
 

         
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                                       
 عزبية:  لغة  الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        

 
 

 53عدد الطالب:                                       
       مبيى صيدلة  403القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

   د أدة ػزثٗ دذٚش )َضز( أدة ػزثٗ دذٚش )َضز( أطٕل انززثٛخ َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح املادة

   ظٍٛ د/ ػزفبد أيٍٛ د د/ ضٛف ػجذ انًُؼى انفزجبَٗ  د/ ْبشى فزخ اهلل ػجذ انزدًٍ  د/ دانٛب طّ يذًٕد  العضو

أصابيع 
 سوجية

 + د 7َذٕ ٔطزف ) املادة

 طٛذنخ 404
 يٓبراد نغٕٚخ )اطزًبع ٔرذذس(  رذهٛم َظٕص أدثٛخ

 د/ يذًذ كبيم يذًذ  د/ انضٕٖ يذًذ انضٕٖ  د/ ػزثٗ يذًذ أدًذ  د/ خبنذ ػجذ انزٕاة ػجذ انمبدر  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 املادة
 

 لٛبص َفظٗ ع لٛبص َفظٗ
 ًظزح انغزثٗان

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط
 د يٓبراد نغٕٚخ )اطزًبع ٔرذذس(

 د/ يذًذ كبيم يذًذ  د/ ػهٗ دظٍ أدًذ ػجذ اهلل د/ يذًذ اثزاْٛى يذًذ  يؼبٌَٕٔ   العضو

أصابيع 
 سوجية

   د رذهٛم َظٕص أدثٛخ + د انذذٚش األدثٙارجبْبد انُمذ  ع لٛبص َفظٗ  املادة

 د/ ػجذ انفزبح يذًذ أدًذ  د/ كبيم ػجذ انًٕجٕد يذًذ  ؼبٌَٕٔ ي  العضو

 طٛذنخ 404

  د/ انضٕٖ يذًذ انضٕٖ 

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      5 - 3 2 أدبيةحتليل ىصوص 

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 سذيح )ىجز(أدب عزبى 
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 اذتذيح األدبياجتاٍات اليكذ 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 7وصزف ) حنو

      8 - 4 4 مَارات لػوية )استناع وحتذخ(

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 

 



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 الزابعةالفزقة :                                        

  ليشيةجن:  لغة ا الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 180عدد الطالب:                                       
       ح الغزبىاملضزالقاعة:                                       

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

 الرتبيــــة العنليـــــة األحد
      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 نغٕٚبد  ع لٛبص َفظٗ نغٕٚبد رطجٛمٛخ  أطٕل انززثٛخ نغٕٚبد  املادة

 د/ يظطفٗ صبثذ يذًذ  يؼبٌَٕٔ  د/ رضب ػهٗ دظٍ  شذبرخ د/ يظطفٗ أدًذ  د/ يظطفٗ صبثذ يذًذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 4رزجًخ  ع لٛبص َفظٗ 3شؼز  4كزبثخ  املادة

 د/ يبجذح دظٍ يفزبح  يؼبٌَٕٔ  د/ يًذٔح يذًٕد ػهٗ  د/ صزٔد أدٚت جزجض  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

  رذهٛم أخطبء بطزحَظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼ لٛبص َفظٗ   املادة

  د/ يذًٕد يذًذ ػجذ انًجٛذ  د/ أيم أدًذ دظٍ  د/ يذًذ اثزاْٛى يذًذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ 4رزجًخ  املادة

 يزطهت رخزط
 أطهٕثٛبد

   

    د/ يذًذ دبيذ دبفع  د/ فزذٗ كبيم سٚبدٖ  د/ يبجذح دظٍ يفزبح  العضو

 

 ـة العنليـــــةالرتبيـــ اخلنيط
      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

Linguistics 
Applied Linguistics 

5 2 
-  

7 
     

Poetry (3) 3 - - 3    أ.د/ وكيل الللية 
 

 ئب رئيط اجلامعةأ.د/ ىا

Translation (4) 2 2 - 4 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

Stylistics 3 - - 3      

Error Analysis 3 - - 3      

Writing (4) 2 2 - 4 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على ريط صلطاٌ صاحلأ.د/ اد أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 

      3 1 - 2 قياض ىفشى
      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 



 

 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 لة البلالوريوظ والليضاىطملزح

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        
 فزىضية:  لغة  الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 41عدد الطالب:                                       

       أمحد سويل مبيى فييةالقاعة:                                     
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 ةفزدي 

   ع لٛبص َفظٗ    لٛبص َفظٗ أطٕل انززثٛخ املادة

   يؼبٌَٕٔ     د/ أدًذ يذًٕد انظٛذ  د/ إُٚبص رشذٖ دظٍٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع لٛبص َفظٗ (1) 10-49يمبل أدثٗ انمزٌ  (1) 10 -49َظٕص انمزٌ   املادة

   ٌ يؼبَٕٔ د/ طبيٛخ شٕلٗ يذًذ  د/ اًٚبٌ يذًٕد سْزاٌ   العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

  د (4لٕاػذ ) (4لٕاػذ ) َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح   املادة

  يؼبٌَٕٔ  د/ يظطفٗ ػجذ انًذظٍ أدًذ  د/ أيم أدًذ دظٍ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 (3أدة فزَكفَٕٗ )

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

   َمذ أدثٗ

   د/ أدْى رثٛغ يذفٕظ  د/ فزذٗ كبيم سٚبدٖ  برٔق انزالٖٔ د/ دُبٌ ف العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      3 - - 3 (3أدب فزىهفوىى )

 أ.د/ وكيل الللية    5 - 2 3 (4قواعذ )
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2) 22 -19ىصوص الكزٌ 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 - - 3 (2) 22-19مكال أدبى الكزٌ 

