً انؼظريٍ انيىَبًَ وانرويبًَ خرائظيجبدئ    املبدة

      يؼبوَىٌ       د/ ػبطى زطيٍ +  د/ يسًذ انؼبيك      د/ اضبيخ لبئذ    انعضى

  كهيخ اآلداة –لطى اندغرافيب   طيذنخ 104 طيذنخ 101   املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة
 انذونخ انؼرثيخ واإلضالييخ فروق فرديخ

َظىص ربريخيخ ثبنهغخ 

 االَدهيسيخ

ربريخ يظر فً انؼظريٍ انيىَبًَ 

 وانرويبًَ
 د ربريخ انفكر االخزًبػً

 

        د/ طبثر ػجذ انجبلً    أ/ يسًذ انسهىاًَ        انذيٍ انُبدي د/ يسً    د/ خضرح خًبل   د/ أزًذ ثكر  انعضى

  كهيخ اآلداة لطى االخزًبع فُيــــــــخ 304 طيذنخ 402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

ريــــــبدة  ربريخ انفكر االخزًبػً نغخ اَدهيسيخ  املبدة
 عهًيــــــــت

   + د َظىص ربريخيخ ثبنهغخ االَدهيسيخ

    د/ يسً  + يؼبوَىٌ       د/ طبثر ػجذ انجبلً     د/ يسًذ فزسً  انعضى

   كهيخ اآلداة –لطى انزبريخ  طيذنخ 101 يؼًم انهغبد املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 تاريخ مصر فى العصرين اليوناني والروماني

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 الدولة العربية واإلسالمية

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ اجلذولإعذاد  4 - 2 2 (1نصوص تاريخية باللغة األجنبية )

      4 - 2 2 تاريخ الفكر االجتماعى

      4 - 2 2 مبادئ خرائط
 ذ اننىبأ.د/ يصطفً عب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 - 2 2 جغرافيا بشرية

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 



 

 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                  

         : جغرافيب  انشعبت                                                 

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                 

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     39: عذد انطالة     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 أرطبد خىيخ د اندغرافيب االلزظبديخ املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

    فروق فرديخ

           د/ أزًذ ثكر       د/ أضبيخ زطيٍ  يؼبوَىٌ  انعضى

    طيذنخ 202 فُيخ 104 طيذنخ 101 املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة
نشــبط  خغرافيب ربريخيخ ع فروق فرديخ 

 طــالبً

 يمرر اخزيبري

 انزراس اندغرافي انؼرثً
  

     د/ يسً كذواًَ      د/ يسً كذواًَ        يؼبوَىٌ    انعضى

   لبػخ ة لطى ػهى انُفص كهيخ اآلداة –ى اندغرافيب لط ػهى انُفصلطى   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة
 اإلزظبء اندغرافي

 يمرر اخزيبري 

  خغرافيب انطيبزخ
    خغرافيب إفريميب وزىع انُيم

        د/ خهف هللا زطٍ يسًذ     د/ خهف هللا زطٍ يسًذ    د/ أضًبء وًَ  انعضى

    لبػخ أ لطى ػهى انُفص  طيذنخ 104 اآلداةكهيخ  –لطى اندغرافيب  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  د انُيمخغرافيب إفريميب وزىع   دنغخ اَدهيسيخ   اندغرافيب االلزظبديخ ػهى َفص انًُى املبدة

     د/ خهف هللا زطٍ يسًذ         أ/ يروح انطيذ زطيٍ      د/ أضبيخ لبئذ        د/ أضًبء فزسً نطفً  انعضى

  لطى اندغرافيب  طيذنخ 102 يكزجبد 101 طيذنخ 201 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

ريــــــبدة  د أرطبد خىيخ اإلزظبء اندغرافي د املبدة
 عهًيــــــــت

   نغخ اَدهيسيخ  

    د/ ضسر ػبدل    يؼبوَىٌ   يؼبوَىٌ   انعضى

   يؼًم انهغبد  فُيخ 302 لطى اندغرافيب املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 الجغرافيا االقتصادية

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 اإلحصاء الجغرافي

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 جغرافيا أفريقيا اإلقليمية وحوض النيل

      4 - 2 2 أرصاد جوية

      2 - - 2 ا تاريخيةجغرافي
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً  يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:

 التراث الجغرافي العربى -
 السياحة جغرافيا -

 

2 
 

- 
 

- 
 

2 
     

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 جليزيةلغة ان

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 

 

 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                  

 انرتبىي عهى اننفص:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                    كهيت انرتبيت        

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     55: عذد انطالة     
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ػهى َفص انًُى زرثىيانُفص انػهى  املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

