
 

 

          
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                 

 نغت عزبٍت:   انشعبت                                                

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                  كهٍت انرتبٍت    

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:   77عذد انطالة:     
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

نشــبط  ؼبطزحانً رغبْبدانزؼهٛى ٔاال َظبو املبدة
 طــالبى

  شانؾذٚ اٞدثٙانُمذ  ارغبْبد َضز دؽذٚش  ػزثٗ أدة أدثٛخَظٕص  رؾهٛم

       د/ أؽًذ انظؼذَٗ     د/ طًبػ دٚبة       د/ غبدح ؽٕطٌٕ         د/ رلٛخ درثبنخ  انعضى

  طٛذنخ 404 يكزجبد 404 انًظزػ انشزلٗ املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  ٔرؾذس د طزًبعنغٕٚخ ا يٓبراد

  د/ عًبل ػبؽف    أ/ يؾًذ كبيم  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  طٛذنخ 402 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د ذسٔرؾ اطزًبع نغٕٚخ يٓبراد 7 ٔطزف َؾٕ ذٚش َضزػزثٙ ؽ أدة د 7 ٔطزف َؾٕ املبدة

     أ/ يؾًذ كبيم      د/ طٛذ ػجذ انخبنك    د/ يؾًذ َغٛت    د/ ػزثٗ يؾًذ   انعضى

  طٛذنخ 404 طٛذنخ 404 يكزجبد 404 طٛذنخ 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نغٕٚخ  يٓبراد ثٛخانزز أطٕل اطزًبع ٔرؾذسنغٕٚخ  يٓبراد د أدثٛخَظٕص  رؾهٛم املبدة

 اطزًبع ٔرؾذس

انُظٕص  رؾهٛم

 د اٞدثٛخ

 

     د/ غبدح ؽٕطٌٕ      د/ دانٛب يؾًذ      د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز      د/ دانٛب يؾًذ      د/ غبدح ؽٕطٌٕ  انعضى

  طٛذنخ 402 ٛذنخط 404 طٛذنخ 404 طٛذنخ 402 املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

اطزًبع نغٕٚخ  يٓبراد   َفظٙ لٛبص  َفظٗ علٛبص  د شانؾذٚ اٞدثٙ ُمذان ارغبْبد املبدة

 ٔرؾذس

    د/ دانٛب يؾًذ       د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     يؼبٌَٕٔ      د/ كبيم انظبٖٔ  انعضى

 طٛذنخ 404   انًظزػ انغزثٗ   ضَف ىػه لظى طٛذنخ 404 املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      5 - 3 2 أدبٌةص تحلٌل نصو

   وكٍم انكهٍت     4 - 2 2 حدٌث )نثر(أدب عربى 

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 الحدٌث األدبًاتجاهات النقد 

      4 - 2 2 7نحو وصرف )

      8 - 4 4 مهارات لغوٌة )استماع وتحدث(
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى إدرٌض طهطبٌ صبحلأ.د/  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتبضزاث جذول تىسٌع احمل 

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                   

 نغت اجنهٍشٌت:   انشعبت                                                  

 انثبنىانفصم انذراطى:                                                    كهٍت انرتبٍت

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    739عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

  أطهٕثٛبد انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح َظبو رطجٛمٛخ نغٕٚبد رزثٛخ أطٕل املبدة

   د/ يؾًذ ػًبرح          د/ يؾًذ فزؾٗ    د/ رػب ػهٗ       د/ ْبشى فزؼ هللا  انعضى

  طٛذنخ 404 يكزجبد 402 طٛذنخ 404 يكزجبد 404 املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 

رٌــــــبدة 
 ــــــــتعهًٍ

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد   رزعًخ

  د/ عًبل ػبؽف      د/ يبعذح يفزبػ   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  طٛذنخ 204 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 د رزعًخ  كزبثخ  نغٕٚبد د رطجٛمٛخ نغٕٚبد املبدة

     بػ د/ يبعذح يفز     د/ صزٔد أدٚت    د/ يظطفٗ صبثذ     د/ رػب ػهٗ   انعضى

 يؼًم انهغبد  طٛذنخ 402 طٛذنخ 404 فُٛخ 204 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط  كزبثخ  أخطبء رؾهٛم  شؼز املبدة
 طــالبى

  َفظٙ لٛبص

      يؼبٌَٕٔ     د/ صزٔد أدٚت    د/ رػب ػهٗ     د/ يًذٔػ انؾُٛٗ   انعضى

  يؼًم ػهى انُفض طٛذنخ 402 طٛذنخ 402 طٛذنخ 404 املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت
 

رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

    شؼز َفظٙ لٛبص

     د/ يًذٔػ انؾُٛٗ      د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ  انعضى

   يؼًم انهغبد انًظزػ انغزثٗ املكبٌ

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

 لغوٌات
  لغوٌات تطبٌقٌة

5 2 
- 7      

   وكٍم انكهٍت     3 - - 3 (3) شعر 

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 (4) ترجمة 

      3 - - 3 أسلوبٌات

      3 - - 3 تحلٌل أخطاء
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى طهطبٌ صبحلأ.د/ إدرٌض  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 4 - 2 2 (4) كتابة

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 ص وانهٍظبنضانبكبنىرٌى
 اننهبئٍتاننظخت 

  انزابعتانفزقت :                                                

  نغت فزنظٍت:  انشعبت                                               

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                 كهٍت انرتبٍت    

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    59عذد انطالة:    
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 مزٌان َظٕص أدثٙ َمذ املبدة

 29-40    4 

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

ــت
ــــ

 

  مزٌان أدثٙ يمبل    

29-40   4 

     د/ اًٚبٌ سْزاٌ       د/ طبيٛخ شٕلٗ   انعضى

طٛذنخ 204 املكبٌ طٛذنخ 204   يؼًم انهغبد     

نني
االث

 

َظبو انزؼهٛى ٔاالرغبْبد  املبدة

 انًؼبطزح

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد 4 لٕاػذ   + د 4 لٕاػذ

  د/ عًبل ػبؽف   د/ ثٓٛزح      د/ ثٓٛزح        أ/ رشب يؾًذ         خ د/ رلٛخ درثبن انعضى

 انًظزػ انشزلٗ يؼًم انهغبد   يؼًم يظبدر انزؼهى انًظزػ انغزثٗ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط  َفظٗ علٛبص   4 40-29 مزٌان أدثٙ يمبل املبدة
 طــالبى

 4 40-29 مزٌان َظٕص أدثٙ َمذ 4 لٕاػذ رزثٛخ أطٕل

  د/ طبيٛخ شٕلٗ    د/ ثٓٛزح   د/ ػهٗ يمزة     يؼبٌَٕٔ   د/ اًٚبٌ سْزاٌ  انعضى

 يؼًم انهغبد يؼًم انهغبد طٛذنخ 404  ضَف ىػه لظى يؼًم انؾبطت اٜنٗ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 د 4 لٕاػذ    

 

     أ/ رشب يؾًذ       انعضى

 يؼًم انهغبد     املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 4 َٕٙفزاَكف أدة   َفظٙ لٛبص 4 َٕٙفزاَكف أدة   املبدة