      3 - - 3 ىكذ أدبى

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

        
 

 ول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية جد
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

 تاريخ:   الشعبة                                       

 الجاىىل الدراصى: الفص                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 28عدد الطالب:                                       

       (  مبيى فييةيوٍاٌ ميدلالقاعة: )                              
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ  ع لٛبص َفظٗ   أطٕل انززثٛخ َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح املادة

 يزطهت رخزط

 د/ ادرٚض طهطبٌ طبنخ   يؼبٌَٕٔ    د/ ػهٗ أدًذ يمزة  د/ ػهٗ سكٗ صبثذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 د ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز  ع لٛبص َفظٗ د ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز بطزربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼ املادة

 د/ ػبدل ػجذ انالِ يٓزاٌ   يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ د/ ػبدل ػجذ انالِ يٓزاٌ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 برٚخٛخ يؼبطزحلضبٚب ر + د (1َظٕص ربرٚخٛخ ثبنهغخ األجُجٛخ ) لٛبص َفظٗ لضبٚب ربرٚخٛخ يؼبطزح املادة

 د/ طٕطٍ طهٛى اطًبػٛم  د/ يذًذ خٛزٖ طهؼذ  د/ أدًذ يذًٕد انظٛذ  د/ طٕطٍ طهٛى اطًبػٛم  العضو

أصابيع 
 سوجية

   + د ربرٚخ األيزٚكزٍٛ + د ربرٚخ أٔرٔثب انًؼبطز املادة

   يؼبٌَٕٔ  انًؼش د/ يذًٕد رجت ػجذ  + د/ أدًذ ػجذ انمبدر يذًذ  د/ يذًذ ػبطف ػجذ انًمظٕد  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو انفزدٖ(:) األرثؼبء
 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      8 - 4 4 تاريخ مصز اذتذيح واملعاصز

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 زتاريخ أوروبا املعاص
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 (2ىصوص تارخيية باللػة األديبية )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 تاريخ األمزيهتني

      4 - 2 2 قطايا تارخيية معاصزة

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

        
 

 سيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية جدول تو
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                 

 الشعبة :  جغزافيا                                

 الجاىىالفصل الدراصى:                                  كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                  
 31عدد الطالب:                                 

       فييةمبيى  ألفزيد ىوبلالقاعة:                            
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية

  دةاملا
 خزائط طجٕغزافٛخ جغزافٛب انؼبنى االطاليٗ د جغزافٛب انؼبنى االطاليٗ ع لٛبص َفظٗ

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

 د/ ادرٚض طهطبٌ طبنخ  طزٔجٗد/ كًبل درٔٚش  يؼبٌَٕٔ  د/ ٚذٗ كذٔاَٗ أدًذ  يؼبٌَٕٔ   العضو

أصابيع 
 سوجية

 َظٕص جغزافٛخ ثهغخ أجُجٛخ د جغزافٛب يظز د جغزافٛب يظز ُجٛخَظٕص جغزافٛخ ثهغخ أج ع لٛبص َفظٗ  املادة

 يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ ثٓجذ ػجذ انظالو يذًذ  د/ يذًذ انجذرٖ  يؼبٌَٕٔ   العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 لٛبص َفظٗ أطٕل انززثٛخ املادة

 لبػخ ْٕٚبٌ يُذل

 ٗيمزر اخزٛبرٖ رخظظ َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح

 1انفكز انجغزافٗ 

  

   د/ َبرًٚبٌ درٔٚش أدًذ  د/ يٓب يزاد ػهٗ  د/ أدًذ يذًٕد انظٛذ  د/ إُٚبص رشذٖ دظٍٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 د ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز د خزائط طجٕغزافٛخ د ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز املادة

 د/ ػبدل ػجذ انالِ يٓزاٌ  يؼبٌَٕٔ  انالِ يٓزاٌ د/ ػبدل ػجذ  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      4 - 2 2 خزائط طبوغزافية

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 دػزافيا مصز
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 ىصوص دػزافية بلػة أديبية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 دػزافيا العامل االسالمى

      8 - 4 4 اصزتاريخ مصز اذتذيح واملع

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتار الطالب مكزرًا واسذًا مً بني:

  2الفهز ادتػزافى 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

     
      التخطيط االقلينى

      3 1 - 2 قياض ىفشى
      2 - - 2 لتعليه واالجتاٍات املعاصزةىظاو ا

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                           

 الرتبوى:  عله اليفط  الشعبة                          

 الجاىىالفصل الدراصى:                            كلية الرتبية             

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                       
 47عدد الطالب:                           

    (  مبيى فييةجابز بً حياٌ)ة: القاع                          
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية

 أطٕل انززثٛخ املادة
 َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح

 لبػخ انخٕارسيٗ

  
 ع لٛبص َفظٗ

 
 لٛبص َفظٗ

 د/ جًبل ػجذ انًٕنٗ طذٚك   يؼبٌَٕٔ    د/ يٓب يزاد ػهٗ  د/ ػهٗ أدًذ يمزة  العضو

أصابيع 
 سوجية

 لزاءاد فٗ ػهى انُفض ثبنهغخ االَجهٛشٚخ املادة

 يؼًم اإلدظبء لظى ػهى انُفض انززثٕٖ

  
 ع لٛبص َفظٗ

   

    يؼبٌَٕٔ    د/ طجزٖ يذًٕد ػجذ انفزبح  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 ػهى انُفض انًؼزفٗ املادة
 يجبدئ انجذش انؼهًٗ هُٛكٗػهى َفض إك

