
 

             
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث  

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انثبنيتانفرقت :                                                  

  عربيتنغت :  انشعبت                                                 
 انثبنًانفصم انذراضً:                                                      كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     55عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 د 2 َسٕ ٔطزف 2 َسٕ ٔطزف املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض    ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت               يذيسخ فزغهٗ   رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت                 رليخ درثبنخ رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402     زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

   

       د/ أيبَٗ يسًٕد       د/ خبنذ ػجذ انزٕاة  انعضى

    طيذنخ 404 املكبٌ

نني
االث

 

    د 2 يٕطيمٗ انشؼز  ػهٕو انمزآٌ 2 يٕطيمٗ انشؼز املبدة

       د/ ػزثٗ يسًذ      د/ زًبدح رثيغ  ذ ػجذ انخبنك د/ طي انعضى

    طيذنخ 403 يكزجبد 403 طيذنخ 303 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  أدة إطاليٗ ٔأيٕٖ د أدة إطاليٗ ٔأيٕٖ املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى د ػهى انًؼبَٗ

     يؼبٌَٕٔ  د/ يجزٔن ػجذ انسهيى         د/ رضب انجهٓبطٗ     د/ رضب رثيغ     انعضى

  طيذنخ 404 طيذنخ 303 لبػخ د فُيخ طيذنخ  404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط   املبدة
 طــالبً

     ػهى انًؼبَٗ ع 4 رذريض يظغز

     د/ طفٕد انخطيت       د/ أطًبء يسًذ يسزٔص     انعضى

     طيذنخ  302 طيذنخ 402  املكبٌ

اخل
ص

ًي
 

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى د ػهٕو انمزآٌ املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

     

         د/ َظزيٍ ػشد     د/ زًبدح رثيغ  انعضى

      انًظزذ انغزثٗ يكزجبد 304 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 (3نحو وصرف )

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 علم المعانى

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 علو م القرآن

      4 - 2 2 أدب إسالمى وأموى

      5 - 3 2 (2موسيقى الشعر )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً ضهطبٌ صبحلأ.د/ إدريص  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  

  اجنهيسيتنغت :  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    حبذ أقصً ضبعبث يىييبً  8عذد انطبعبث:    085عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 2 يسبدثخ عركُٕنٕخيب انزؼهيى  املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض    ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت              يذيسخ فزغهٗ    رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت              رليخ درثبنخ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

 د 2لزاءح  

  د/ يسًذ فزسٗ       د/ ثزٔد أديت   بٌَٕٔ  يؼ انعضى

 يؼًم انهغبد  طيذنخ 303 طيذنخ 202 املكبٌ

نني
االث

 

 د 4 َمذ  4 شؼز     2 لٕاػذ املبدة

      د/ خًبل انزالٖٔ    د/ يًذٔذ ػشيش         د/ يظطفٗ ثبثذ   انعضى

 يؼًم انهغبد يكزجبد 402     طيذنخ 403 املكبٌ

ثال
ان

ثبء
 

  ع 4 رذريض يظغز املبدة
نشــبط  2لزاءح  يكزجبد 403   د/ أثٕ ثكز ػجذ انسهيى    4يح 

 طــالبً

  د 2 يسبدثخ 
 يؼًم يظبدر انزؼهى   د/ ْٕيذِ يظطفٗ    2يح 

      د/ ثزٔد أديت   د/ يسًذ فزسٗ  يكزجبد 404     د/ أزًذ ػجذ انسبفظ    3يح  انعضى

  طيذنخ 404  يكزجبد 402 لبػخ ة لظى ػهى انُفض   د/ أيُيخ نطيف     4ح ي املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

    4 رزخًخ     املبدة

      يسًٕد خٕيهٗ   د/      انعضى

    فُيخ 504     املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 د 2 لٕاػذ د 4شؼز   د 4 رزخًخ ركُٕنٕخيب انزؼهيى 4َمذ  املبدة

  يؼبٌَٕٔ      د/ يًذٔذ ػشيش      يسًٕد خٕيهٗ  د/     د/ َظزيٍ ػشد     د/ خًبل انزالٖٔ انعضى

 يؼًم انهغبد   فُيخ 604 انًظزذ انغزثٗ طيذنخ 404 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 (2) قواعد

   وكيم انكهيت     3 - 1 2 (1) شعر

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ ذولإعذاد اجل 3 - 1 2 (1) نقد

      4 - 2 2 (1) ترجمة

      4 - 2 2 (2) محادثة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 - 2 2 (2) قراءة

      2 2 - - 1 تدريس مصغر
      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى

      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 



         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  

  فرنطيتنغت :  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    40عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

    املبدة

نشــبط 
 طــالبً

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت               يذيسخ فزغهٗ    ثيئيخ د/ رزثيخ
 انًكزت                 رليخ درثبنخ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402        زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

   

       انعضى

       املكبٌ

نني
االث

 

 2 41يمبل أدثٗ انمزٌ  نغٕيبد د  4ػًم  ٔرشخ 4 ػًم ٔيٓبراد كزبثخ ٔرشخ 2 -41َظٕص انمزٌ  املبدة
َظٕص انمزٌ 