  د/ ؽُبٌ انزالٖٔ       د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ   د/ ؽُبٌ انزالٖٔ    انعضى

 يؼًم انهغبد   انًظزػ انغزثٗ طٛذنخ 404   املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      3 - - 3 (3ونى )أدب فرنكف

   وكٍم انكهٍت     5 - 2 3 (4قواعد )

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 (2) 22 -19نصوص القرن 

      3 - - 3 (2) 22-19مقال أدبى القرن 

      3 - - 3 نقد أدبى
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ حمًذ نصز حيىأ/  3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 



 

         
قٍت ملزحهت وانتطبٍ اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                 

 تبرٌخ:   انشعبت                                                

 انثبنًفصم انذراطى: ان                                                 كهٍت انرتبٍت          

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    97عذد انطالة:         
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

    د ربرٚخ أٔرٔثب انًؼبطز  اٞيزٚكٛزٍٛ ربرٚخ ربرٚخٛخ يؼبطزح لؼبٚب بد انًؼبطزحانزؼهٛى ٔاالرغبْ َظبو املبدة

        يؼبٌَٕٔ    د/ ػبؽف ػجذ انًمظٕد    د/ يؾًٕد انخٕٚظكٗ        د/ رلٛخ درثبنخ  انعضى

    كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  فُٛخ 204 انًظزػ انشزلٗ املكبٌ

نني
االث

 

رٌــــــبدة    اٞيزٚكٛزٍٛ ربرٚخ د االَغهٛشٚخ بنهغخخ ثربرٚخٛ َظٕص املبدة
 عهًٍــــــــت

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  د اٞيزٚكٛزٍٛ ربرٚخ

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ        د/ ػبؽف ػجذ انًمظٕد   يؼبٌَٕٔ     انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ   كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط   االَغهٛشٚخ بنهغخربرٚخٛخ ث َظٕص املبدة
 طــالبى

  د يظز انؾذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ رزثٛخ أطٕل َفظٗ علٛبص   

  يؼبٌَٕٔ     د/ انٓبو يؾًذ ؽظٍ     يؼبٌَٕٔ      د/ خٛزٖ ؽهؼذ      انعضى

  كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  يكزجبد 402  ضَف ىػه لظى  لظى انزبرٚخ -كهٛخ اٜداة  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

رٌــــــبدة  تزبٍـــــت عًهٍـــــت
 عهًٍــــــــت

  د ربرٚخٛخ يؼبطزح لؼبٚب ربرٚخ أٔرٔثب انًؼبطز

  يؼبٌَٕٔ    د/ رعت ػجذ انًٕنٗ       انعضى

  لظى انزبرٚخ –كهٛخ اٜداة  املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  د ؼبطزيظز انؾذٚش ٔانً ربرٚخ َفظٙ لٛبص ز انؾذٚش ٔانًؼبطزيظ ربرٚخ املبدة

  يؼبٌَٕٔ   د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     د/ ػبدل يٓزاٌ     انعضى

  كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  انًظزػ انغزثٗ كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      8 - 4 4 دٌث والمعاصرتارٌخ مصر الح

   وكٍم انكهٍت     4 - 2 2 تارٌخ أوروبا المعاصر

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 (2نصوص تارٌخٌة باللغة األجنبٌة )

      4 - 2 2 تارٌخ األمرٌكتٌن

      4 - 2 2 قضاٌا تارٌخٌة معاصرة
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتسٌع احملبضزاث جذول تى 

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                 

 جغزافٍب:   انشعبت                                                

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                  كهٍت انرتبٍت          

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    45عذد انطالة:         
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

األ
حذ

 

 عغزافٛب انؼبنى اإلطاليٗ َظٕص عغزافٛخ ثهغخ أعُجٛخ املبدة

رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

  عغزافٛب يظز خزائؾ ؽجٕغزافٛخ

     د/ ثٓغذ ػجذ انظالو     د/ كًبل درٔٚش   د/ خهف هللا ؽظٍ         د/ يؾًذ انجذرٖ  انعضى

  لبػخ أ لظى ػهى انُفض يكزجبد 404 انًٕطٛمٗيؼًم  كهٛخ اٜداة –انًذرط ثمظى انغغزافٛب  املكبٌ

نني
االث

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  عغزافٛب يظز د د خزائؾ ؽجٕغزافٛخ يمزر اخزٛبرٖ انفكز انغغزافٗ املبدة

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ   يؼبٌَٕٔ     د/ ٚؾٗ كذٔاَٗ   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  كهٛخ اٜداة –لظى انغغزافٛب  ٜداةكهٛخ ا –لظى انغغزافٛب  يؼًم انهغبد املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط  عغزافٛب انؼبنى اإلطاليٗ د املبدة
 طــالبى

  َفظٙ لٛبص د يظز انؾذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ َفظٗ علٛبص   

     د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     يؼبٌَٕٔ       يؼبٌَٕٔ     د/ خهف هللا ؽظٍ   انعضى

  انًظزػ انشزلٗ كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ   ضُفان ىػه لظى  لظى انغغزافٛب -ٜداة كهٛخ ا املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

رٌــــــبدة  تزبٍـــــت عًهٍـــــت
 عهًٍــــــــت

  د يظز انؾذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ رزثٛخ أطٕل

     يؼبٌَٕٔ     د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز    انعضى

  كهٛخ اٜداة –ظى انزبرٚخ ل طٛذنخ 404 املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 د َظٕص عغزافٛخ ثهغخ أعُجٛخ َظبو انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح  يظز انؾذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ املبدة

   يؼبٌَٕٔ       د/ يُٗ ػهٗ طٛذ      د/ ػبدل يٓزاٌ  انعضى

 اٜداة كهٛخ –لظى انغغزافٛب  طٛذنخ 404  كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 - 2 2 خرائط طبوغرافٌة

   وكٍم انكهٍت     4 - 2 2 جغرافٌا مصر

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 نصوص جغرافٌة بلغة أجنبٌة

       4 - 2 2 السالمىجغرافٌا العالم ا

      8 - 4 4 تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر
 ٌختار الطالب مقرراً واحداً من بٌن:

 2الفكر الجغرافى 
 التخطٌط االقلٌمى

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى

      3 1 - 2 ىقٌاس نفس
      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                      

 رتبىياننفض انعهى :   انشعبت                                     

 انثبنًانفصم انذراطى:                                       كهٍت انرتبٍت                  

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    47عذد انطالة:                 
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

    زثٛخزان أطٕل َفظٗ علٛبص   ًؼزفٙانُفض ان ػهى انًؼبطزح بدانزؼهٛى ٔاالرغبْ َظبو املبدة

        د/ ػهٗ يمزة    يؼبٌَٕٔ         / رشب يٓذٖ د       د/ رلٛخ درثبنخ  انعضى

    لبػخ ة لظى ػهى انُفض   ضَف ىػه لظى لبػخ ط لظى ػهى انُفض انززثٕٖ انًظزػ انشزلٗ املكبٌ

نني
االث

 

 اطزكًبل د رخزط ِيشزٔع َفظٙ لٛبص املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