 يزطهت رخزط

 د/ إَٔر رٚبع ػجذ انزدٛى د/ َٓهخ فزط ػهٗ  د/ يذٚذخ ػضًبٌ ػجذ انفضٛم  العضو

أصابيع 
 سوجية

 طٛكٕنٕجٛخ انًزاْمخ ٔيشكالرٓب د ػهى َفض إكهُٛكٗ د يشزٔع رخزط )اطزكًبل( املادة

 د/ طذز دظٍٛ ػجذِ  يؼبٌَٕٔ  ٍ دظٍ د/ ْبنخ كًبل انذٚ د/ إَٔر رٚبع ػجذ انزدٛى  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      4 - - 4 عله اليفص املعزفى

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 4 - ز )استهنال(مظزوع ختز
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4 سيهولودية املزاٍكة ومظهالتَا
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      6 - 2 4 إنلييهىعله ىفص 

      4 - - 4 االجنليزية قزاءات فى عله اليفص باللػة

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 

 
 

 



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                            

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                           

 الجاىىراصى: الفصل الد                            كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                             
 18عدد الطالب:                            
       فييةمبيى  مارى كورىالقاعة:                            

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

 ةـــــالعنلية ــــالرتبي األحد

      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 انفزٔق انفزدٚخ ٔانمٛبص انُفظٗ   املادة
 لبػخ أدًذ سٔٚم

  
 َظى انزؼهٛى انًمبرَخ

 طٛذنخ 404
 

انفزٔق انفزدٚخ 
 ٔانمٛبص انُفظٗ ع

 يؼبٌَٕٔ   د/ يذًذ فزذٗ ػجذ انزدًٍ    د/ رشب أدًذ يٓذٖ     العضو

أصابيع 
 سوجية

 4يمزر  فٗ انزخظض انذلٛك  ادةامل

 اضطزاثبد انُطك ٔانكالو 
 يشزٔع رخزط  

انفزٔق انفزدٚخ 
 ٔانمٛبص انُفظٗ ع

 يؼبٌَٕٔ  د/ أدًذ طًٛز طذٚك     د/ طذز دظٍٛ ػجذِ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 يمزر اخزٛبرٖ يٍ رخظض دلٛك أخز انفكز انززثٕٖ ٔرطجٛمبرّ املادة

 إػبلخ ثظزٚخ
 ٔع رخزط عيشز

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ
 يزطهت رخزط

 د/ إَٔر رٚبع ػجذ انزدٛى يؼبٌَٕٔ  د/ دُبٌ فٕسٖ أثٕ انؼال  د/ سُٚبْى يذًذ يذًذ  العضو

 لبػخ جبثز ثٍ دٛبٌ

أصابيع 
 سوجية

 40يمزر فٗ انزخظض األكبدًٚٗ   لزاءاد ثبنهغخ االَجهٛشٚخ فٗ انززثٛخ انخبطخ يشزٔع رخزط ع املادة

 طاليٛخ َٔذٕ د/ أدًذ ٔفٛك انظٛذ  لبػخ يبرٖ كٕرٖدراطبد ا  د/ طؼبد كبيم لزَٗ  يؼبٌَٕٔ  لعضوا

 ْٕٚبٌ يُذللبػخ        لٕاػذ د/ يظطفٗ صبثذ يذًذ          

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1نشٔجٗ(: أٚبو )ا االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      5 2 - 3 مظزوع ختزز

 أ.د/ وكيل الللية    3 - - 3 قزاءات باللػة االجنليزية فى الرتبية ارتاصة
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 12مكزر فى التخصص األنادميى 

 2قواعذ  - دراسات اسالمية وحنو
 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4

 

 لشئوٌ التعليه والطالب .د/ عنيــد اللليةأ

 4مكزر  فى التخصص الذقيل 

 التوسذ -اضطزابات اليطل والهالو 
4 - - 4      

 مكزر اختيارى مً ختصص دقيل أخز

 إعاقة بصزية
4 - - 4      

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على اٌ صاحلأ.د/ ادريط صلط أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 الفزوم الفزدية والكياض اليفشى

      2 - - 2 الفهز الرتبوى وتطبيكاتُ
      2 - - 2 ىظه التعليه املكارىة

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 ائيةاليَاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

 1و  رياضيات:   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021: العاو اجلامعي                                        
 75عدد الطالب:                                       
       مبيى صيدلة  302القاعة:                                       

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

    بضهٛخ ُْذطخ رف أطٕل انززثٛخ لٛبص َفظٗ املادة

     أدًذ فؤاد ػجذ انْٕبةد/  د/ دظُبء ػجذ انُجٗ يذًذ  د/ أيم إَٔر ػجذ انؼشٚش  العضو

أصابيع 
 سوجية

     ددشو ثزيجٛبد  دشو ثزيجٛبد فٗ انزطجٛمبد انزٚبضٛخ (1دُٚبيٛكب انًٕائغ ) املادة

     يؼبٌَٕٔ  د/ ْذٖ فزغم أدًذ  د/ َبدٚخ طؼذ يذًٕد  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة ينياالث
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

   (يزطهت رخزط) يجبدئ انجذش انؼهًٗ  رذهٛم يزكت ع لٛبص َفظٗ  املادة

   د/ أدًذ انظٛذ ػجذ انذًٛذ  د/ يذًذ رثٛغ ػجذ اهلل  يؼبٌَٕٔ   العضو

أصابيع 
 سوجية

     يٛكبَٛكب انكى  ع لٛبص َفظٗ  املادة

     د/ رضب أدًذ ساٚط   يؼبٌَٕٔ   العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

       َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح   املادة

       د/ يُٗ ػهٗ طٛذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

        (انًٛكبَٛكب االدظبئٛخ)  ٖ رخظظٗيمزر اخزٛبر املادة

        د/ يجذٖ اطًبػٛم أيٍٛ  العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      3 - - 3 حتليل مزنب