41- 2 

  د/ أزًذ غزيت  د/ ثٓيزح     أ/ رشب يسًذ     د/ ريٓبو زفُبٖٔ   د/ أزًذ غزيت  انعضى

 فُيخ 503 يؼًم يظبدر انزؼهى يؼًم انهغبد يكزجبد 304 يؼًم انًٕطيمٗ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

ريــــــبدة    لٕاػذ د دةاملب
 عهًيــــــــت

 د ػًم  ٔرشخ ع ركُٕنٕخيب رؼهيى ع 4 رذريض يظغز

  أ/ رشب يسًذ    يؼبٌَٕٔ     د/ طيف اإلطالو نطفٗ     أ/ ديُب ػجذ انغُٗ  انعضى

 يؼًم انهغبد طيذنخ 404 يؼًم انًٕطيمٗ   لبػخ ج لظى ػهى انُفض املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 2 لٕاػذ نغٕيبد   2 ذلٕاػ   املبدة

  د/ يسًذ طيذ      د/ ثٓيزح يٕطف     د/ يسًذ طيذ    انعضى

 يؼًم انهغبد   فُيخ 603   املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى   املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

  د 2 لٕاػذ  

   أ/ ديُب ػجذ انغُٗ       د/ َظزيٍ ػشد    انعضى

  يؼًم انهغبد   انغزثٗ انًظزذ   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 (1ورشة عمل ومهارات كتابة )

   وكيم انكهيت     8 - 4 4 (2قواعد )

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

      3 - - 3 (2( )11لقرن )نصوص ا

      3 - - 3 (2( )11مقال أدبى القرن )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  تبريخ:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     ت انرتبيت كهي  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    98عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

نشــبط     املبدة
 طــالبً

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض    ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت                يذيسخ فزغهٗ   رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت                    ػهٗ سكٗ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/  ا

انٕثبئك ٔاألرشيفيبد يذخم انٗ ػهى 
 د

 

   يؼبٌَٕٔ       انعضى

  لظى انزبريخ - اآلداة  كهيخ     املكبٌ

نني
االث

 

  عركُٕنٕخيب انزؼهيى  املبدة
ٔنخ ربريخ انذ

 انؼجبطيخ
   ربريخ انذٔنخ انجيشَطيخ ٔزضبررٓب انٕثبئك ٔاألرشيفيبديذخم انٗ ػهى 

ربريخ انذٔنخ 
 انؼجبطيخ

 

  د/ ػبنيخ أزًذ     د/ يسًذ يدذٖ      د/ شزيف ػجذ اندٕاد   د/ ػبنيخ أزًذ      يؼبٌَٕٔ     انعضى

  لظى انزبريخ فُيخ 602 لبػخ أ لظى ػهى انُفض يؼًم انهغبد  فُيخ 503 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  يؼبنى انزبريخ االٔرثٗ انٕطيظ اندغزافيب االلزظبديخ املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

     

      د/ يسًذ يزطٗ      د/ َجيم ػثًبٌ       انعضى

      لظى انزبريخ –كهيخ   اآلداة  فُيخ 604 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

    د  ربريخ انذٔنخ انجيشَطيخ ٔزضبررٓب د اندغزافيب االلزظبديخ د  رثٗ انٕطيظيؼبنى انزبريخ االٔ املبدة

    يؼبٌَٕٔ   د/ َجيم ػثًبٌ       د/ يسًذ يزطٗ + يؼبٌَٕٔ   انعضى

    لبػخ ج لظى ػهى انُفض فُيخ 504 لبػخ ة لظى ػهى انُفض املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    د ربريخ انذٔنخ انؼجبطيخ ركُٕنٕخيب انزؼهيى ع 4 رذريض يظغز املبدة

    أ/ َبطز يُٓٗ        د/ َظزيٍ ػشد  د/ ػهيبء ػجبص     انعضى

    يؼًم انهغبد انًظزذ انغزثٗ يكزجبد 403 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 معالم التاريخ األوربي الوسيط

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 تاريخ الدولة العباسية

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 تاريخ الدولة البيزنطية

      4 - 2 2 األرشيفيات مدخل إلى علم الوثائق

      4 - 2 2 الجغرافيا االقتصادية
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 نهبئيتاناننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                 
  جغرافيب:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                    كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8انطبعبث:  عذد   39عذد انطالة: 
 

 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 يمزر اخزيبرٖ املبدة
 خغزافيب انخذيبد

 خغزافيب انظكبٌ د

ــــ
ريـ

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـب

 

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت             يذيسخ فزغهٗ     رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت        أيم أزًذ زظٍ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزت      ايُبص رشذٖانًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

 

  د طجيؼيخ –انذراطخ انًيذاَيخ 

   د/ أطبيخ زظيٍ     يؼبٌَٕ   د/ خهف هللا زظٍ    انعضى

  اآلداة  لظى اندغزافيب كهيخ  لبػخ أ لظى ػهى انُفض لظى اندغزافيب  انًذرج اآلداة  كهيخ  املكبٌ

نني
االث

 