نشــبط 
 طــالبى

ثبنهغخ فٗ ػهى انُفض  لزاءاد

 االَغهٛشٚخ

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد

  د/ عًبل ػبؽف     د/ طجزٖ يؾًٕد ػجذ انفزبػ      د/ إَٔر رٚبع        د/ طؼٕدٖ يؾًذ راغت  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ ػهى َفضلظى ط  لبػخ لظى ػهى انُفض لبػخ أ لظى ػهى انُفض انززثٕٖ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ٔيشكالرٓب انًزاْمخ طٛكٕنٕعٛخ اكهُٛكَٙفض  ػهى د َفض اكهُٛكٙ ػهى املبدة

      د/ اطًبء فزؾٗ نطفٗ     د/ َٓهخ فزط    يؼبٌَٕٔ  انعضى

  يكزجبد 404 يكزجبد 404 يؼًم انًٕطٛمٗ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

ثبنهغخ فٗ ػهى انُفض  لزاءاد

 االَغهٛشٚخ

   

        يؾًٕد ػجذ انفزبػ  د/ طجزٖ انعضى

    يؼًم اإلؽظبء املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  اكهُٛكَٙفض  ػهى اطزكًبل د رخزط يشزٔع   ًؼزفٙانُفض ان ػهى املبدة

     د/ َٓهخ فزط       د/ طجزٖ ػجذ انفزبػ     د/ رشب يٓذٖ  انعضى

  ًم انهغبديؼ ػهى َفضلظى أ  لبػخ   لبػخ ة لظى ػهى انُفض انززثٕٖ املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 - - 4 علم النفس المعرفى

   وكٍم انكهٍت     4 - 4 - مشروع تخرج )استكمال(

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - - 4 سٌكولوجٌة المراهقة ومشكالتها

      6 - 2 4 إكلٌنكىعلم نفس 

      4 - - 4 قراءات فى علم النفس باللغة االنجلٌزٌة
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 ل التربٌةأصو

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                     

 رٌبضٍبث:   انشعبت                                                    

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                      كهٍت انرتبٍت     

 9179/9191 انعبو اجلبيعً :                                                 طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    97عذد انطالة:    
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7 -79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

نشــبط   املبدة
 طــالبى

  رؾهٛم يزكت اإلؽظبئٛخانًٛكبَٛكب  د + ؽشو ثزيغٛبد فٗ انزطجٛمبد انزٚبػٛخ

     د/ يؾًذ رثٛغ      د/ يغذٖ إطًبػٛم    د/ ْذٖ فزغم     انعضى

خــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛـط 404  املكبٌ   

نني
االث

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد ُْذطخ رفبػهٛخ  يٛكبَٛكب انكى رؾهٛم يزكت املبدة

  د/ عًبل ػبؽف     د/ فزؾٗ ػجذ انجظٛز      د/ رػب ساٚؾ    د/ يؾًذ رثٛغ    انعضى

 انًظزػ انشزلٗ خــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛـط 402 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت
رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

  َفظٙ لٛبص رزثٛخ أطٕل

     د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ    نٓبو يؾًذ ؽظٍ  د/ ا انعضى

  انًظزػ انشزلٗ يكزجبد 402 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

      املبدة

      انعضى

      املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 َفظٗ علٛبص     املبدة

 

   َظبو انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح دُٚبيٛكب انًٕائغ

         د/ يُٗ ػهٗ طٛذ     د/ َبدٚخ طؼذ   يؼبٌَٕٔ      انعضى

 ىػه يؼبيم لظى   املكبٌ

  انززثٕٖ ضُفان

   طـٛــــــــــــــــــــــــذنـــــــــــــخ 404

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      3 - - 3 تحلٌل مركب

   وكٍم انكهٍت     3 - 1 2 حزم برمجٌات فى التطبٌقات الرٌاضٌة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 (2الموائع )دٌنامٌكا 

      3 - - 3 مٌكانٌكا الكم

      3 - - 3 ة تفاضلٌةسهند
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى  ٌختار الطالب مقررا واحداً من بٌن:

  الرٌاضٌات الحٌوٌة

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      المٌكانٌكا االحصائٌة
      3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتتىسٌع احملبضزاث جذول  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                             

 كًٍٍبء:   انشعبت                                            

 انثبنًانفصم انذراطى:                                              كهٍت انرتبٍت                

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى  8عذد انظبعبث:     73عذد انطالة:                
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 6 خفٛشٚبئٛ كًٛٛبء 7 ػؼٕٚخ كًٛٛبء  رزثٛخ أطٕل انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطز َظبو 6 فٛشٚبئٛخ كًٛٛبء املبدة

 4ع ص 

   يؼبٌَٕٔ    د/ ؽبرق يظؼذ   د/ ْشبو ػجذ انُجٗ      د/ ْبشى فزؼ هللا       د/ دانٛب ؽّ   د/ ػجذ هللا اثزاْٛى     انعضى

 لظى انكًٛٛبء طٛذنخ 204 لبػخ د فُٛخ ظزػ انشزلٗانً فُٛخ 204 املكبٌ

نني
االث

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد 4، 2ع ص  6 خفٛشٚبئٛ كًٛٛبء 6 فٛشٚبئٛخ كًٛٛبء 4غٛز ػؼٕٚخ كًٛٛبء  8 ػؼٕٚخ كًٛٛبء املبدة

  / عًبل ػبؽف د   يؼبٌَٕٔ      د/ ػجذ هللا اثزاْٛى       د/ إًٚبٌ رٕفٛك     د/ كًبل انشبٚت    انعضى

 انًظزػ انشزلٗ كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء  فُٛخ 204 طٛذنخ 204 لبػخ د فُٛخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 
رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

نشــبط  لٛبص َفظٗ 2ع ص  4كًٛٛبء غٛز ػؼٕٚخ
 طــالبى

   د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ   يؼبٌَٕٔ     انعضى

 انًظزػ انشزلٗ لظى انكًٛٛبء املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  2ع ص7  بئٛخكًٛٛبء فٛشٚ ع  7ػؼٕٚخ  ًٛبءكٛ 4ػؼٕٚخ ػٛز كًٛٛبء 7 خفٛشٚبئٛ كًٛٛبء املبدة

     يؼبٌَٕٔ     يؼبٌَٕٔ    د/ ػهٗ ؽظبٌ     د/ ْجّ رشذٖ   انعضى

  كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء  يكزجبد 404 طٛذنخ 402 املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 
رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

 4ع ص 7  بئٛخكًٛٛبء فٛشٚ َفظٗ علٛبص   4ع ص  4كًٛٛبء غٛز ػؼٕٚخ

         يؼبٌَٕٔ   انعضى

 كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء   ضَف ىػه لظى كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء  املكبٌ

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      5 2 - 3 (6كٌمٌاء فٌزٌائٌة )

   وكٍم انكهٍت     6 4 - 2 (7كٌمٌاء فٌزٌائٌة )

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 4 - 2 (3كٌمٌاء غٌر عضوٌة )

      2 - - 2 (4كٌمٌاء غٌر عضوٌة )