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  الللية  أ.د/ وكيل   3 - 1 2 سزو بززتيات فى التطبيكات الزياضية

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2ديياميها املوائع )
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 - - 3 ميهاىيها الهه

      3 - - 3 تفاضلية ٍيذسة

 أ.د/ مصطفى عبد اليبى أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد ند ىصز حيىأ/ حم  خيتار الطالب مكزرا واسذًا مً بني:

  الزياضيات اذتيوية

3 
 

- 
 

- 

 

3 
     

      امليهاىيها االسصائية

      3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل الرتبية العنلية
 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

 2 الشعبة :  رياضيات و                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        

 
 

 74عدد الطالب:                                      
       ى صيدلةمبي  402القاعة:                                       

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

     ددشو ثزيجٛبد  دشو ثزيجٛبد فٗ انزطجٛمبد انزٚبضٛخ (1دُٚبيٛكب انًٕائغ ) املادة

     يؼبٌَٕٔ  د/ ْذٖ فزغم أدًذ  د/ َبدٚخ طؼذ يذًٕد  العضو

أصابيع 
 سوجية

    ُْذطخ رفبضهٛخ  أطٕل انززثٛخ لٛبص َفظٗ ادةامل

     أدًذ فؤاد ػجذ انْٕبةد/  د/ دظُبء ػجذ انُجٗ يذًذ  د/ |أيم إَٔر ػجذ انؼشٚش  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

   (يزطهت رخزط) يجبدئ انجذش انؼهًٗ ىيٛكبَٛكب انك  ع لٛبص َفظٗ  املادة

   د/ سُٚت ػجذ انغُٗ د/ رضب أدًذ ساٚط   يؼبٌَٕٔ   العضو

أصابيع 
 سوجية

      رذهٛم يزكت ع لٛبص َفظٗ  املادة

      د/ يذًذ رثٛغ ػجذ اهلل  يؼبٌَٕٔ   العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

خلن
ا

ط
ي

 

 اصابيع
 فزدية

        (انًٛكبَٛكب االدظبئٛخ)  يمزر اخزٛبرٖ رخظظٗ املادة

        د/ يجذٖ اطًبػٛم أيٍٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

       َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح   املادة

       د/ يُٗ ػهٗ طٛذ    العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5 ،47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
        

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      3 - - 3 حتليل مزنب

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    3 - 1 2 سزو بززتيات فى التطبيكات الزياضية

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 (2ديياميها املوائع )
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 - - 3 ميهاىيها الهه

      3 - - 3 تفاضلية ٍيذسة

 أ.د/ مصطفى عبد اليبى أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتار الطالب مكزرا واسذًا مً بني:

  الزياضيات اذتيوية

3 
 

- 
 

- 

 

3 
     

      امليهاىيها االسصائية

      3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل الرتبية العنلية
 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 اىطملزحلة البلالوريوظ والليض

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                         
 كينياء:   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021او اجلامعي : الع                                       
 67عدد الطالب:                                       
       صيدلةمبيى   404القاعة:                                       

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

 ع (3كًٛٛبء غٛز ػضٕٚخ ) ززثٛخأطٕل ان لٛبص َفظٗ   املادة

 يؼبيم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ  د/ ْبشى فزخ اهلل ػجذ انزدًٍ  د/ أيم إَٔر ػجذ انؼشٚش    العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع (3كًٛٛبء غٛز ػضٕٚخ ) (3كًٛٛبء غٛز ػضٕٚخ ) (1كًٛٛبء  ػضٕٚخ ) (7كًٛٛبء  ػضٕٚخ )  املادة

 يؼبٌَٕٔ يؼبيم لظى انكًٛٛبء  د/ اًٚبٌ يذًذ رٕفٛك  د/ كًبل يذًذ انشبٚت   د/ ْشبو ػجذ انُجٗ يذًذ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 املادة
 (7كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ )

ٔاالرجبْبد  َظبو انزؼهٛى

 انًؼبطزح

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط
 ع (7كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) ع لٛبص َفظٗ

 

  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انكًٛٛبء  يؼبٌَٕٔ  د/ فضم اثزاْٛى ػجذ انظًذ د/ يذًذ يذًذ اثزاْٛى  د/ ػًزٔ خهٛم دٚبة  العضو

أصابيع 
 سوجية

  ع (7كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) ع لٛبص َفظٗ (6كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) (7كًٛٛبء  ػضٕٚخ )  املادة

  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انكًٛٛبء  يؼبٌَٕٔ  د/ دًذٖ يذًٕد اطًبػٛم  / طبرق يظؼذ ٚذٚز د  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

  ع (7كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) ع (7كًٛٛبء  ػضٕٚخ ) ع (6كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ )   املادة

  يؼبٌَٕٔ يؼبيم لظى انكًٛٛبء  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انكًٛٛبء  يم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ يؼب   العضو

أصابيع 
 سوجية

  ع (7كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) ع (7كًٛٛبء  ػضٕٚخ ) ع (6كًٛٛبء فٛشٚبئٛخ ) (4كًٛٛبء غٛز ػضٕٚخ ) املادة

  يؼبٌَٕٔ يؼبيم لظى انكًٛٛبء  انكًٛٛبء  يؼبٌَٕٔ يؼبيم لظى يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انكًٛٛبء  د/ ػهٗ يذًذ دظبٌ  العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
      

 

 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      5 2 - 3 (6نينياء فيزيائية )

 ائب رئيط اجلامعةأ.د/ ى أ.د/ عنيــد الللية أ.د/ وكيل الللية    6 4 - 2 (7نينياء فيزيائية )

 لشئوٌ التعليه والطالب  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 (3نينياء غري عطوية )

      2 - - 2 (4نينياء غري عطوية )