 نشــبط  خغزافيب انظكبٌ    املبدة
 طــالبً

  افيب انسيٕيخ داندغز 

  يؼبٌَٕٔ    د/ ريضبٌ طؼذ       انعضى

  اآلداة  لظى اندغزافيب كهيخ   يؼًم انًٕطيمٗ   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى خغزافيب انزؼذيٍ ٔانظُبػخ د خغزافيب انزؼذيٍ ٔانظُبػخ اندغزافيب انسيٕيخ املبدة

    يؼبٌَٕٔ   د/ َجيم ػثًبٌ    بٌ  د/ َجيم ػثً د/ طبنر رخت   انعضى

  طيذنخ 404 لظى اندغزافيب كهيخ  اآلداة فُيخ 604 لظى اندغزافيب كهيخ   اآلداة انًذرج املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

     ربريخ أٔرٔثب انسذيث ٔانًؼبطز د املبدة
 

  طجيؼيخ –انذراطخ انًيذاَيخ 

  يؼبٌَٕٔ      أ/ زُبٌ ػجذ انؼظيى   انعضى

  اآلداة  لظى اندغزافيب كهيخ      فُيخ 502 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    ربريخ أٔرٔثب انسذيث ٔانًؼبطز  ركُٕنٕخيب انزؼهيى ع 4 رذريض يظغز املبدة

      د/ أزًذ ػجذ انمبدر      د/ َظزيٍ ػشد    د/ ػهيبء ػجبص   انعضى

    طيذنخ 304 انًظزذ انغزثٗ يكزجبد 403 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن ـم المــــــادةاســ

      4 - 2 2 الجغرافيا الحيوية

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 جغرافيا التعدين والصناعة

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 جغرافيا السكان

      4 - 2 2 صرتاريخ أوروبا الحديث والمعا

      4 - 2 2 طبيعية –الدراسة الميدانية 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً     يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:

  جغرافيا العالم النامى
2 

 
- 

 
- 

 
2 

     
      جغرافيا الخدمات
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 



         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                 

 انرتبىي عهى اننفص:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                    كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    51عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 اإلزظبء انُفظٗ االطزذالنٗ املبدة
 يمزر اخزيبرٖ رخظظٗ

 ػهى َفض انزفكيز

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 (زثٕٖ اخزيبرٖيمزر ر)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت                  يذيسخ فزغهٗ   رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت                يُٗ ػهٗ طيذ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402        زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

   

       دريخ يسٗ  د/   يسًذ اثزاْيى د/  انعضى

    لبػخ ة ػهى انُفض انززثٕٖ انززثٕٖ ػهى انُفضلظى  أ لبػخ املكبٌ

نني
االث

 

يمزر اخزيبرٖ  املبدة
 ػهى َفض 

 نشــبط  بخ ٔرطجيمبرٓظهٕكيانزؼهى َظزيبد ان
 طــالبً

   ػهى انُفض انفظيٕنٕخٗ

     د/ خًبل ػجذ انًٕنٗ       دريخ يسٗ د/  انعضى

   انززثٕٖ لظى ػهى انُفض لبػخ أ انززثٕٖ لبػخ ج لظى ػهى انُفض املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى ع  ظهٕكيخانزؼهى ان َظزيبد ع 4 رذريض يظغز اإلزظبء انُفظٗ االطزذالنٗ املبدة

   يؼبٌَٕٔ        بٌَٕٔ يؼ    د/ ُْبء ػجذ انسًيذ    يسًذ اثزاْيى د/  انعضى

  طيذنخ 404 انززثٕٖ ػهى انُفض يؼبيم لظى انززثٕٖ ػهى انُفضلظى أ  لبػخ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

    ع  انفظيٕنٕخٗ ػهى انُفض  ػهى انُفض انزدزيجي د  االزظبء انُفظٗ االطزذالنٗ املبدة

       يؼبٌَٕٔ       د/ يسًذ ػجذ انؼشيش     يؼبٌَٕٔ   انعضى

    انززثٕٖ ػهى انُفض يؼبيم لظى لبػخ ة لظى ػهى انُفض انززثٕٖ انززثٕٖ ػهى انُفض يؼبيم لظى املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

      ركُٕنٕخيب انزؼهيى ع  ػهى انُفض انزدزيجٗ املبدة

         د/ َظزيٍ ػشد   يؼبٌَٕٔ     انعضى

      انًظزذ انغزثٗ انززثٕٖ ػهى انُفض يؼبيم لظى املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 علم النفس الفسيولوجي

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 علم النفس التجريبي

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 - 2 4 اإلحصاء النفسى )االستداللي(

      5 2 - 3 وتطبيقاتها التعلم السلوكية اتنظري

      يختار الطالب مقررا واحداً من بين
  علم اجتماع التنمية

3 
 
- 

 
- 

 
3 

 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً

      علم نفس التفكير
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى وثقافى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  ريبضيبث:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    078عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0ـ  09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

  يؼبدالد رفبضهيخ ُْذطخ فزاغيخ املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 ػهى َفضلبػخ ج لظى      ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت                   يذيسخ فزغهٗ   رزثيخ ثيئيخ د/
 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/