    فروق فرديخ

           د/ أزًذ ثكر         د/ ضسر زطيٍ   د/ رشب يهذي  انعضى

    طيذنخ 202 فُيخ 102 ج لطى ػهى انُفص انزرثىيلبػخ  املكبٌ

نني
االث

 

   اخزًبػيخاَثرثىنىخيب  انخذيخ االخزًبػيخ اإلزظبء انُفطً انىطفي املبدة

      د/ أزًذ  يسً     د/ يسًذ ػجذ انرازق      د/ يسًذ كبيم ػجذ انًىخىد    انعضى

   بديكزج 104 انزرثىي ػهى انُفصلطى لبػخ )ة(  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

     املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

     

          انعضى

          املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط   د  انىطفًانُفطً االزظبء  املبدة
 طــالبً

    ع فروق فرديخ دنغخ اَدهيسيخ 

         يؼبوَىٌ        أ/ يروح انطيذ زطيٍ       يؼبوَىٌ  انعضى

    ػهى انُفصلطى  طيذنخ 102  انزرثىي ػهى انُفصيؼبيم لطى  ٌاملكب

ص
ًي

اخل
 

   نغخ اَدهيسيخ  د انخذيخ االخزًبػيخ زرثىيانُفص انػهى  ع زرثىيانُفص انػهى  املبدة

    د/ ضسر ػبدل       د/ يسًذ ػجذ انرازق   د/ رشب يهذي      يؼبوَىٌ   انعضى

   يؼًم انهغبد يكزجبد 104 لبػخ ة لطى ػهى انُفص انزرثىي زرثىيان ػهى انُفصيؼبيم لطى  املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2 - 4 علم النفس التربوى

   وكيم انكهيت     6 - 2 4 اإلحصاء النفسى )الوصفي( 

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت عهيى وانطالةنشئىٌ انت ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 انثربولوجيا اجتماعية

      4 - 2 2 الخدمة االجتماعية

      3 1 - 2 فروق فردية
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                   

         : ريبضيبث  انشعبت                                                  

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                  

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    931: عذد انطالة   
 

 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ييكبَيكب املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 2زطجبٌ   نغخ اَدهيسيخ 3+ خىاص يبدح ش  ثظريبد هُذضيخ وزرارح ع

 د/ رشب فرغهً         د/ يًذوذ  ػسيس       يؼبوَىٌ      د/ َبديخ ضؼذ         انعضى

 فُيخ 102 يكزجبد 402 لطى انفيسيبء كهيخ انؼهىو يكزجبد 402 ٌاملكب

نني
االث

 

  خىاص يبدح  2، يح 4يح  في انًطزىي  د  هُذضخ رسهيهيخ 2زطجبٌ  ػهى َفص انًُى املبدة

  د/ يسًىد خًؼخ        يؼبوَىٌ      د/ أزًذ فؤاد        د/ زُبٌ فىزي         انعضى

  يكزجبد 402 فُيخ 302    2يكزجبد    ،      يح  401    4يح  يكزجبد 402 يكزجبد 104 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 2، 4ش ثظريبد هُذضيخ وزرارح  ع املبدة

 1، 4+ خىاص يبدح ش 

ع فروق فرديخ 

 4: 4ش 

فروق فرديخ ع 

 1، 3، 1ش
   2، يح  4يح  دييكبَيكب  2، يح  4د   يح   2 زطجبٌ

   ٌ    يؼبوَى يؼبوَىٌ      انعضى

 املكبٌ
 فُيخ 104 2فُيخ   ،   يح  104   4يح  ػهى انُفصيؼبيم لطى  لطى انفيسيبء كهيخ انؼهىو

 فُيخ 104     4يح 

 فُيخ 304     2يح 
 

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة
 نشــبط فروق فرديخ ثظريبد هُذضيخ

 طــالبً 

 1، 4زرارح ش ثظريبد هُذضيخ و ع

 2، 4+ خىاص يبدح   
 د نغخ اَدهيسيخ

 د/ يًذوذ ػسيس   يؼبوَىٌ       أزًذ ثكر       د/  د/ ػبطف انىرداًَ      انعضى

 يؼًم انهغبد لطى انفيسيبء كهيخ انؼهىو انًطرذ انغرثً يكزجبد 402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    3خىاص يبدح ع ش  زرارح هُذضخ رسهيهيخ فً انًطزىي   املبدة

     يؼبوَىٌ       د/ َبطر ػجذ انؼظيى    د/ ػجذ انرزًٍ ػهً     انعضى

يكزجبد 402   املكبٌ     لطى انفيسيبء كهيخ انؼهىو انًطرذ انشرلً 
 
 