      6 3 - 3 (7نينياء  عطوية )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على .د/ ادريط صلطاٌ صاحلأ أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 (8نينياء  عطوية )

      3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل الرتبية العنلية



 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 زحلة البلالوريوظ والليضاىطمل 

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                 
 :  فيشياء الشعبة                                

 الجاىىالفصل الدراصى:                                  كلية الرتبية

 2022/ 2021جلامعي : العاو ا                                 
 15عدد الطالب:                                 
       مبيى ملتبات  403القاعة:                                 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

 َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح املادة
 يكزجبد 401

 لٛبص َفظٗ
 طٛذنخ 404

 أطٕل انززثٛخ
 طٛذنخ 404

    

     د/ ْبشى فزخ اهلل ػجذ انزدًٍ  د/ يم إَٔر ػجذ انؼشٚش د/ يذًذ دًذٖ سكٗ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 أشؼخ  كَٕٛخ املادة
 كهٛخ انؼهٕو -لظى انفٛشٚبء  

 دٔائز يُطمٛخ ٔرلًٛخ
 لظى انفٛشٚبء كهٛخ انؼهٕو

     بػٛخفٛشٚبء إشؼ

     د/ ػبيز يذًذ يذًذ  د/ يذًذ جالل طٛذ  د/ ػًبد ػجذ انزؤٔف يذًذ  العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 + د يؼبدالد رفبضهٛخ املادة
 لظى انزٚبضٛبد

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

    ع لٛبص َفظٗ

 د/ فضم اثزاْٛى ػجذ انظًذ د/ شٕلٗ ْبشى فزط  العضو

 طٛذنخ 404

    يؼبٌَٕٔ 

أصابيع 
 سوجية

    ع لٛبص َفظٗ   فٛشٚبء انًٕاد طبلبد جذٚذح ٔيزجذدح املادة

    يؼبٌَٕٔ    د/ ػبدل طبثز رٚبع  د/ طالح درٔٚش يظطفٗ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

  أشؼخ  كَٕٛخ ع دٔائز يُطمٛخ ٔرلًٛخ ع فٛشٚبء انًٕاد ع د جذٚذح ٔيزجذدح عطبلب فٛشٚبء إشؼبػٛخ ع املادة

  كهٛخ انؼهٕو –يؼبيم لظكى انفٛشٚبء  يؼبٌَٕٔ  العضو

أصابيع 
 سوجية

  أشؼخ  كَٕٛخ ع دٔائز يُطمٛخ ٔرلًٛخ ع فٛشٚبء انًٕاد ع طبلبد جذٚذح ٔيزجذدح ع فٛشٚبء إشؼبػٛخ ع املادة

  كهٛخ انؼهٕو –يؼبيم لظكى انفٛشٚبء  يؼبٌَٕٔ  العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ
 

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
         

 

 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      4 - 2 2 معادالت تفاضلية

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 فيزياء إطعاعية
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 ة ومتذذدةطاقات دذيذ

      4 2 - 2 فيزياء املواد

      4 2 - 2 دوائز ميطكية ورقنية

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات .د/ عيد عبد الواحد علىأ أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 نوىية أطعة 

      3 1 - 2 قياض ىفشى
      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 أصول الرتبية
      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية      
 طملزحلة البلالوريوظ والليضاى 

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةاللفزقة : ا                                       

 بيولوجى:   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021اجلامعي :  العاو                                       
 68عدد الطالب:                                       
       مبيى ملتبات  402القاعة:                                       

 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

 الزظبد٘أدٛبء يبئٛخ + دٕٛاٌ  ع ػهى انذشزاد ع لٛبص َفظٗ ًظزٚخانفهٕرا ان أطٕل انززثٛخ بْبد انًؼبطزحَظبو انزؼهٛى ٔاالرج املادة

 لظى ػهى انذٕٛاٌ كهٛخ انؼهٕو يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ َبطز أدًذ ثزكبد  د/ يظطفٗ ادًذ شذبرخ  د/ يذًذ دًذٖ سكٗ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 يمزر اخزٛبرٖ رخظظٗ املادة

 (ٚخ انجٕٛنٕجٛبربر)
  

 ع لٛبص َفظٗ 
 الزظبد٘أدٛبء يبئٛخ + دٕٛاٌ  ع ػهى انذشزاد

 يؼبٌَٕٔ  لظى ػهى انذٕٛاٌ كهٛخ انؼهٕو يؼبٌَٕٔ     د/ شًض جًبل ػجذ انكزٚى  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

   ع وراثة ع جٕٛفٛشٚبء (يزطهت رخزط)      يجبدئ انجذش انؼهًٗ ٔراصخ ع ًظزٚخانٕرا فهان املادة

 كهٛخ انشراػخ يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انُجبد العضو
 د/ اثزاْٛى ػهٗ اثزاْٛى

 انًظزح انغزثٗ
   يؼبٌَٕٔ 

أصابيع 
 سوجية

   ع وراثة ع ٛشٚبءجٕٛف جٕٛفٛشٚبء أدٛبء يبئٛخ  الزظبد٘دٕٛاٌ  ع ًظزٚخانفهٕرا ان املادة

   يؼبٌَٕٔ  د/ يذًذ يٕطٗ أثٕ دهٛمخ  د/ دُبٌ يذًذ أيٍٛ  د/ اُٚبص دظٍٛ رفؼذ  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى انُجبد العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

   ع ركُٕنٕجٛب دٕٛٚخ   لٛبص َفظٗ   املادة

   يؼبيم لظى انُجبد يؼبٌَٕٔ    د/ رشب أدًذ يٓذٖ    العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع ركُٕنٕجٛب دٕٛٚخ ركُٕنٕجٛب دٕٛٚخ ػهى انذشزاد   املادة