 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

  د ديُبييكب

     يؼبٌَٕٔ      د/ يفيذح ػهٗ سكٗ     د/ ػجذ انززًٍ شسبرخ  انعضى

  يذنخط 402 طيذنخ 402 املكبٌ

نني
االث

 

 خ ديؼبدالد رفبضهي املبدة
 ع  4 رذريض يظغز

 طيذنخ  204  اثزاْيى ػجذ انغُٗد/  4يح
 رزثيخ دٔنيخ د االززًبالد َظزيخ د  3زظجبٌ  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى

  فزسٗ د/ يسًذ     يؼــــــــــبَٔــــــــٌٕ    لبػخ د فُيخ  د/ يظطفٗ خهيم  اثٕ خجخ  2يح    يؼبٌَٕٔ  انعضى

 انًكزت فُيخ  604 طيذنخ 404 فُيخ 604     د/ ْشبو يظطفٗ    3يح  فُيخ 504 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 3ع صثظزيبد +ريبر يززدد  2ص ع  ثظزيبد +ريبر يززدد ديُبييكب د ُْذطخ فزاغيخ املبدة

    يؼــــــــــبَٔــــــــٌٕ     د/ يسًذ خبثز     يؼبٌَٕٔ    انعضى

 يؼًم انفيشيبء فُيخ 504 فُيخ 602 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 ع  ثظزيبد +ريبر يززدد املبدة
 4ص

 3 زظجبٌ
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 نشــبط  
 طــالبً

 رزثيخ دٔنيخ 5ع صثظزيبد +ريبر يززدد 

  د/ يسًذ فزسٗ     يؼبٌَٕٔ     د/ ػجذ انززًٍ ػهٗ     يؼبٌَٕٔ   انعضى

 انًكزت يؼًم انفيشيبء  طيذنخ 304 يؼًم انفيشيبء املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 4ع    ص  ثظزيبد +ريبر يززدد ريبر يززدد ثظزيبد فيشيبئيخ االززًبالد َظزيخ ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة

  يؼبٌَٕٔ     د/ يسًذ ػثًبٌ     ػهٗ ػجذ انسهيى    د/     د/ يسًذ يجبرن    د/ َٓٗ ػهٗ   انعضى

 كهيخ انؼهٕو – لظى انفيشيبء يكزجبد 404 يكزجبد 402 انًظزذ انشزلٗ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      3 - 1 2 (3حسبان )

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 هندسة فراغية

 اجلبيعترئيص  عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 معادالت تفاضلية

      6 - 2 4 ديناميكا

      4 - 2 2 االحتماالت نظرية
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 1 - 2 بصريات فيزيائية

      3 1 - 2 تيار متردد
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 اختيارىمقرر تربوى 
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  

   كيًيبء: انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت  

 9109/9191جلبيعي : انعبو ا                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    75عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

ع  يح   2 كيًيبء ػضٕيخ املبدة
4 

 كيًيبء غيز ػضٕيخ
4 

 

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت                يذيسخ فزغهٗ     يخ ثيئيخ د/رزث
 انًكزت                  يسًذ زًذٖ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

  ديُبييكب ززاريخ

   د/ ازًذ طيذ        د/ إنٓبو   يؼبٌَٕٔ    انعضى

  طيذنخ 204  طيذنخ 404 لظى انكيًيبء املكبٌ

نني
االث

 

    2 كيًيبء ػضٕيخ يؼبدالد رفبضهيخ فيشيبء زذيثخ املبدة

     د/ يسظٍ ػجذ انًزؼبل         د/ يظزيخ رسق      د/ يسًذ يجبرن     د/ طبيٗ ثطزص   انعضى

    طيذنخ 203 طيذنخ 203 يكزجبد 304 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط   د رطجيميخ د يؼبدالد بدةامل
 طــالبً

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى  لظى انكيًيبء 2ع  يح  2 كيًيبء ػضٕيخ

   يؼبٌَٕٔ     يؼبٌَٕٔ       يؼبٌَٕٔ  انعضى

  فُيخ 503 املكبٌ
  2ع ص  فيشيبء زذيثخ + ديُبييكب ززاريخ

 لظى انفيشيبء 
  يكزجبد 402 

عبء
ألرب

ا
 

     ع 4 رذريض يظغز  4ع ص  فيشيبء زذيثخ + ديُبييكب ززاريخ طجيميخريبضيبد ر املبدة

      د/ يسًذ رشذٖ         يؼبٌَٕٔ       د/ َبديخ طؼذ  انعضى

     يكزجبد 404 لظى انفيشيبء يكزجبد 404 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

   + ع 2 خــــــــــــئيبــــــبء فيشيـــــــــــكيًي 4 كيًيبء غيز ػضٕيخ  ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة

    يؼبٌَٕٔ    د/ َظز انذيٍ فؤاد     ػهٗ زظبٌ د/      د/ َٓٗ ػهٗ   انعضى

   لظى انكيًيبء طيذنخ 204 طيذنخ 204 انًظزذ انشزلٗ املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      3 - 1 2 معادالت تفاضلية

   وكيم انكهيت     3 - 1 2 رياضيات تطبيقية

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

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية

      4 1 - 3 (2كيمياء فيزيائية )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - - 3 (1ء غير عضوية )اكيمي