      6 3 - 3 (7ء  عضوٌة )كٌمٌا
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 2 - - 2 (8كٌمٌاء  عضوٌة )

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      ٌوم  كامل ربٌة عملٌةت

 

 

 

 

 



 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                             

  فٍشٌبء:  انشعبت                                            
 انثبنًانفصم انذراطى:                                              هٍت انرتبٍتك

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                             طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    71عذد انطالة: 
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7 -79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

 انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطز َظبو انززثٛخ أطٕل املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

  عفٛشٚبء إشؼبػٛخ  ع فٛشٚبء انًٕاد

     يؼبٌَٕٔ    د/ ػهٗ سكٗ   د/ ْبشى فزؼ هللا  انعضى

  كهٛخ انؼهٕو – لظى انفٛشٚبء كهٛخ انززثٛخ – انًكزت يكزجبد 404 املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط   املبدة
 طــالبى

ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ   ع دٔائز يُطمٛخ ٔرلًٛخ دٔائز يُطمٛخ ٔرلًٛخ

 انفظبد

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ       د/ يؾًذ عالل    انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  كهٛخ انؼهٕو – لظى انفٛشٚبء كهٛخ انؼهٕو –ء لظى انفٛشٚب  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

بدةامل  

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

   أشؼخ كَٕٛخ ع ع ؽبلبد عذٚذح ٔيزغذدح

     يؼبٌَٕٔ   انعضى

   كهٛخ انؼهٕو – لظى انفٛشٚبء املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

   َفظٗلٛبص   فٛشٚبء إشؼبػٛخ د يؼبدالد رفبػهٛخ ؽبلبد عذٚذح ٔيزغذدح املبدة

     يؼبٌَٕٔ     يز يؾًذ  د/ ػب  يؼبٌَٕٔ     د/ يبٚظخ لبٚذ   انعضى

    ضَف ىػه لظى كهٛخ انؼهٕو –ء لظى انفٛشٚب كهٛخ انؼهٕو –لظى انزٚبػٛبد  كهٛخ انؼهٕو – لظى انفٛشٚبء املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  كَٕٛخ أشؼخ  َفظٙ لٛبص يؼبدالد رفبػهٛخ فٛشٚبء انًٕاد املبدة

   د/ ػًبد ػجذ انزؤٔف     ػجذ انؼشٚش يؾًذ د/     د/ شٕلٗ ْبشى     د/ َبطز ػجذ انؼظٛى    انعضى

  كهٛخ انؼهٕو –ء لظى انفٛشٚب انًظزػ انغزثٗ يؼًم انًٕطٛمٗ كهٛخ انؼهٕو –ء لظى انفٛشٚب املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 - 2 2 معادالت تفاضلٌة

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 فٌزٌاء إشعاعٌة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 قات جدٌدة ومتجددةطا

       4 2 - 2 فٌزٌاء المواد

      4 2 - 2 دوائر منطقٌة ورقمٌة
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب ٍذ عبذ انىاحذ عهىأ.د/ ع أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 كونٌة أشعة 

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      ٌم كامل عملٌةتربٌة 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 نهبئٍتاناننظخت 

 انزابعتانفزقت :                           

 بٍىنىجً:   انشعبت                          

 انثبنًانفصم انذراطى:                            كهٍت انرتبٍت              

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                           طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    64عذد انطالة:             
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

  عٔراصخ  2ص + ؽٕٛاٌ الزظبدٖ ع يبئٛخ ؽٛبءأ انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح َظبو 2ص  ع  ػهى انؾشزاد ػهى انؾشزاد املبدة

  يؼبٌَٕٔ     د/ يؾًذ فزؾٗ        ٌٕ    يؼبَٔ د/ أيٛزح أثٕ انًغذ     انعضى

  4ع  ص  ػهى انؾشزاد يكزجبد 402 لظى ػهى انؾٕٛاٌ – كهٛخ انؼهٕو لبػخ ثٕٛنٕعٗ ثمظى ػهى انؾٕٛاٌ املكبٌ

 لظى ػهى انؾٕٛاٌ – كهٛخ انؼهٕو

  كهٛخ انشراػخ

نني
االث

 

 ؽٕٛٚخ بركُٕنٕعٛ فهٕرا يظزٚخ املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد ٌٔراصخ  ٕرا يظزٚخفه

  د/ عًبل ػبؽف     د/ لبطى سكٗ أؽًذ + د/ عٛٓبٌ يؾًذ إَٔر     د/ َبطز ثزكبد    د/ رشب  كًبل   يؼبٌَٕٔ    انعضى

 انًظزػ انشزلٗ لظى انٕراصخ - انشراػخكهٛخ  فُٛخ 604 فُٛخ 204 انُجبدػهى لظى  – كهٛخ انؼهٕو املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 يمزر اخزٛبرٖ  ؽٕٛاٌ الزظبد٘ يبئٛخ ؽٛبءأ املبدة

 ربرٚخ ثٕٛنٕعٛب

   ع   عٕٛفٛشٚبء عٕٛفٛشٚبء

    يؼبٌَٕٔ      د/ يؾًذ يٕطٗ        د/ َٓٗ   ؽظٍٛ د/ اُٚبص     د/ ؽُبٌ أيٍٛ  انعضى

   لظى انغٕٛنٕعٛب  فُٛخ 204 فُٛخ 604 طٛذنخ 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

ةاملبد + ؽٕٛاٌ الزظبدٖ  يبئٛخ ؽٛبءأ ع ؽٕٛٚخ بركُٕنٕعٛ 

 4ع ص

   َفظٗ علٛبص   رزثٛخ أطٕل

   يؼبٌَٕٔ     د/ ػهٗ يمزة   يؼبٌَٕٔ       انعضى

    ضَف ىػه لظى طٛذنخ 404 لظى ػهى انؾٕٛاٌ – كهٛخ انؼهٕو لظى انُجبد – كهٛخ انؼهٕو املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 املبدة

 تتزبٍـــــت عًهٍـــــ

 نشــبط  َفظٙ لٛبص
 طــالبى

  

     د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ  انعضى

   انًظزػ انغزثٗ املكبٌ

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 2 - 2 علم الحشرات

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 اقتصاديأحٌاء مائٌة + حٌوان 

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ ذاد اجلذولإع 6 2+1 - 1+2 وراثة + فلورا مصرٌة

      4 2 - 2 تكنولوجٌا حٌوٌة

      3 1 - 2 جٌوفٌزٌاء
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى     ٌختار الطالب مقرراً واحداً من بٌن: 

      2 - - 2 حشرات تطبٌقٌة
      تارٌخ البٌولوجٌا

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 



 

 

         
ت ملزحهت وانتطبٍقٍ اننظزٌتاحملبضزاث  تىسٌعجذول  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                            

 تعهٍى فنىٌ :   انشعبت                                           

 انثبنًانفصم انذراطى:                                             كهٍت انرتبٍت                 

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                            طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:     7عذد انطالة:               
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 ـتتزبٍـــــت عًهٍــــ املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

  ززثٛخان أطٕل أشغبل خشت ٌ انخشف ٌ

  د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز     د/ غبدح ثذٔ٘  د/ كٕصز ػهٗ انعضى