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 1 - 2 خواص مادة

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 هندسة تحليلية فى المستوى

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولجلنـــت اجلذ رئيص إعذاد اجلذول 5 - 2 3 (2حسبان )

      6 - 2 4 ميكانيكا

      6 2 - 4   بصريات هندسية وحرارة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 1 - 2 فروق فردية

      4 - 2 2 ليزيةانج لغة
      2 - - 2 علم نفس النمو



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                  
          كيًيبء:  انشعبت                                                 

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                 

 9159/9191اجلبيعي : انعبو                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    78: عذد انطالة   
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

  د نغخ اَدهيسيخ  2ريبضيبد  2كيًيبء ػبيخ  4 ع ثظريبد هُذضيخ وزرارح ش املبدة

    / ضبرح يسًذ أ   رزًٍ ػهً  د/ ػجذ ان       د/ ػالء ػجذ انسفيظ     د/ خيري يسًىد      يؼبوَىٌ  انعضى

  يكزجبد 402  طيذنخ 404 طيذنخ 204 كهيخ انؼهىو  املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة
 خيىنىخيب ػبيخ 2كيًيبء ػبيخ  

يىرفىنىخيب ورشرير 

 َجبد

 4ش خيىنىخيب ػبيخ  ع
   فروق فرديخ   

      يؼبوَىٌ       يؼبوَىٌ          د/ ضىيخ ػهً انجذري      ػظبو فرزبدد/        نًيبء ػبير د/   انعضى

   ػهى انُفصلطى   فُيخ 304 فُيخ 104 طيذنخ 204  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

ريــــــبدة  2ثظريبد هُذضيخ وزرارح ش  ع عيىرفىنىخيب ورشرير  املبدة
 عهًيــــــــت

  2ش خيىنىخيب ػبيخ  ع زرارح

لطى انفيسيبء   يؼبوَىٌ      يؼبوَىٌ  انعضى      يؼبوَىٌ      / زًذي فرغم   د 

  فُيخ 302 فُيخ 102 لطى انكيًيبء 4ش    ع 2كيًيبء ػبيخ  كهيخ انؼهىو –يؼبيم لطى انُجبد  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  نغخ اَدهيسيخ   خطى االَطبٌ فروق فرديخ ػهى َفص انًُى املبدة

  د/ يبخذح يفزبذ        يسًذ   َهً د/        أزًذ ثكر د/       د/ أضًبء فزسً نطفً  انعضى

 يؼًم انهغبد   يكزجبد 402 انًطرذ انغرثً طيذنخ 201 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

نشــبط  ثظريبد هُذضيخ املبدة
 طــالبً

  ع  خطى االَطبٌ د 2ريبضيبد 
   2ش   ع 2كيًيبء ػبيخ 
 

  

   يؼبوَىٌ    د/ وخيذح أزًذ    انعضى

   كهيخ انؼهىو - لطى انكيًيبء طى ػهى انسيىاٌل فُيخ 102 طيذنخ 204 املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2رياضيات )

   وكيم انكهيت     6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة

 بيعترئيص اجل عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 جسم االنسان

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

      5 2 - 3 (2كيمياء عامة )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 نفس النمو علم

 

 



 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                            

          فيسيبء:  انشعبت                                          

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                          

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:         55: عذد انطالة
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

نشــبط   املبدة
 طــالبً

 د نغخ اَدهيسيخ ع كيًيبء ػبيخ ثيىنىخيب خطى االَطبٌ 2كيًيبء ػبيخ 

  أ/ ضبرح يسًذ       يؼبوَىٌ     د/ هُبء فىزي        د/ خيري يسًىد   انعضى

 يكزجبد 402 ًيبء كهيخ انؼهىولطى انكي فُيخ 302 طيذنخ 204  املكبٌ

نني
االث

 

    ع انُجبد يىرفىنىخيب ورشرير د 4زطجبٌ  ع حرثظريبد هُذضيخ وزرا 2كيًيبء ػبيخ  املبدة

        يؼبوَىٌ  د/ نًيبء ػبير         انعضى

    لطى انُجبد كهيخ انؼهىو يؼًم انًىضيمً كهيخ انؼهىو -يم انفيسيبء بيؼ طيذنخ 204  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

    زرارح  2كيًيبء ػبيخ  انُجبد يىرفىنىخيب ورشرير ع فروق فرديخ  خيىنىخيب ػبيخ  املبدة