 د/ أيٛزح ػهٗ أثٕ انًجذ    العضو

 طٛذنخ 404

   يؼبيم لظى انُجبد يؼبٌَٕٔ  د/ ٔنٛذ ٔدٛذ َظٛز 

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ
 

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
         

 

 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      4 2 - 2 عله اذتظزات

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 اقتصاديأسياء مائية + سيواٌ 

  عليه والطالبلشئوٌ الت رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 2+1 - 1+2 صزيةاملفلورا الوراثة + 
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      4 2 - 2 تهيولوديا سيوية

      3 1 - 2 ديوفيزياء

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتار الطالب مكزرًا واسذًا مً بني: 

  سظزات تطبيكية

2 
 

- 
 

- 
 

2 
     

      تاريخ البيولوديا
      3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل الرتبية العنلية



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ريوظ والليضاىطملزحلة البلالو 

             اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :          

 صياعات غذائية وألباٌتعليه سراعى :   الشعبة         

 الجاىىالفصل الدراصى:           كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :           
 15عدد الطالب:          

       يى ملتباتمب 304القاعة:          
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

   انًزخًزح عانزخًزاد انهجُٛخ ٔاألنجبٌ  ُْذطخ يظبَغ أغذٚخ   املادة

   يؼبٌَٕٔ  د/ طُبء يذًذ ػجذ انذًٛذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

   انًزخًزح عانزخًزاد انهجُٛخ ٔاألنجبٌ  انًزخًزحانزخًزاد انهجُٛخ ٔاألنجبٌ  زٚؼبد انهجُٛخانزلبثخ انظذٛخ ٔانزش املادة

   يؼبٌَٕٔ  د/ رغذح يخزبر يؼٕع كهٛخ انشراػخ العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 أطٕل انززثٛخ املادة
 ع يٕاد انُكٓخ ٔانطؼى فٗ انظُبػبد انهجُٛخ

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

    

 د/ اثزاْٛى ػهٗ اثزاْٛى يؼبٌَٕٔ د/ إُٚبص رشذٖ دظٍٛ  العضو

 انًظزح انغزثٗ

    

أصابيع 
 سوجية

     طُبػٙأيٍ  ع يٕاد انُكٓخ ٔانطؼى فٗ انظُبػبد انهجُٛخ يٕاد انُكٓخ ٔانطؼى فٗ انظُبػبد انهجُٛخ املادة

     كهٛخ انشراػخ يؼبٌَٕٔ كهٛخ انشراػخ العضو

 رتبيــــة العنليـــــةال األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

      ع لٛبص َفظٗ َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح لٛبص َفظٗ املادة

 د/ يُٗ ػهٗ طٛذ  د/ رشب أدًذ يٓذٖ  العضو

 طٛذنخ 301

      يؼبٌَٕٔ 

أصابيع 
 سوجية

      ع لٛبص َفظٗ     املادة

      يؼبٌَٕٔ      العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ
 

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
         

 

 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      6 4 - 2 املتخنزةالتخنزات اللبيية واأللباٌ 

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 مواد اليهَة والطعه فى الصياعات اللبيية
 

 ئيط اجلامعةأ.د/ ىائب ر

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 ٍيذسة مصاىع أغذية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      2 - - 2 صياعيأمً 

      2 - - 2 الزقابة الصشية والتظزيعات اللبيية

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل د امحدأ.د/ امحد حمن أ/ حمند ىصز حيى 3 1 - 2 قياض ىفشى

      2 -  2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
      2 - - 2 أصول الرتبية

      يوو نامل عنليةلارتبية ال



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 والليضاىط ملزحلة البلالوريوظ 

 اليَائيةاليضخة 

 لزابعةاالفزقة :                  
 ىباتىالشعبة : تعليه سراعى  إىتاج                 

 الجاىىالفصل الدراصى:                  كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                  
 8عدد الطالب:                 

       مبيى ملتبات 304القاعة:                
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

       رزثٛخ انذبطالد انجظزبَٛخ رزثٛخ انذبطالد انجظزبَٛخ ع املادة

       كهٛخ انشراػخ يؼبٌَٕٔ العضو

أصابيع 
 سوجية

     رذأل ٔرخشٍٚ انذبطالد انجظزبَٛخ انًكبفذخ انًزكبيهخ نآلفبد انشراػٛخ نجظزبَٛخ عرزثٛخ انذبطالد ا املادة

     كهٛخ انشراػخ كهٛخ انشراػخ يؼبٌَٕٔ العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 أطٕل انززثٛخ املادة
 ادظبء ٔرظًٛى رجبرة ع

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

    

 د/ اثزاْٛى ػهٗ اثزاْٛى يؼبٌَٕٔ د/ إُٚبص رشذٖ دظٍٛ  العضو
 انًظزح انغزثٗ

    

أصابيع 
 سوجية

       ادظبء ٔرظًٛى رجبرة ع ادظبء ٔرظًٛى رجبرة املادة

       يؼبٌَٕٔ كهٛخ انشراػخ العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

      ع لٛبص َفظٗ انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزحَظبو  لٛبص َفظٗ املادة

 د/ يُٗ ػهٗ طٛذ  د/ رشب أدًذ يٓذٖ  العضو
 طٛذنخ 301

      يؼبٌَٕٔ

أصابيع 
 سوجية

      ع لٛبص َفظٗ     املادة

      يؼبٌَٕٔ      العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ
 

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو : )انشٔجٗ( انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
         

 

 

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  انخًٛض

 
 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ ه املــــادةاس

      4 2 - 2 اسصاء وتصنيه جتارب

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 تزبية اذتاصالت البشتاىية
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 املهافشة املتهاملة لآلفات الزراعية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب ـد اللليةأ.د/ عنيـ