  انًكزت كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  ٌ 4رظًٛى ثبنكًجٕٛرز  أشغبل خشت ع املبدة
 طــالبى

 بفؾخ انفظبدؽمٕق اإلَظبٌ ٔيك أشغبل خشت ع

 د/ عًبل ػبؽف    د/ غبدح ثذٔ٘ اؽًذ   د/ طبرح رثٛغ لُبٔ٘    د/ غبدح ثذٔ٘ اؽًذ   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 أشغبل خشت ٌ ٔيغظًبد ٌ ػزائض  َفظٗ علٛبص   ع 4رظًٛى ثبنكًجٕٛرز  انًؼبطزح رغبْبدٔاال ٛىانزؼه َظبو املبدة

 د/ غبدح ثذٔ٘   د/ ْٛجٙ ػشٚش   يؼبٌَٕٔ     د/ طبرح رثٛغ لُبٔ٘   د/ رلٛخ درثبنخ    انعضى

 كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ   ضَف ىػه لظى كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ انًكزت املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 انخشف ع ٌانخشف      املبدة

   يؾًذد/ كٕصز ػهٗ       انعضى

 كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ     املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 ػزائض ٔيغظًبد ع  َفظٙ لٛبص ػزائض ٔيغظًبد ع   ٌ رذٔق فُٗ املبدة

  د/ ْٛجٙ ػشٚش ٕٚطف   د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     د/ ْٛجٙ ػشٚش   ْٔجّ  د/ رثبة  انعضى

 خ انززثٛخ انفُٛخكهٛ انًظزػ انغزثٗ كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ  كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ن تط / ع اســــم المــــــادة

      6 2 4 شغال خشب-أ

   وكٍم انكهٍت     6 2 4 الخزف

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 2 4 عرائس ومجسمات

      4 2 2 2التصمٌم بالكومبٌوتر 

      2 2 - تذوق فنى
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 2 1 قٌاس نفسى

      2 2 - جاهات المعاصرةتنظام التعلٌم واال
      2 2 - أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                     

 تعهٍى سراعى صنبعبث غذائٍت وأنببٌ:   انشعبت                    
 انثبنًانذراطى: انفصم                      كهٍت انرتبٍت                      

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                       طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:  75عذد انطالة:                     
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 انًؼبطز انزؼهٛى ٔاالرغبْبد َظبو  أغذٚخُْذطخ يظبَغ  املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

  انزلبثخ انظؾٛخ ٔانزشزٚؼبد انهجُٛخ انًزخًزحانزخًزاد انهجُٛخ ٔاٞنجبٌ 

   د/ يٓب انظٛذ ثخٛذ     د/ يٓب انظٛذ ثخٛذ         يؾًذ ػجذ انؼظٛى د/    د/ طُبء يؾًذ ػجذ انؾًٛذ  انعضى

  انشراػخكهٛخ  طٛذنخ 404 كهٛخ انشراػخ –اٞغذٚخ لظى ػهٕو  املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  انًزخًزح عانزخًزاد انهجُٛخ ٔاٞنجبٌ 

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  انشراػخكهٛخ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  انًزخًزح عانزخًزاد انهجُٛخ ٔاٞنجبٌ  ع يٕاد انُكٓخ ٔانطؼى فٗ انظُبػبد انهجُٛخ   خيٕاد انُكٓخ ٔانطؼى فٗ انظُبػبد انهجُٛ املبدة

   يؼبٌَٕٔ      د/ فٕسٖ انظٛذ   انعضى

  انشراػخكهٛخ    انشراػخكهٛخ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط     املبدة
 طــالبى

   َفظٗ علٛبص    طُبػٙ أيٍ

     يؼبٌَٕٔ     د/ ْبَٗ يظطفٗ ػهٗ     انعضى

    ضَف ىػه لظى اٞغذٚخلظى ػهٕو     املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

    َفظٙ لٛبص رزثٛخ أطٕل   املبدة

      د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز    انعضى

    انًظزػ انغزثٗ لبػخ د فُٛخ   املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      6 4 - 2 المتخمرةخمرات اللبنٌة واأللبان الت

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 مواد النكهة والطعم فى الصناعات اللبنٌة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 هندسة مصانع أغذٌة

      2 - - 2 صناعًأمن 

      2 - - 2 حٌة والتشرٌعات اللبنٌةالرقابة الص

 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 -  2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
       2 - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                       

 تعهٍى سراعى  إنتبج حٍىانى:   انشعبت                                      

 انثبنًانفصم انذراطى:                                        كهٍت انرتبٍت     

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                         طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    8عذد انطالة:    
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

ملبدةا  انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطز َظبو  اطًبن إَزبط 

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

    ع ناطًب إَزبط

     يؼبٌَٕٔ        د/ يؾًذ ػجذ انؼظٛى    د/ ػطٛبد + د/ شبكز   انعضى

    انشراػخ كهٛخ طٛذنخ 404 انشراػخ كهٛخ املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة
 

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  ع ٔيبػش أغُبو زبطإَ

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ  انشراػخ كهٛخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط    ٔيبػش أغُبو إَزبط املبدة
 طــالبى

    االَزبط انؾٕٛاَٗ  يشارع إدارح

     د/ طهٕٖ انؾظُٛٙ     د/ ؽظٍ طاليخ   انعضى

    انشراػخ كهٛخلظى االلزظبد   انشراػخ كهٛخ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

   َفظٗ علٛبص   إَزبط يؾبطٛم انؼهف ٔانًزاػٗ ع ع ثٛغ ٔنؾى إَزبط  ثٛغ ٔنؾى إَزبط املبدة

    يؼبٌَٕٔ    يؼبٌَٕٔ    د/ يؾًٕد ػجبص ؽٕطٌٕ   انعضى

    ضَف ىػه لظى كهٛخ انشراػخ لظى انًؾبطٛم انشراػخ كهٛخ انشراػخ كهٛخ املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

    َفظٙ لٛبص رزثٛخ أطٕل إَزبط يؾبطٛم انؼهف ٔانًزاػٗ ٌ املبدة

 ػجذ انؾًٛذ انمزايٛطٗد/  انعضى

    + د/ شكزٖ ػجذ انظالو

      د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز 

    ظزػ انغزثٗانً لبػخ د فُٛخ لظى انًؾبطٛم كهٛخ انشراػخ املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 2 - 2 إنتاج أغنام وماعز

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 إنتاج أسماك

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 إنتاج محاصٌل العلف والمراعى

      4 2 - 2 بٌض ولحم إنتاج

      2 - - 2 إدارة مزارع اإلنتاج الحٌوانى
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 قٌاس نفسى

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                       

 نببتىإنتبج تعهٍى سراعى  :   انشعبت                                      

 انثبنًانفصم انذراطى:                                        كهٍت انرتبٍت     

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                         طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    6عذد انطالة:    
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطز َظبو رذأل ٔرخشٍٚ انؾبطالد انجظزبَٛخ املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