        د/ زًذي فرغم   د/ ػفبف      د/ دػبء يظطفً     يؼبوَىٌ      د/ هبروٌ    انعضى

    فُيخ 102 يؼًم يظبدر انزؼهى فُيخ 102 لطى ػهى انُفص طيذنخ 404  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

ريــــــبدة  فروق فرديخ ػهى َفص انًُى املبدة
 عهًيــــــــت

  نغخ اَدهيسيخ  ثظريبد هُذضيخ

  د/ يبخذح يفزبذ        د/ فبطًخ ػجذ اندهيم          أزًذ ثكر د/       د/ أضًبء فزسً نطفً  انعضى

 يؼًم انهغبد  طيذنخ 401 انًطرذ انغرثً طيذنخ 201 املكبٌ

اخل
ص

ًي
 

     ع ثيىنىخيب خطى االَطبٌ ع خيىنىخيب ػبيخ 4زطجبٌ  املبدة

         يؼبوَىٌ  د/ هذي ػجذ انرزًٍ        انعضى

     م ػهى انسيىاٌ يؼبي لطى انديىنىخيب كهيخ انؼهىو يؼًم انًىضيمً املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة

   وكيم انكهيت     3 - 1 2 (1حسبان )

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 3 - 3 (2كيمياء عامة )

      4 2 - 2 بيولوجيا جسم االنسان

      3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ حيً أ/ حمًذ نصر 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 

 
 



 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث    

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتخت اننط

 انفرقت : األونــً                                                   

          بيىنىجً:  انشعبت                                                  

   كهيت انرتبيت          
 نًانفصم انذراضً: انثب                                                  

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:      68: عذد انطالة
  

 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

  د نغخ إَدهيسيخ د 2ريبضيبد عفروق فرديخ   ثيىنىخيب خطى االَطبٌ 2كيًيبء ػبيخ  2ػبيخ كيًيبء  خيىنىخيب ػبيخ املبدة

    أ/ ضبرح يسًذ     يؼبوَىٌ       د/ هُبء فىزي        د/ خيري يسًىد   د/ ضبرح     د/ رأفذ زكً   انعضى

 فُيخ 302 ػهى انُفصلطى  فُيخ 302 طيذنخ 204 لبػخ د فُيخ املكبٌ
 

  كزجبدي 402

نني
االث

 

نشــبط  املبدة
 طــالبً

 ػهى َفص انًُى 2كيًيبء ػبيخ 

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

   4خيىنىخيب ػبيخ ش ع  عيىرفىنىخيب ورشرير 

    يؼبوَىٌ           د/ زُبٌ فىزي        د/ نًيبء ػبير  انعضى

  فُيخ 104 كهيخ انؼهىولطى انُجبد  يكزجبد 104 طيذنخ 204 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  2ثيىنىخيب خطى االَطبٌ ع ش  زرارح يىرفىنىخيب ورشرير ع  2كيًيبء ػبيخ  املبدة

      يؼبوَىٌ    د/ زًذي فرغم        د/ دػبء يظطفً     يؼبوَىٌ   انعضى

  يؼًم ػهى انسيىاٌ  فُيخ 102 فُيخ 102 كهيخ انؼهىو املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  نغخ اَدهيسيخ  4ثظريبد هُذضيخ وزرارح ش ع روق فرديخف 2ريبضيبد  املبدة

  د/ يبخذح يفزبذ      يؼبوَىٌ          أزًذ ثكر د/        د/ يفيذح ػهً زكً  انعضى

 يؼًم انهغبد  يؼبيم انفيسيبء كهيخ انؼهىو انًطرذ انغرثً طيذنخ 404 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    2ثظريبد هُذضيخ وزرارح ش ع 2 شخيىنىخيب ػبيخ  ع ثظريبد هُذضيخ املبدة

      يؼبوَىٌ    فُيخ 104  يؼبوَىٌ   د/ وخيذح  أزًذ   انعضى

 املكبٌ
 طيذنخ 204

 ثيىنىخيب خطى االَطبٌ ع 

 يؼًم ػهى انسيىاٌ     يؼبوَىٌ  4ش  
    لطى انفيسيبء كهيخ انؼهىو

 
 

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 م االنسانبيولوجيا جس

   وكيم انكهيت     3 2 - 1 مورفولوجيا وتشريح النبات

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 2 - 1 جيولوجيا عامة

      6 2+1 - 3 (2كيمياء عامة )

      6 2 - 4 بصريات هندسية وحرارة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 1 2 (2)رياضيات 

      3 1 - 2 فروق فردية
      4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 

 

 



 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 ىريىش وانهيطبنصانبكبن
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                   