      2 - - 2 تذاول وختزيً اذتاصالت البشتاىية

      3 1 - 2 قياض ىفشى

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة

      2 - - 2 ول الرتبيةأص
      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                               

  بيةلغة عز ت.أ.:   الشعبة                               

 الجاىىالفصل الدراصى:                                 كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                 
 76عدد الطالب:                                

       مبيى صيدلة  404القاعة:                                
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 عةاليوو / الضا

 ةـــــة العنليــــالرتبي األحد

      

 
 

  
  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 املادة
 طٛكٕنٕجٛخ فئبد خبطخ

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ لٛبص َفظٗ

 يزطهت رخزط

 َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد انًؼبطزح
  

   د/ يذًذ فزذٗ ػجذ انزدًٍ  د/ ػهٗ دظٍ أدًذ ػجذ اهلل يذًٕد انظٛذ  د/ أدًذ د/ فذٖٔ إَٔر ٔجذٖ  العضو

أصابيع 
 سوجية

     ػهٕو يزكبيهخ + د (5َذٕ ٔطزف ) املادة

     د/ أطًبء دًٕدح يذًذ  د/ ػزثٗ يذًذ أدًذ  د/ خبنذ ػجذ انزٕاة ػجذ انمبدر  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 ع انذبطٕة ٔرؼهى انهغخ انؼزثٛخ   ع لٛبص َفظٗ  طزق رذرٚض فئبد خبطخ انؼزثٛخ انذبطٕة ٔرؼهى انهغخ املادة

 د/ دانٛب يذًذ ػجذ انذكى    يؼبٌَٕٔ   د/ ثظًخ ػجذ انزدًٍ ججز  د/ دانٛب يذًذ ػجذ انذكى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع خ انؼزثٛخانذبطٕة ٔرؼهى انهغ   ع لٛبص َفظٗ  د انظٛزح انُجٕٚخ انظٛزح انُجٕٚخ املادة

 د/ دانٛب يذًذ ػجذ انذكى    يؼبٌَٕٔ   د/ اًٚبٌ يذًذ جبثز  د/ ٚبطز دظٍ ػجذ انزٕاة  العضو

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ
 

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ ةاسه املــــاد

      2 - - 2 سيهولودية فئات خاصة

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 طزم تذريص فئات خاصة
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
 

 لتعليه والطالبلشئوٌ ا أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 (5حنو وصزف )

      4 - 2 2 الشرية اليبوية

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 4 2 - 2 اذتاسوب وتعله اللػة العزبية

      2 - - 2 وو متهاملةلع
      3 1 - 2 قياض ىفشى

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليَائيةاليضخة 

 زابعة الالفزقة :                                         

 لغة إجنليشيةت.أ. :   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 75عدد الطالب:                                       
       مبيى صيدلة  402القاعة:                                       

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

 ةـــــة العنليــــالرتبي األحد

      

      

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد  املادة
 انًؼبطزح

 طٛكٕنٕجٛخ فئبد خبطخ
   (4لظخ )  

   د/ يذًٕد يذًذ ػجذ انًجٛذ    فذٖٔ إَٔر ٔجذٖ د/  د/ أيم أدًذ دظٍ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 + د (4كزبثخ ) املادة
 انًظزح انغزثٗ

     + د (4رزجًخ )

     د/ يبجذح دظٍ يفزبح  د/ صزٔد أدٚت جزجض  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

  + د رذهٛم األخطبء طزق رذرٚض فئبد خبطخ ع لٛبص َفظٗ  ٛبص َفظٗل املادة

  د/ رضب ػهٗ دظٍ  د/ ْٕٚذِ يظطفٗ ػجذ انزدًٍ  يؼبٌَٕٔ   د/ رشب أدًذ يٓذٖ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ  املادة

 يزطهت رخزط

 + د أطهٕثٛبد ع لٛبص َفظٗ

 انًظزح انغزثٗ

   

    د/ يذًذ دبيذ دبفع  يؼبٌَٕٔ  بيم سٚبدٖ د/ فزذٗ ك  العضو

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4 ،6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      2 - - 2 سيهولودية فئات خاصة

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 طزم تذريص فئات خاصة
 

 رئيط اجلامعةأ.د/ ىائب 

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصزة
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 - 2 1 (4تزمجة )

      3 - 2 1 (4نتابة )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل د حمند امحدأ.د/ امح أ/ حمند ىصز حيى 6 - 4 2 وحتليل األخطاء أسلوبيات

      2 - - 2 (4قصة )
      3 1 - 2 قياض ىفشى

      يوو نامل عنليةالرتبية ال
 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 ائيةاليَاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                                       

 دراصات ت.أ.:   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021: العاو اجلامعي                                        
 165عدد الطالب:                                      

       فييةمبيى   601القاعة:                                       
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

 ةـــــة العنليــــالرتبي األحد

      

      

ني
ثي

اال
 

 بيعاصا
 فزدية 

َظبو انزؼهٛى ٔاالرجبْبد  طزق رذرٚض فئبد خبطخ  املادة

 انًؼبطزح

  
 طٛكٕنٕجٛخ فئبد خبطخ

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ

 يزطهت رخزط

 د/ ادرٚض طهطبٌ طبنخ  د/ فذٖٔ إَٔر ٔجذٖ    د/ دانٛب طّ يذًٕد  د/ ػهٛبء ػجبص دظت  العضو

أصابيع 
 سوجية

      د ظزجغزافٛب ي جغزافٛب يظز املادة

      يؼبٌَٕٔ  د/ ثٓجذ ػجذ انظالو يذًذ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 د ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز ربرٚخ يظز انذذٚش ٔانًؼبطز ع لٛبص َفظٗ    لٛبص َفظٗ املادة