    انًكبفؾخ انًزكبيهخ نٝفبد انشراػٛخ

    د/ أؽًذ طالػ ؽظٍٛ د/ يؾًذ ػجذ انؼظٛى       د/ ْجّ فٕسٖ انعضى

    كهٛخ انشراػخ –لظى ٔلبٚخ انُجبد  طٛذنخ 404 هٛخ انشراػخك –لظى انجظبرٍٛ  املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد   

 د/ عًبل ػبؽف      انعضى

 انًظزػ انشزلٗ    املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

          املبدة

          انعضى

          املكبٌ

بعب
األر

ء
 

نشــبط  رزثٛخ انؾبطالد انجظزبَٛخ رزثٛخ انؾبطالد انجظزبَٛخ املبدة
 طــالبى

   َفظٗ علٛبص   

 د/ طٛف انُظز ؽظٍٛ انعضى

 + د/ ٚبطز يؾًٕد يظطفٗ

   يؼبٌَٕٔ      يؼبٌَٕٔ

    ضَف ىػه لظى  كهٛخ انشراػخ –لظى انجظبرٍٛ  املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  إؽظبء ٔرظًٛى رغبرة َفظٙ لٛبص رزثٛخ لأطٕ إؽظبء ٔرظًٛى رغبرة املبدة

 د/ يؾًٕد يُظٕر انعضى

 + د/ ؽظٍ يؾًذ فؤاد

  يؼبٌَٕٔ  د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ    د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز    

  كهٛخ انشراػخ انًظزػ انغزثٗ لبػخ د فُٛخ كهٛخ انشراػخ املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 2 - 2 صمٌم تجاربإحصاء وت

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 تربٌة الحاصالت البستانٌة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعٌة

      2 - - 2 تداول وتخزٌن الحاصالت البستانٌة

 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 سىقٌاس نف

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة
      2 - - 2 أصول التربٌة

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌت جذول تىسٌع احملبضزاث 

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 املبذئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                             

 تعهٍى سراعى  وقبٌت نببث:   انشعبت                                            

 انثبنًانفصم انذراطى:                                              كهٍت انرتبٍت   

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                              طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    1عذد انطالة:    
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

    ى ٔاالرغبْبد انًؼبطزانزؼهٛ َظبو      املبدة

    د/ ػجذ انظجٕر ػجذ انؼشٚش       انعضى

    يكزجبد 402      املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

  عايزاع َجبد فٛزٔطٛخ  ايزاع َجبد فٛزٔطٛخ ٌ

  يؼبٌَٕٔ  د/ َجٛهخ ػجذ انظبْز + د/ ُْبء ػٛبد  انعضى

  ظى أيزاع َجبدل –كهٛخ انشراػخ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   رزثٛخ أطٕل ع ايزاع َجبد غٛز يؼذٚخ  َفظٗ علٛبص  ايزاع َجبد غٛز يؼذٚخ ٌ املبدة

   د/ طؼٕدٖ ػجذ انظبْز  يؼبٌَٕٔ   يؼبٌَٕٔ  د/ يؾظٍ ؽظبٍَٛ  انعضى

   طٛذنخ 404 كهٛخ انشراػخ   ضَف ىػه لظى كهٛخ انشراػخ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  ؽشزاد الزظبدٚخ ع ؽشزاد الزظبدٚخ ٌ  يجٛذاد اٜفبد انشراػٛخ ع ٜفبد انشراػٛخ ٌيجٛذاد ا املبدة

  يؼبٌَٕٔ  د/ ػالء انذٍٚ ػجذ انؼهٛى   يؼبٌَٕٔ  د/ ػهٗ يظطفٗ  انعضى

  كهٛخ انشراػخ كهٛخ انشراػخ  كهٛخ انشراػخ كهٛخ انشراػخ املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  لٛبص َفظٙ        املبدة

          انعضى

  فُٛخ 202        املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 2 - 2 امراض نبات فٌروسٌة

   وكٍم انكهٍت     4 2 - 2 حشرات اقتصادٌة

 بيعتاجلرئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 امراض نبات غٌر معدٌة

      4 2 - 2 مبٌدات اآلفات الزراعٌة

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

      2 - - 2 أصول التربٌة
      كاملٌوم  عملٌةتربٌة 



 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                              

 نغت عزبٍتث.أ. :   انشعبت                                             

 انثبنًانفصم انذراطى:                                               كهٍت انرتبٍت              

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    73عذد انطالة:             
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

   َظبو انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

     َفظٗ علٛبص  

       يؼبٌَٕٔ      د/ رلٛخ درثبنخ  انعضى

      ضَف ىػه لظى   انًظزػ انشزلٗ املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  + د انؾبطٕة ٔرؼهى انهغخ انؼزثٛخ املبدة
 طــالبى

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  

  د/ عًبل ػبؽف        د/ أؽًذ ْزٚذٖ  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ   طٛذنخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  لٛبص َفظٙ 2 َؾٕ ٔطزف طٛكٕنٕعٛخ فئبد خبطخ د 2 َؾٕ ٔطزف املبدة

    د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ     ػجذ انخبنك  طٛذ  د/  د/ فذٖٔ إَٔر ٔعذٖ      د/ ػزثٗ يؾًذ   انعضى

  انًظزػ انشزلٗ طٛذنخ 402 طٛذنخ 402 طٛذنخ 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

  ػهٕو يزكبيهخ  ؽزق رذرٚض فئبد خبطخ

       د/ طبرح يؾًذ   د/ أطًبء يؾًذ يؾزٔص   انعضى

  خطٛذن 404 طٛذنخ 404 املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

     انظٛزح انُجٕٚخ   املبدة

         ٚبطز ؽظٍ  د/    انعضى

     لبػخ ط لظى ػهى انُفض   املكبٌ
  

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

   وكٍم انكهٍت     2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 هات المعاصرةنظام التعلٌم واالتجا

       4 - 2 2 (5نحو وصرف )

      4 - 2 2 السٌرة النبوٌة
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب .د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهىأ أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 4 2 - 2 الحاسوب وتعلم اللغة العربٌة

      2 - - 2 علوم متكاملة
      3 1 - 2 قٌاس نفسى

      وم كاملٌ عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                

 نغت اجنهٍشٌتث.أ. :   انشعبت                                               

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                 كهٍت انرتبٍت              

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    768عذد انطالة:             
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

 أطهٕثٛبد أخطبء رؾهٛم أطهٕثٛبد 4 لظخ + د 4 كزبثخ املبدة

   د/ يؾًذ ػًبرح    د/ رػب ػهٗ     د/ يؾًذ ػًبرح       جبٌ د/ يؾًذ شؼ  د/ صزٔد أدٚت   انعضى

طٛذنخ 404 املكبٌ  طٛذنخ 404 طٛذنخ 404 طٛذنخ 404 طٛذنخ 404 

نني
االث

 

 + د 4رزعًخ  انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح َظبو املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

نشــبط 
 طــالبى

 َفظٗ علٛبص  

 4، 2ص 

 كبفؾخ انفظبدؽمٕق اإلَظبٌ ٔي 

  د/ عًبل ػبؽف    يؼبٌَٕٔ        د/ يبعذح يفزبػ      د/ رلٛخ درثبنخ  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ   ضَف ىػه لظى طٛذنخ 402 انًظزػ انغزثٗ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َفظٗ علٛبص    املبدة