          تعهيى زراعً:  انشعبت                                                  

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                  

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:       98: عذد انطالة 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 عأضبضيبد األنجبٌ  دةاملب

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 نغخ اَدهيسيخ د   

  أ/ ضبرح يسًذ          د/ يهب يسًىد انطيذ  انعضى

 يكزجبد 402    كهيخ انسراػخ -لطى األنجبٌ  املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  ع فروق فرديخ  ػهى َفص انًُى املبدة
 طــالبً

  ويدزًغ ريفً د الزظبد زراػً  ٌويدزًغ ريفً  الزظبد زراػً 

    د/ يسًذ فريذ    د/ ػفبف ضبزً        يؼبوَىٌ          د/ ضسر زطيٍ  انعضى

  كهيخ انسراػخ لطى االلزظبد انسراػي لطى ػهى انُفص انًطرذ انشرلً املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

    ٌأضبضيبد األنجبٌ  ع طجيؼخ ػبيخ املبدة

         يهب يسًىد انطيذ د/      يؼبوَىٌ  انعضى

    كهيخ انسراػخ -لطى األنجبٌ  كهيخ انؼهىو – يم انفيسيبءبيؼ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  نغخ اَدهيسيخ  ٌ أضبضيبد انًسبطيم طجيؼخ ػبيخ فروق فرديخ املبدة

  د/ يبخذح يفزبذ     د/ ايًبٌ يسًذ طه + د/ اثى ثكر ػجذ انىهبة      د/ يًُ يظطفً     د/ أزًذ ثكر  انعضى

 يؼًم انهغبد  كهيخ انسراػخ -لطى األنجبٌ  يؼًم يظبدر انزؼهى طيذنخ 402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  ع أضبضيبد انًسبطيم     املبدة

     يؼبوَىٌ       انعضى

  لطى انًسبطيم كهيخ انسراػخ     املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 ةطبيعة عام

   وكيم انكهيت     6 4 - 2 أساسيات محاصيل

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 4 - 2 أساسيات األلبان

      4 - 2 2 اقتصاد زراعى ومجتمع ريفي

      3 1 - 2 فروق فردية
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ ذ نصر حيًأ/ حمً 4 - 2 2 لغة انجليزية

      2 - - 2 علم نفس النمو

 



 

 
 

وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                               
          ث.أ. نغت عربيت:  انشعبت                                              

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                              

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ذ أقصًضبعبث يىييًب حب 8عذد انطبعبث:       515: عذد انطالة 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 د يهبراد نغىيخ كزبثخ يهبراد نغىيخ كزبثخ املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

نشــبط 
 بًطــال

    

      أ/ يسًذ كبيم   د/ دانيب يسًذ   انعضى

     طيذنخ 201 املكبٌ

نني
االث

 

    يخ فً انًطزىيهُذضخ رسهيه د 2 َسى و طرف 2 َسى و طرف املبدة

       د/ زطٍ فزسً       ػرثً يسًذ/ د     أيبًَ يسًىد  د/  انعضى

    يكزجبد 102 طيذنخ 404 املكبٌ

ثال
ان

ثبء
 

    عفروق فرديخ   د هُذضخ رسهيهيخ انزرثيخ ولضبيب انؼظر وإيالءخطىط ػرثيخ  املبدة

    يؼبوَىٌ      د/ إيُبش رشذي     د/ يجرون ػجذ انسهيى       انعضى

    لطى ػهى انُفص طيذنخ 202 طيذنخ 401 طيذنخ 204 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

    وإيالء دىط ػرثيخ خط ػهى َفص انًُى فروق فرديخ املبدة

       د/ ػالء إضًبػيم        د/ أضًبء فزسً نطفً       د/ يسًذ ػجذ انؼسيس  انعضى

    لبػخ أ فُيخ طيذنخ 201 فُيخ 102 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

          املبدة

          انعضى

          املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 ية وقضايا العصرالترب

   وكيم انكهيت     2 - - 2 علم نفس النمو

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 (2نحو وصرف )

      4 - 2 2 خطوط عربية وإمالء

      4 - 2 2 مهارات لغوية كتابة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 1 2 المستوى هندسة تحليلية فى

      3 1 - 2 فروق فردية

 

 

 

 



 
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                 

          ث.أ. نغت اجنهيسيت:  انشعبت                                                

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:      555: عذد انطالة  
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5-59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

نشــبط   انزرثيخ ولضبيب انؼظر املبدة
 طــالبً

ـبد
ــــ

ريـ
ة  ــت

ــــ
يــ

عهً
 

  + د 4 يسبدثخ + د 4 لراءح

   د/ ثرود أديت        د/ إيُبش رشذي  انعضى

  طيذنخ 404  طيذنخ 401 املكبٌ

نني
االث

 