      1 4 - 3 (2كيمياء عضوية )
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 



 

 

         
رحهت وانتطبيقيت مل اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  

  فيسيبء:  انشعبت                                                  

 انذراضً: انثبنًانفصم                                                      كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    07عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0ـ  09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 خجز خطٗ د  املبدة
يؼبدالد 
 رفبضهيخ د

 

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  َٔظيبٌ د/ رذكز

 انًكزت               يذيسخ فزغهٗ   رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت             يُٗ ػهٗ طيذ  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

  فيشيبء زيٕيخ

     د/ يُٗ يظطفٗ    يؼبٌَٕٔ     انعضى

  يكزجبد 403  يؼًم انًٕطيمٗ  املكبٌ

نني
االث

 

     2كيًيبء  يؼبدالد رفبضهيخ ريبضيبد رطجيميخ د املبدة

      زؼبل  د/ يسظٍ ػجذ انً     د/ يسًذ يجبرن     يؼبٌَٕٔ   انعضى

     يؼًم انسبطت طيذنخ 203 فُيخ 603 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط   املبدة
 طــالبً

 ع 2كيًيبء 
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى ريبر يززدد ع فيشيبء زيٕيخ ع 

  يؼبٌَٕٔ       يؼبٌَٕٔ    انعضى

  زجبديك 402 لظى انفيشيبء لظى انكيًيبء  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

   ريبضيبد رطجيميخ  ع 4 رذريض يظغز ثظزيبد فيشيبئيخ ع ريبضيبد رطجيميخ املبدة

       د/ َبديخ طؼذ     د/ يسًذ رشذٖ    يؼبٌَٕٔ        د/ َبديخ طؼذ  انعضى

   طيذنخ 402 يكزجبد 404 لظى انفيشيبء يكزجبد 404 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

   ريبر يززدد ثظزيبد فيشيبئيخ خجز خطٗ  ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة

    د/ يسًذ ػثًبٌ      ػهٗ ػجذ انسهيى   د/      د/ رشب فزغهٗ     د/ َٓٗ ػهٗ    انعضى

   يكزجبد 404 فُيخ 503 انًظزذ انشزلٗ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      3 1 - 2 تيار متردد

   وكيم انكهيت     3 1 - 2 فيزياء حيوية

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 بصريات فيزيائية

      4 2 - 2 (2كيمياء )

      3 - 1 2 جبر خطى
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً بحلأ.د/ إدريص ضهطبٌ ص أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 3 - 1 2 معادالت تفاضلية

      6 - 2 4 رياضيات تطبيقية
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم



 

 

 

 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 ش وانهيطبنصانبكبنىريى
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  بيىنىجً:  انشعبت                                                  

 ًانفصم انذراضً: انثبن                                                     كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    78عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

ريـــــبدة  2ع ص  4 زرذريض يظغ 4ع ص  4 رذريض يظغز املبدة
 عهًيــــت

 (يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ)
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 انًكزت              يذيسخ فزغهٗ    رزثيخ ثيئيخ د/
 انًكزت      يسًذ أزًذ ػجذ انؼظيى  رزثيخ دٔنيخ د/

 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/
 انًكزتايُبص رشذٖ      دزًغ د/ انًذرطخ ٔانً

   

     د/ يبيُخ يمهذ   انعضى

    يؼًم يظبدر انزؼهى املكبٌ

نني
االث

 

  4ع ص ػهى انًؼبدٌ ػهى انًؼبدٌ زجهيبد ثيئخ َجبريخ 4ع  ص  زجهيبد املبدة

      ٌَٕٔيؼب     يجزٔن طبيٗ د/    د/ إَٔار طاليخ     د/ َبطز ثزكبد      يؼبٌَٕٔ    انعضى

  لظى انديٕنٕخيب كهيخ انؼهٕو يؼًم يظبدر انزؼهى يكزجبد 404 فُيخ 502 يؼبيم ػهى انسيٕاٌ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ع  (4فظيٕنٕخيب زيٕاٌ ) فظيٕنٕخيب انُجبد 2ع  ص  زجهيبد املبدة

 نشــبط طــالبً

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى

    يؼبٌَٕٔ             يؼبٌَٕٔ    د/ خبثز خالف      يؼبٌَٕٔ  انعضى

  يكزجبد 402 يؼبيم ػهى انسيٕاٌ  طيذنخ 202 يؼبيم ػهى انسيٕاٌ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

ريـــــبدة  فظيٕنٕخيب انُجبد ع 2ع ص ػهى انًؼبدٌ املبدة
 عهًيــــت

    ع  ثيئخ َجبريخ

      يؼبٌَٕٔ        يؼبٌَٕٔ      يؼبٌَٕٔ انعضى

    لظى انُجبد – كهيخ انؼهٕو لظى انُجبد – كهيخ انؼهٕو ٕخيب كهيخ انؼهٕولظى انديٕن املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    ع َجبد الزظبدٖ َجبد الزظبدٖ 4 زيٕاٌفظيٕنٕخيب  ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة

     + يؼبٌَٕٔ       د/ يًذٔذ طؼذ       زظيٍد/ إيُبص    د/ َٓٗ ػهٗ     انعضى

    لظى انُجبد – كهيخ انؼهٕو لبػخ د فُيخ طيذنخ 203 انًظزذ انشزلٗ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 حبليات