 4، 4ص 

    فئبد خبطخ طٛكٕنٕعٛخ رذرٚض فئبد خبطخ ؽزق

     د/ فذٖٔ إَٔر ٔعذٖ     د/ ْٕٚذِ يظطفٗ       يؼبٌَٕٔ   انعضى

طٛذنخ 204  ضَف ىػه لظى  املكبٌ     طٛذنخ 402 

عبء
ألرب

ا
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 د 4رزعًخ      

     د/ يبعذح يفزبػ      انعضى

 يؼًم انهغبد     املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 د 4 كزبثخ   لٛبص َفظٙ املبدة

   د/ صزٔد أدٚت      د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ  انعضى

 يؼًم انهغبد   انًظزػ انغزثٗ املكبٌ
 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

   وكٍم انكهٍت     2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ اجلذولإعذاد  2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

       3 - 2 1 (4ترجمة )

      3 - 2 1 (4كتابة )
 ننىبأ.د/ يصطفى عبذ ا أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 6 - 4 2 األخطاء وتحلٌل أسلوبٌات

      2 - - 2 (4قصة )
      3 1 - 2 قٌاس نفسى

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث   

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 ابعتانزانفزقت :                                                             

 دراطبثث.أ. :   انشعبت                                                            

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                              كهٍت انرتبٍت      

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                              طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    716عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

 انًؼبطزح االرغبْبدانزؼهٛى ٔ َظبو  يظز عغزافٛب املبدة

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

     

           د/ يؾًذ ػجذ انؼظٛى   ظالو   د/ ثٓغذ ػجذ ان انعضى

      طٛذنخ 404 طٛذنخ 404 املكبٌ

نني
االث

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ  خبطخ فئبدرذرٚض  ؽزق 

 انفظبد

  د/ عًبل ػبؽف      د/ ػهٛبء ػجبص   انعضى

 انًظزػ انشزلٗ طٛذنخ 404  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

بدةامل   َفظٙ لٛبص د عغزافٛب يظز بؽخانظٛ عغزافٛب خبطخ ئبدف طٛكٕنٕعٛخ 

    د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ      د/ ثٓغذ ػجذ انظالو     د/ خهف هللا يؾًذ ؽظٍ    د/ فذٖٔ إَٔر ٔعذٖ   انعضى

  انًظزػ انشزلٗ طٛذنخ 404 طٛذنخ 402 طٛذنخ 402 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

ــبط نش َفظٗ علٛبص  املبدة
 طــالبى

يظز انؾذٚش  ربرٚخ يظز انؾذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ د انظٛبؽخ عغزافٛب

 د ٔانًؼبطز

 

     يؼبٌَٕٔ     د/ ػبدل يٓزاٌ    د/ خهف هللا يؾًذ ؽظٍ     يؼبٌَٕٔ    انعضى

  كهٛخ اٜداة –لظى انزبرٚخ  طٛذنخ 204 طٛذنخ 404  ضَف ىػه لظى املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 املبدة

 ـــــت عًهٍـــــتتزبٍ

     

      انعضى

      املكبٌ

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      4 - 2 2 جغرافٌا مصر

   وكٍم انكهٍت     2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت ةنشئىٌ انتعهٍى وانطال ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة 

      4 - 2 2 تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر

      4 - 2 2 جغرافٌا السٌاحة
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 2 - - 2 نظام التعلٌم  واالتجاهات المعاصرة

      3 1 - 2 قٌاس نفسى
      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                            

 ث. أ. رٌبضٍبث:   انشعبت                                                           

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                             كهٍت انرتبٍت     

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    7عذد انطالة:     
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

  دُٚبيٛكب ؽزارٚخ  

    د/ اؽًذ طٛذ     انعضى

  طٛذنخ 402   املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  ػبو رٕثٕنٕعٗ االرغبْبد انًؼبطزحَظبو انزؼهٛى ٔ املبدة
 طــالبى

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  

  د/ عًبل ػبؽف       ػظبو انذٍٚ كًبل د/     د/ ػهٗ سكٗ  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ   كهٛخ انؼهٕو –لظى انزٚبػٛبد  كهٛخ انززثٛخ –انًكزت  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  لٛبص َفظٙ  َفظٗ علٛبص     اْزشاساد ٔيٕعبد املبدة

    د/ ػجذ انؼشٚش يؾًذ      يؼبٌَٕٔ        د/ َبطز ػجذ انؼظٛى انعضى

  انًظزػ انشزلٗ   ضَف ىػه لظى   كهٛخ انؼهٕو –لظى انفٛشٚبء  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

   + د ؽشو ثزيغٛبد ؽزق اؽظبئٛخ   املبدة

      + يؼبٌَٕٔ ػالء سكٗ د/    َغالء يؾًٕد   د/    انعضى

    كهٛخ انؼهٕو – لظى ػهٕو انؾبطت  لظى انزٚبػٛبد –انًكزت    املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

  د ؽزق اؽظبئٛخ د رٕثٕنٕعٗ ع اْزشاساد ٔيٕعبد دُٚبيٛكب ؽزارٚخ فٛشٚبء ؽذٚضخ املبدة

  يؾًٕد َغالء د/     ػظبو انذٍٚ كًبل د/      يؼبٌَٕٔ     يؼبٌَٕٔ    د/ طبيٗ ثطزص  انعضى

   

 

  كهٛخ انؼهٕو – لظى انزٚبػٛبد كهٛخ انؼهٕو – م انفٛشٚبءبييؼ كهٛخ انؼهٕو –لظى انفٛشٚبء  املكبٌ
 

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      2 - - 2 نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

   وكٍم انكهٍت     3 - 1 2 توبولوجى عام

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 1 - 2 حزم برمجٌات

      3 - 1 2 طرق إحصائٌة

      4 2 - 2 دٌنامٌكا حرارٌة
 يصطفى عبذ اننىبأ.د/  أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 4 2 - 2 اهتزازات وموجات

      2 - - 2 فٌزٌاء حدٌثة
      3 1 - 2 قٌاس نفسى

     ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 



 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 عتانزابانفزقت :                                              

 ث.أ. عهىو:   انشعبت                                             

 انثبنًانفصم انذراطى:                                               كهٍت انرتبٍت               

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    784عذد انطالة:               
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انظبعتانٍىو / 

حذ
األ

 

  4يظ  ؽزق رذرٚض فئبد خبطخ ٔأرطبدفٛشٚبء فهكٛخ  ؽشزاد  َظبو انزؼهٛى ٔاالرغبْبد انًؼبطزح ػهٕو يزكبيهخ املبدة

     د/ رشذٖ فزؾٗ    د/ ػبؽف انٕرداَٗ     د/ ؽبرق       د/ دانٛب ؽّ       د/ ػظبو خهف انعضى

  ٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــــزػ انشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانًظ فُٛخ 602 املكبٌ

نني
االث

 

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد  4ص  ٔثٛئخ ع ؽشزاد ٔؽفٛهٛبد  4ص  ٔثٛئخ ع ؽشزاد ٔؽفٛهٛبد طٛكٕنٕعٛخ فئبد خبطخ  4ص  ع 4كًٛٛبء ػؼٕٚخ    املبدة