        ػهى َفص انًُى املبدة

               د/ ضسر زطيٍ  انعضى

        انًطرذ انشرلً املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

      (4كزبثخ )   املبدة

         د/ ثرود أديت     انعضى

      طيذنخ 404   املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 + د 4 لىاػذ ع يهبراد يىضيميخ يهبراد يىضيميخ ع  فروق فرديخ   فروق فرديخ املبدة

  د/ يظطفً ثبثذ     يؼبوَىٌ     د/ زطبو زطٍ     يؼبوَىٌ         د/ يسًذ ػجذ انؼسيس  انعضى

 انًطرذ انشرلً فُيخ 104 انًطرذ انشرلً لطى ػهى انُفص  فُيخ 102 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

ريــــــبدة  + د يذخم انً انُمذ + ع زركيخ يهبراد املبدة
 عهًيــــــــت

  (4كزبثخ ) ع زركيخ يهبراد + د يذخم انً انشؼر

      د/ ثرود أديت    د/ هشبو ػجذ انسهيى + د/ رشب     سيًُ  د/ يًذوذ ان     د/ خًبل انزالوي    د/ هشبو ػجذ انسهيى + د/ رشب    انعضى

  يؼًم انهغبد كهيخ انزرثيخ انريبضيخ طيذنخ 204 طيذنخ 401 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

   هيت وكيم انك    2 - - 2 علم نفس النمو

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

      4 - 2 2 (1قراءة ومحادثة )

      4 - 2 2 مدخل إلى الشعر والنقد
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً ص ضهطبٌ صبحلأ.د/ إدري أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 1 2 (1قواعد )

      3 - 1 2 (1كتابة )
      3 1 - 2 فروق فردية

 



 
 

وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 : األونــً انفرقت                                                  

         دراضبث  ث.أ.:  انشعبت                                                 

   كهيت انرتبيت     
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                 

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:      559: عذد انطالة
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5 -59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

     خغرافيب انىطٍ انؼرثً ػهى َفص انًُى   املبدة

          د/ أضبيخ لبئذ         د/ ضسر زطيٍ    انعضى

     فُيخ 104 فُيخ 102   املكبٌ

نني
االث

 

ريــــــبدة  فروق فرديخ انزرثيخ ولضبيب انؼظر املبدة
 عهًيــــــــت

  د خغرافيب انىطٍ انؼرثً يخ فً انًطزىيهُذضخ رسهيه

   يؼبوَىٌ      د/ زطٍ فزسً     د/ يسًذ ػجذ انؼسيس    د/ إيُبش رشذي    انعضى

  لطى اندغرافيب يكزجبد 102 فُيخ 102 طيذنخ 401 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   د هُذضخ رسهيهيخ  ربريخ يظر انيىَبَيخ وانرويبَيخ     املبدة

       يؼبوَىٌ     د/ ػبطى زطيٍ +  د/ يسًذ انؼبيك       انعضى

   فُيخ 102  طيذنخ 104     املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

فرديخ ع ش فروق  املبدة

4 ،2 
 

 فرديخ ع فروق 

 نشــبط  1، 4 ش
 طــالبً

 ع يهبراد يىضيميخ يهبراد يىضيميخ
ربريخ يظر انيىَبَيخ 

 وانرويبَيخ
  

     يؼبوَىٌ     د/ زطبو زطٍ     يؼبوَىٌ     يؼبوَىٌ     انعضى

   فُيخ 104 انًطرذ انشرلً لطى ػهى انُفص  لطى ػهى انُفص املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

ريــــــبدة  ًبعػهى االخز +ع زركيخ يهبراد املبدة
 عهًيــــــــت

     ع زركيخ يهبراد

         د/ هشبو ػجذ انسهيى + د/ رشب      د/ طبثر ػجذ انجبلً     د/ هشبو ػجذ انسهيى + د/ رشب  انعضى

     كهيخ انزرثيخ انريبضيخ طيذنخ 101 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ املكبٌ

 

 ،،يعتًذ،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

   وكيم انكهيت     2 - - 2 علم االجتماع

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 علم نفس النمو

      6 2+2 - 1+1  مهارات موسيقية وحركية

      4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 1 2 تاريخ مصر اليونانية والرومانية

      3 - 1 2 هندسة تحليلية فى المستوى
      3 1 - 2 فروق فردية

 

 

 



 

 
يت ملرحهت وانتطبيق اننظريتجذول تىزيع احملبضراث   

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 املبذئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                  