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 (1فسيولوجيا حيوان )

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 1 2+2 - 1+2 بيئة نباتية + نبات اقتصادى

      4 2 - 2 (1فسيولوجيا النبات )

      3 2 - 1 والموارد االقتصادية المعادنعلم 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 



 
 
 
 

 
 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                 
 تعهيى زراعً:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                    كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    30عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

    املبدة

نشــبط 
 طــالبً

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 (اخزيبرٖرزثٕٖ يمزر )
 لبػخ ج لظى ػهى َفض     ْبنخ كًبل  رذكز َٔظيبٌ د/

 ًكزتان            / يسًذ ثظيَٕٗ رزثيخ دٔنيخ د
 طيذنخ 402      زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/

 انًكزت ايُبص رشذٖ      انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 
 يظبدر انزؼهىيؼًم       يخ ثيئيخ   د/ يسًذ فٓيى رزث

  ٌ ( فظيٕنٕخي2َجبد سراػٗ )

      راَيب يظطفٗ األشًَٕٗد/     انعضى

  لظى أيزاع انُجبد    املكبٌ

نني
االث

 

  ع ييكزٔثيٕنٕخيب سراػيخ (يذخم) الزظبد سراػٗ ٌ ييكزٔثيٕنٕخيب سراػيخ املبدة

د/ ْذٖ يسًذ ػجذ انززًٍ+ د/  انعضى
    طًيز أزًذ طيذ 

     يؼبٌَٕٔ       ْبنخ يسًذ ػهٗد/ 

لظى انًيكزٔثيٕنٕخيب   كهيخ انشراػخ املكبٌ
 انشراػيخ

  لظى انًيكزٔثيٕنٕخيب انشراػيخ  كهيخ انشراػخ كهيخ انشراػخ لظى االلزظبد

ثبء
ثال

ان
 

  ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى ٌ كيًيبء سراػيخ )زيٕيخ( ع كيًيبء سراػيخ )زيٕيخ( املبدة

    يؼبٌَٕٔ     د/ طبنٗ يسًذ ػجذ انؼشيش     يؼبٌَٕٔ   انعضى

  يكزجبد 402 ػيخانكيًيبء انشراظى كهيخ انشراػخ ف انكيًيبء انشراػيخظى كهيخ انشراػخ ف املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

    ( فظيٕنٕخي ع2َجبد سراػٗ ) أراضيأطبطيبد    املبدة

   انعضى
 د/ زظٍ ػهٗ زظٍ 

   + د/ ػًزٔ ازًذ ًْبو  
        يؼبٌَٕٔ  

    لظى أيزاع انُجبد كهيخ انشراػخ   املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  ع أراضيأطبطيبد  ع 4 رذريض يظغز ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة

   د/ زظٍ ػهٗ زظٍ + د/ ػًزٔ ازًذ ًْبو     د/ يسًذ فٓيى      د/ َٓٗ ػهٗ   انعضى

  كهيخ انشراػخ يؼًم يظبدر انزؼهى انًظزذ انشزلٗ املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      6 4 - 2 ميكروبيولوجيا زراعية

    وكيم انكهيت    6 4 - 2 أساسيات أراضى

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 اقتصاد زراعى )مدخل(

      4 2 - 2 ( فسيولوجي2نبات زراعى )

      6 4 - 2 )حيوية( 2كيمياء زراعية 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً إدريص ضهطبٌ صبحلأ.د/  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 

 

 
 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  ث.أ. نغت عربيت:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    بث يىييًب حبذ أقصًضبع 8عذد انطبعبث:    78عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0 -09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى  + ع  يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ املبدة

ــــ
ًي

 عه
دة

ـــب
يـــ

ر
ــت

ــ
 

     

      يؼبٌَٕٔ     د/ ْذٖ إَٔر ػجذ انؼشيش انعضى

      فُيخ 603 يكزجبد 304 املكبٌ

نني
االث

 

 درايب ٔيظزذ انطفم      املبدة

 د/ شؼجبٌ إطًبػيم          انعضى

 كهيخ   اآلداة انًظزذ انغزثٗ      املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د ثالغخ َٔمذ ع 2 رذريض يظغز   ع   يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ املبدة

  د/ يجزٔن ػجذ انسهيى      د/ شؼجبٌ يسًذ         د/ ْذٖ إَٔر ػجذ انؼشيش انعضى

  طيذنخ 404 طيذنخ 204   يكزجبد 404 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط  ثالغخ َٔمذ ًؼبطزحانمضبيب ٔانانذيٍ  املبدة
 طــالبً

   عيٓبراد يٕطيميخ 

      يؼبٌَٕٔ  د/ طفٕد انخطيت      ثزٔد    د/ يظزا  انعضى

   يكزجبد 403 طيذنخ 302 يكزجبد 404 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