  د/ عًبل ػبؽف   يؼبٌَٕٔ     د/ فذٖٔ إَٔر ٔعذٖ         يؼبٌَٕٔ  انعضى

 انًظزػ انشزلٗ ؼهٕوكهٛخ ان -انؾٕٛاٌ  ىيم ػهبيؼ يكزجبد 404  2ص  ع ٔثٛئخ ؽشزاد ٔؽفٛهٛبد املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ع ػهٕو يزكبيهخ 4كًٛٛبء ػؼٕٚخ  املبدة

رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

 َفظٗ علٛبص  

 4، 4، 2ص  

  لٛبص َفظٙ ٔثٛئخؽفٛهٛبد 

   ػجذ انؼشٚش يؾًذ  د/     د/ طؾز انغُبُٚٗ     يؼبٌَٕٔ    يؼبٌَٕٔ        د/ فزؾٗ فٓٛى  انعضى

  انًظزػ انشزلٗ  ضَف ىػه لظى كهٛخ انؼهٕو لظى انكًٛٛبء يكزجبد 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

2ع ص  4كًٛٛبء ػؼٕٚخ    املبدة 4ٔثٛئخ ع ص  ؽشزاد ٔؽفٛهٛبد ؽزق رذرٚض فئبد خبطخ   َفظٗ ع لٛبص   

 2، 4ص 

 

نشــبط 
 طــالبى

  

     يؼبٌَٕٔ      2يظ     أ.د/ إطًبػٛم انذردٚزٖ   يؼبٌَٕٔ  انعضى

    ضفانُ ىػه لظى كهٛخ انؼهٕو -يؼًم ػهى انؾٕٛاٌ  طٛذنخ 404 كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء  املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت
رٌــــــبدة 
 عهًٍــــــــت

4ع ص  4كًٛٛبء ػؼٕٚخ      4ع ص  4كًٛٛبء ػؼٕٚخ    

   يؼبٌَٕٔ   انعضى

  كهٛخ انؼهٕو –لظى انكًٛٛبء  املكبٌ

  
 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

   وكٍم انكهٍت    2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى وانطالة ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 نظام التعلٌم  واالتجاهات المعاصرة

      4 2 - 2 رات وطفٌلٌات وبٌئةحش

      5 2 - 3 (2كٌمٌاء عضوٌة )
 أ.د/ يصطفى عبذ اننىب أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 2 - - 2 جوٌة فٌزٌاء فلكٌة وأرصاد

      3 1 - 2 علوم متكاملة
      3 1 - 2 قٌاس نفسى

      ٌوم كامل عملٌةة تربٌ
 

  



 

 

         
وانتطبٍقٍت ملزحهت  اننظزٌتجذول تىسٌع احملبضزاث  

 انبكبنىرٌىص وانهٍظبنض
 اننهبئٍتاننظخت 

 انزابعتانفزقت :                                                            

 انرتبٍت اخلبصت:   انشعبت                                                           

 انثبنًانفصم انذراطى:                                                             كهٍت انرتبٍت     

 9179/9191انعبو اجلبيعً :                                                  طبعبث ٌىيًٍب حبذ أقصى 8عذد انظبعبث:    7عذد انطالة:     
 

 6-5 5-4 4-3 3-9 9-7 7-79 79-77 77-71 71-9 9-8 انٍىو / انظبعت

حذ
األ

 

 املبدة
 لزاءاد ثبنهغخ االَغهٛشٚخ فٗ انززثٛخ انخبطخ

 يمزر اخزٛبرٖ 

 إػبلخ ثظزٚخ

ــت
ــــ

ٍــ
عهً

دة 
ـــب

ٌـــ
ر

 

 4يمزر  فٗ انزخظض انذلٛك 

 انزٕؽذ
 يشزٔع رخزط ع

 

   يؼبٌَٕٔ    د/ أطًبء فزؾٗ نطفٗ   بٌ فٕسٖد/ ؽُ  د/ طؼبد كبيم  انعضى

  انًكــزــــــــت انًكــزــــــــت املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  اػطزاثبد انُطك ٔانكالو 4يمزر  فٗ انزخظض انذلٛك  َظى انزؼهٛى انًمبرَخ املبدة
 طــالبى

 ؽمٕق اإلَظبٌ ٔيكبفؾخ انفظبد 4يمزر  فٗ انزخظض انذلٛك 

  د/ عًبل ػبؽف  انًكزت  بد انُطك ٔانكالو د/ طؼبد كبيم اػطزاث  د/ طؼبد كبيم   ٛب ؽّ د/ دان انعضى

 انًظزػ انشزلٗ انًكزت      انزٕؽذ د/ أطًبء فزؾٗ نطفٗ  انًكــزــــــــت املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 املبدة

 تزبٍـــــت عًهٍـــــت

 يمزر اخزٛبرٖ 

 إػبلخ ثظزٚخ
 يشزٔع رخزط 

  د/ أؽًذ طًٛز    ؽُبٌ فٕسٖ د/ انعضى

 انًكزت  انًكزت املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 يمزر اخزٛبرٖ  املبدة

 إػبلخ ثظزٚخ

 20يمزر فٗ انزخظض اٞكبدًٚٗ  انفزٔق انفزدٚخ ٔانمٛبص انُفظٗ انفكز انززثٕٖ ٔرطجٛمبرّ

 4لٕاػذ 

 

ت د/ طؼٕدٖ يؾًذ راغ  د/ فًٓٛخ نجٛت   د/ ؽُبٌ فٕسٖ أثٕ انؼال  انعضى    د/ يظطفٗ صبثذ   

  انًظزػ انشزلٗ انززثٕٖ لظى ػهى انُفض – انًكــزــــــــت لبػخ د فُٛخ انًكــزــــــــت املكبٌ

ض
ًٍ

اخل
 

انفزٔق انفزدٚخ ٔانمٛبص   املبدة

 انُفظٗ

 20يمزر فٗ انزخظض اٞكبدًٚٗ  

 4لٕاػذ 

   

     يؼبٌَٕٔ     يؼبٌَٕٔ   انعضى

    يؼًم انهغبد  انُفضلظى ػهى   املكبٌ
 

 

 ٌعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســــم المــــــادة

      5 2 - 3 مشروع تخرج

قراءات باللغة االنجلٌزٌة فى التربٌة 
 الخاصة

3 - 
   وكٍم انكهٍت     3 -

 12مقرر فى التخصص األكادٌمى 
 2قواعد 

 اجلبيعترئٍض  عًٍــذ انكهٍت وانطالة نشئىٌ انتعهٍى ولرئٍض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - - 4

      4 - - 4 4مقرر  فى التخصص الدقٌق 

      4 - - 4 مقرر اختٌارى من تخصص دقٌق أخر
 ننىبأ.د/ يصطفى عبذ ا أ.د/ عٍذ عبذ انىاحذ عهى أ.د/ إدرٌض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيى 3 1 - 2 الفروق الفردٌة والقٌاس النفسى

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته
      2 - - 2 نظم التعلٌم المقارنة

     ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 