          ريبضيبث ث.أ.:  انشعبت                                                 

   كهيت انرتبيت          
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                 

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     1: عذد انطالة      
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 زطجبٌ 4كيًيبء ػبيخ  ع فروق فرديخ  املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

    ع 4كيًيبء ػبيخ 

    يؼبوَىٌ  د/ ػجذ انرزًٍ شسبرخ  د/ خبنذ انطيذ  يؼبوَىٌ  انعضى

    يؼًم انكيًيبء كهيخ انؼهىو لطى انريبضيبد فُيخ 304 لطى ػهى انُفص املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط   املبدة
 طــالبً

    هُذضخ رسهيهيخ فً انًطزىي أدة أطفبل

    د/ زطٍ فزسً  د/ ضيف انفرخبًَ   انعضى

    طيذنخ 204 انًكزت كهيخ اآلدة  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة
 4كيًيبء ػبيخ  

انزرثيخ ولضبيب 

 انؼظر
    ػهى َفص انًُى

    هخ فرج ػهً د/ َه د/ وائم ػبدل  د/ أضًبء يسً   انعضى

    انًكزت فُيخ  204 يكزجبد 402  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة
  فروق فرديخ

هُذضخ رسهيهيخ 

 د

رًبريٍ 

 4زطجبٌ
  

 

    يؼبوَىٌ  يؼبوَىٌ   د/ هبنخ كًبل   انعضى

  طيذنخ 404 املكبٌ
 –كهيخ انؼهىو 

 لطى انريبضيبد
 

  
 

ص
ًي

اخل
 

          املبدة

          انعضى

          املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

   وكيم انكهيت     2 - - 2 علم نفس النمو

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - 1 2 (1حسبان )

      2 - - 2 أطفالأدب 

      4 - 2 2 هندسة تحليلية فى المستوى
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 2 - 2 (1كيمياء عامة )

      3 1 - 2 فروق فردية



 

 
 

ت وانتطبيقيت ملرحه اننظريتجذول تىزيع احملبضراث    
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                          
  عهىو ث.أ.:  انشعبت                                                   

        
 كهيت انرتبيت            

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                         

 9159/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:       584: عذد انطالة
 
 

 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ع فروق فرديخ املبدة

 4، 2، 4ش 
  ثظريبد هُذضيخ  4شع      كيًيبء ػبيخ ثيىنىخيب ػبيخ 1، 4ش  ثظريبد هُذضيخ وزرارح ع 4يح كيًيبء ػبيخ

     ًَ  د/ ػبطف انىردا لطى انكيًيبء    يؼبوَىٌ        د/ هُيذا   يؼبوَىٌ          د/ خيري يسًىد    يؼبوَىٌ    انعضى

 املكبٌ
 فُيخ 102 كهيخ انؼهىو  -لطى انفيسيبء فُيخ 102 لطى ػهى انُفص

  1ش ثظريبد هُذضيخ وزرارح  ع

 يؼًم انفيسيبء    يؼبوَىٌ  
  فُيخ  304

نني
االث

 

 بدة ـــــري ع ثيىنىخيب ػبيخ َجبد  ػهى َفص انًُى املبدة
 تــــــــعهًي

    زرارح هُذضخ رسهيهيخ 

    د/ وخيذح          فزسًد/ زطٍ  يؼبوَىٌ   ضسر زطيٍ        د/  انعضى

 املكبٌ
 انًطرذ انشرلً

كهيخ  -يؼبيم لطى انُجبد  

 انؼهىو
    انًطرذ انشرلً يكزجبد  102

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة
 2ع     ش  كيًيبء ػبيخ

رسهيهيخ  4كيًيبء ػبيخ 

 2، 4يح 

 ع فروق فرديخ

 1ش 
 ـبط نشـ انزرثيخ ولضبيب انؼظر

 طــالبً

 ثظريبد هُذضيخ وزرارح ع

 7، 3ش
 

  يؼبوَىٌ      د/ يظطفً أزًذ شسبرخ        يؼبوَىٌ      د/ نًيبء ػبير        يؼبوَىٌ      انعضى

  كهيخ انؼهىو انًطرذ انشرلً لطى ػهى انُفص يكزجبد 104 لطى انكيًيبء كهيخ انؼهىو املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  4ع     ش  كيًيبء ػبيخ رسهيهيخ د هُذضخ فروق فرديخ ثيىنىخيب ػبيخ 2يح ًيبء ػبيخ كي أدة أطفبل املبدة

       يؼبوَىٌ        د/ يسًذ ػجذ انؼسيس  د/ خهىد َبخً      د/ يسًىد ػرفبد     د/ ضيف انفرخبًَ      انعضى