 د/ ػبدل ػجذ انالِ يٓزاٌ  يؼبٌَٕٔ     د/ أدًذ يذًٕد انظٛذ  العضو
 طٛذنخ 403

أصابيع 
 سوجية

     ع لٛبص َفظٗ  جغزافٛب انظٛبدخ د جغزافٛب انظٛبدخ املادة

     يؼبٌَٕٔ   د/ خهف اهلل دظٍ يذًذ  يؼبٌَٕٔ  العضو

 .6/6، 13/5، 9/5، 15/4، 44/4، 11/3، 44/3، 11/1)انشٔجٗ(: أٚبو  االصٍُٛ                                .30/5، 46/5، 1/5، 41/4، 4/4، 14/3، 7/3، 14/1)انفزدٖ(: أٚبو  االصٍُٛ

 .1/6، 15/5، 44/5، 17/4، 43/4، 30/3، 46/3، 1/3 أٚبو )انشٔجٗ(: األرثؼبء                               .4/6، 41/5، 4/5، 10/4، 6/4، 13/3، 9/3، 13/1 أٚبو )انفزدٖ(: األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      4 - 2 2 دػزافيا مصز

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 سيهولودية فئات خاصة
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 طزم تذريص فئات خاصة 
 

 والطالبلشئوٌ التعليه  أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 تاريخ مصز اذتذيح واملعاصز

      4 - 2 2 دػزافيا الشياسة

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 ىظاو التعليه  واالجتاٍات املعاصزة

      3 1 - 2 قياض ىفشى
      يوو نامل عنليةالرتبية لا

 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

  علوو ت.أ.:   الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         رتبيةكلية ال

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 207عدد الطالب:                                       
       املضزح الغزبىالقاعة:                                       

 

 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوو / الضاعة

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية 

   6، 5ع ص  دشزاد ٔطفٛهٛبد ٔثٛئخ 4، 3، 1، 4ع ص  دشزاد ٔطفٛهٛبد ٔثٛئخ َظبو انزؼهٛى  ٔاالرجبْبد انًؼبطزح طزق رذرٚض فئبد خبطخ املادة

   يؼبيم لظى ػهى انذٕٛاٌ يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لظى ػهى انذٕٛاٌ يؼبٌَٕٔ  ثزاْٛى د/ يذًذ يذًذ ا د/ رشذٖ فزذٗ كبيم  العضو

أصابيع 
 سوجية

   6، 5ع ص  دشزاد ٔطفٛهٛبد ٔثٛئخ 4، 3، 1، 4ع ص  دشزاد ٔطفٛهٛبد ٔثٛئخ طفٛهٛبد دشزاد ٔثٛئخ   املادة

د/ شًض جًبل ػجذ    العضو
 انكزٚى

   يؼبيم لظى ػهى انذٕٛاٌ يؼبٌَٕٔ  ى ػهى انذٕٛاٌيؼبيم لظ يؼبٌَٕٔ  د/ طذز طٛذ انجُبُٚٗ 

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 جٕٚخ فٛشٚبء فهكٛخ ٔأرطبد املادة
  

 يجبدئ انجذش انؼهًٗ
 يزطهت رخزط

   ع ػهٕو يزكبيهخ ع لٛبص َفظٗ

   يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ اثزاْٛى ػهٗ اثزاْٛى   ػهٗ  د/ ػبطف انٕرداَٗ العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع ػهٕو يزكبيهخ ع لٛبص َفظٗ ػهٕو يزكبيهخ  (1كًٛٛبء ػضٕٚخ ) املادة

   يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ د/ ػظبو خهف أدًذ   د/ ْشبو أدًذ ػجذ انُجٗ العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

   1ع ص  (1كًٛٛبء ػضٕٚخ ) لٛبص َفظٗ طٛكٕنٕجٛخ فئبد خبطخ 4ع ص  (1كًٛٛبء ػضٕٚخ ) املادة

   يؼبيم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ  د/ رشب أدًذ يٓذٖ  د/ فذٖٔ إَٔر ٔجذٖ  يؼبيم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   1ع ص  (1كًٛٛبء ػضٕٚخ )     4ص  ع (1كًٛٛبء ػضٕٚخ ) املادة

   يؼبيم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ      يؼبيم لظى انكًٛٛبء يؼبٌَٕٔ  العضو

 .5/6، 11/5، 1/5، 14/4، 40/4، 17/3، 43/3، 17/1)انشٔجٗ(: أٚبو  األدذ                                                       . 19/5، 45/5، 4/5، 47/4، 3/4، 10/3، 6/3، 10/1)انفزدٖ(: أٚبو  األدذ

 .7/6، 14/5، 40/5، 16/4، 41/4، 19/3، 45/3، 4/3أٚبو )انشٔجٗ(:  انضالصبء                                                       . 34/5، 47/5، 3/5، 49/4، 5/4، 11/3، 1/3، 11/1أٚبو )انفزدٖ(:  انضالصبء
         

 .9/6، 16/5، 41/5، 11/4، 44/4، 34/3، 47/3، 3/3)انشٔجٗ(: أٚبو  انخًٛض                                                       .1/6، 49/5، 5/5، 14/4، 7/4، 14/3، 40/3، 14/1: أٚبو )انفزدٖ( انخًٛض
 

 يعتند،،،،     مر ع ت ٌ اسه املــــادة

      2 - - 2 سيهولودية فئات خاصة

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 ص فئات خاصةطزم تذري

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 ىظاو التعليه  واالجتاٍات املعاصزة

      4 2 - 2 سظزات وطفيليات وبيئة

      5 2 - 3 (2نينياء عطوية )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 دوية فيزياء فلهية وأرصاد

      3 1 - 2 علوو متهاملة

      3 1 - 2 قياض ىفشى

      يوو نامل العنلية الرتبية

 