   ع يٓبراد ززكيخ   يٓبراد يٕطيميخ ركُٕنٕخيب رؼهيى +ع يٓبراد ززكيخ املبدة

 د/ يسًذ ضبزٗ     د/ ػجذ انؼشيش يسًذ + د/ رشب    انعضى
 رايٗ شٓذٖ       د/ 

  
انؼشيش د/ ػجذ 

 يسًذ + د/ رشب    
  

   يكزجبد 302 انًظزذ انشزلٗ كهيخ انززثيخ انزيبضيخ املكبٌ
كهيخ انززثيخ 

 انزيبضيخ
  

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 3 - 1 يةمهارات يدوية وفن

      4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      4 - 2 2 بالغة ونقد
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب ىاحذ عهًأ.د/ عيذ عبذ ان أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 - - 2 الدين والقضايا المعاصرة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 



 
 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  

  نغت اجنهيسيت ث.أ.:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت    

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     74عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

نشــبط   ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة
 طــالبً

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 + ع  يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ 

    د/ ػظبو ػجذ انززًٍ    يؼبٌَٕٔ     انعضى

كهيخ انززثيخ   6يذرج رلى  املكبٌ
 انُٕػيخ

 لبػخ د فُيخ  

نني
االث

 

  + د 4شؼز   2 كزبثخ  + د 2 لٕاػذ ػهٕو يزكبيهخ املبدة

  د/ يًذٔذ ػشيش       د/ يظطفٗ ثبثذ      د/ أطًبء زًٕدح      انعضى

  يكزجبد 402  طيذنخ 304 طيذنخ 403 يؼًم يظبدر انزؼهى املكبٌ

انث
ثبء

ال
 

    + د رزخًخ لزاءح + د ع 2 رذريض يظغز املبدة

    د/ يســًـــــذ فزســـٗ      د/ يزٔح خًبل شسبرخ       انعضى

    يكزجبد 404 يكزجبد 402 طيذنخ 302 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 + د 4 َمذ    املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

     

      د/ خًبل انزالٖٔ       انعضى

      طيذنخ 404   املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 د 2كزبثخ د 2 لٕاػذ   ركُٕنٕخيب رؼهيى يسبدثخ + د املبدة

 يؼبٌَٕٔ     د/ يسًذ ضبزٗ     د/ ثزٔد أديت     انعضى

 يؼًم انهغبد   انًظزذ انشزلٗ يكزجبد 404 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

   وكيم انكهيت     2 - - 2 علوم متكاملة

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

      4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 (2كتابة )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 - 2 2 (1) نقدشعرو 

      3 - 2 1 (2ترجمة )
      3 - 2 1 (2قواعد )

      4 - 2 2 ومحادثة قراءة

 

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 نصانبكبنىريىش وانهيطب
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  دراضبث  ث.أ.:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت   

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    069عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

ريــــــبدة  راطيب اإللهيًيخخغزافيب أ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة
 عهًيــــــــت

 

     

      د/ ثٓدذ ػجذ انظالو     يؼبٌَٕٔ     انعضى

كهيخ انززثيخ   6يذرج رلى  املكبٌ
 انُٕػيخ

      طيذنخ 403

نني
االث

 

 2ع يح  2رذريض يظغز  4ع يح  2رذريض يظغز  املبدة
 ربريخ أٔرٔثب انسذيث ٔانًؼبطز

 د
 نطفمدرايب ٔيظزذ ا 

 د/ شؼجبٌ إطًبػيم      أ/ زُبٌ ػجذ انؼظيى       د/ إدريض طهطبٌ انعضى

 كهيخ   اآلداة انًظزذ انغزثٗ  طيذنخ 302 طيذنخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط   املبدة
 طــالبً

     ػهٕو يزكبيهخ د فيب أراطيب االلهيًيخاخغز

     دح    د/ أطًبء زًٕ د/ ثٓدذ ػجذ انظالو      انعضى

     طيذنخ 404 طيذنخ 403  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

     املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 

 +ع  يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ 

 د/ ػظبو ػجذ انززًٍ      انعضى

 طيذنخ 302      املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

      ركُٕنٕخيب رؼهيى ربريخ أٔرٔثب انسذيث ٔانًؼبطز املبدة

      د/ يسًذ ضبزٗ    ذ ػجذ انمبدر    د/ أزً انعضى

      انًظزذ انشزلٗ طيذنخ 304 املكبٌ
  

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

   وكيم انكهيت     4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولجلذرئيص جلنـــت ا إعذاد اجلذول 4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      4 - 2 2 جغرافيا اوراسيا اإلقليمية

      3 - 1 2 تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر
 اننىب أ.د/ يصطفً عبذ أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 - - 2 علوم متكاملة

      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  ريبضيبث ث.أ. :  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    1عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0ـ  09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى  املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 ع يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ ٌ يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ ريبضيبد رطجيميخ

  يؼبٌَٕٔ     ْبنخ خهيمد/    يسًذ راضٗ زيذر د/   يؼبٌَٕٔ   انعضى

  يكزجبد 302 لظى انزيبضيبد -انًكزت  فُيخ 602  املكبٌ

نني
االث

 