  لطى انكيًيبء كهيخ انؼهىو فُيخ 102 يكزجبد 104 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 املبدة
 1، 2،4، 4ش   عثيىنىخيب ػبيخ  

 2، 4ثظريبد هُذضيخ وزرارح ش ع

 كهيخ انؼهىو –يؼبوَىٌ     يؼًم انفيسيبء 
   3ش  عكيًيبء ػبيخ   1كيًيبء ػبيخ ع     ش 

   يؼبوَىٌ      1، 3ش   عثيىنىخيب ػبيخ   يؼبوَىٌ      انعضى

   لطى انكيًيبء – كهيخ انؼهىو لطى انكيًيبء كهيخ انؼهىو كهيخ انؼهىو –ى ػهى انسيىاٌ يؼبوَىٌ     لط كهيخ انؼهىو –لطى ػهى انسيىاٌ  املكبٌ
 
 

 
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

   وكيم انكهيت     3 1 - 2 بصريات هندسية

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نتعهيى وانطالةنشئىٌ ا ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 1 - 2 حرارة

      2 - - 2 علم نفس النمو

      2 - - 2 أدب أطفال
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 - 1 1 هندسة تحليلية فى المستوى

      4 2 - 2 (1كيمياء عامة )
      3 1 - 2 فروق فردية

      4 2 - 2 بيولوجيا عامة
 

 
 



وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  
 انبكبنىريىش وانهيطبنص

 اننهبئيتاننطخت 

 انفرقت : األونــً                                                   

         انرتبيت اخلبصت:  انشعبت                                                  

   كهيت انرتبيت        
 انفصم انذراضً: انثبنً                                                  

 9159/9191نعبو اجلبيعي : ا                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    35: عذد انطالة     
 

 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  5 5ـ  59 59ـ  55 55ـ  51 51ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 املبدة
 انًفهىو انزرثىي نهفئبد انخبطخ

 يمرر فً انزخظض   

 دراضبد إضالييخ
  انهغخ االَدهيسيخ

 يمرر فً انزخظض 

 دراضبد إضالييخ

  د/  أزًذ وفيك      د/ نجًُ رىفيك     د/  أزًذ وفيك           د/ شؼجبٌ زطيٍ انعضى

 يؼًم انهغبد  يؼًم انهغبد طيذنخ 401   يؼًم انسبضت اآلنً املكبٌ

نني
االث

 

 بدة ـــــري ػهى َفص انًُى )َسى(يمرر فً انزخظض  املبدة
 تــــــــعهًي

 طخرؼهيى روي االززيبخبد انخب  يذخم إنً اإلػبلخ انطًؼيخ 

       د/ ػبشىر ديبة       د/ فذوي أَىر وخذي          د/ زُبٌ فىزي   د/ أيبًَ يسًىد  انعضى

 طيذنخ 201 انًكزت  يكزجبد 104 طيذنخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   اضطراة انزىزذ يهُخ انزؼهيى ع رؼهيى االززيبخبد انخبطخ ع اإلػبلخ انطًؼيخ اضطراة انزىزذ ع   املبدة

    د/ ضسر زطيٍ        د/ زيُت يسًىد شؼجبٌ   يؼبوَىٌ     نعضىا

   انًكزت يؼًم انسبضت اآلنً يؼًم انًىضيمً   املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة
نشــبط  

 طــالبً

 اضطراة انزىزذ
يذخم إنً اإلػبلخ 

  انطًؼيخ

  
   

           د/ فذوي أَىر وخذي      د/ ضسر زطيٍ    انعضى

      انًكزت يؼًم انسبضت اآلني  املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 بدة ـــــري انزرثيخ انريبضيخ نهًؼىليٍ   املبدة
 تــــــــعهًي

     

        د/ اثراهيى رثيغ      انعضى

 املكبٌ
  

 انذور انراثغ انًجًُ اندذيذ 8لبػخ 

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ 
     

 
 

 

 ،،،يعتًذ،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 1 - 3 اضطراب التوحد

   وكيم انكهيت     2 - - 2 المفهوم التربوى للفئات الخاصة

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 1 - 2 تعليم ذوى االحتياجات الخاصة

      2 - - 2 التربية الرياضية للمعوقين

      4 1 - 3 ى اإلعاقة السمعيةمدخل إل
 2مقرر فى التخصص األكاديمى 

 "نحو ودراسات إسالمية"
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 - - 4

      2 - - 2 مهنة التعليم
      3 1 - 2 اللغة االنجليزية

      2 - - 2 فس النموعلم ن

 