 ربريخ انزيبضيبد  املبدة

 نشــبط طــالبً

 درايب ٔيظزذ انطفم

  د/ شؼجبٌ إطًبػيم   د/ ضيف انفزخبَٗ    د/ يسًذ فؤاد   انعضى

 يكزجبد 404 لظى انزيبضيبد -انًكزت   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ُْذطخ رسهيهيخ فٗ انفزاؽ د د ريبضيبد رطجيميخ رذريض يظغز ريبضيبد رطجيميخ املبدة

   يؼبٌَٕٔ    د/ أيم أييٍ    د/ يسًذ راضٗ زيذر  انعضى

  كهيخ انؼهٕو - لظى انزيبضيبد انًكزت يجُٗ انفُيخ انذٔر األٔل لظى انزيبضيبد -انًكزت  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

   يٓبراد يٕطيميخ يٓبراد يٕطيميخ هيهيخ فٗ انفزاؽُْذطخ رس   املبدة

    يؼبٌَٕٔ    يزٔح يسًذ رضب د/   د/ ػجذ انززًٍ شسبرخ    انعضى

   يكزجبد 404 انًظزذ انشزلٗ لظى انزيبضيبد -انًكزت    املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  يخيٓبراد ززك  ُْذطخ رسهيهيخ فٗ انفزاؽ ركُٕنٕخيب رؼهيى يٓبراد ززكيخ املبدة

   د/ ػجذ انززًٍ شسبرخ   د/ يسًذ ضبزٗ   د/ ػجذ انؼشيش يسًذ + د/ رشب  انعضى
د/ ػجذ انؼشيش يسًذ + د/ 

  رشب 
 

  كهيخ انززثيخ انزيبضيخ  لظى انزيبضيبد -انًكزت  انًظزذ انشزلٗ كهيخ انززثيخ انزيبضيخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 وجيا التعليمتكنول

   وكيم انكهيت     2 - - 2 تاريخ الرياضيات

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      4 - 2 2 دراما ومسرح الطفل

      5 - 2 3 هندسة تحليلية فى الفراغ
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 5 - 2 3 (2ت تطبيقية )رياضيا

      2 2 - - (2تدريس مصغر )
+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

2 
6      

 

 

 

 



 

         
قيت ملرحهت وانتطبي اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                  
  عهىو ث.أ.:  انشعبت                                                  

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                     كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                    ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:    905عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0ـ  09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 ع  2ريض يظغز رذ املبدة
 

 2، 4ديُبييكب ززاريخ ص 

 ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

   4، 3ديُبييكب ززاريخ ص  ال فمبريبد 

      يؼبٌَٕٔ    ُْيذا   د/     ٌٕ ــــــيؼبَٔ طيذنخ 403إنٓبو ػجذ انزٕاة     د/ 4 ص انعضى

 يكزجبد     404ػجذ انسٗ    يسًذ د/ 2ص   املكبٌ
 

 فُيخ 602 كهيخ انؼهٕو -يشيبء يؼبيم لظى انف
 يؼبيم لظى انفيشيبء 

 كهيخ انؼهٕو
  

نني
االث

 

نشــبط   ع 2 رذريض يظغز ع زؼهيىركُٕنٕخيب ان املبدة
 طــالبً

 درايب ٔيظزذ انطفم

 د/ شؼجبٌ إطًبػيم    يكزجبد 404إنٓبو ػجذ انزٕاة     د/ 3ص  يؼبٌَٕٔ     انعضى

 كهيخ   اآلداة انًظزذ انغزثٗ فُيخ 504ػجذ انسٗ      يسًذ د/ 4ص  يكزجبد 402 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ديُبييكب ززاريخ املبدة
 6، 5لظى انفيشيبء 

  + ع يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ 5، 4، 3، 2ص  ع  ال فمبريبد ٔزجهيبد
 ال فمبريبد ٔزجهيبد 

   4ص 
  ٌٕ  يؼبَٔ  د/ ػظبو ػجذ انززًٍ يؼـــــــبَٔــــــــــٌٕ     انعضى

  يؼبيم لظى ػهى انسيٕاٌ  يكزجبد 303 كهيخ انؼهٕو -يؼبيم لظى انفيشيبء ٔػهى انسيٕاٌ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 ريــــــبدة  ديُبييكب ززاريخ زجهيبد  املبدة
 عهًيــــــــت

   يٓبراد يٕطيميخ ع 

      يؼبٌَٕٔ    ػهٗ ػجذ انسهيى    د/   يسًٕد شهمبيٗ    د/   انعضى

   يكزجبد 404  يكزجبد 302 انًظزذ انشزلٗ  ملكبٌا

ص
ًي

اخل
 

 ع يٓبراد يذٔيخ ٔفُيخ   ع يٓبراد ززكيخ يٓبراد يٕطيميخ ركُٕنٕخيب رؼهيى + ع يٓبراد ززكيخ املبدة

 د/ يسًذ ضبزٗ     د/ ػجذ انؼشيش يسًذ + د/ رشب     انعضى
 د/ ػجذ انؼشيش يسًذ  رايٗ شٓذٖ       د/ 

  + د/ رشب   
 د/ ػظبو ػجذ انززًٍ  

 يكزجبد 302 انًظزذ انشزلٗ كهيخ انززثيخ انزيبضيخ املكبٌ
كهيخ انززثيخ 

 انزيبضيخ
 يكزجبد 303  

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      6 2+2 - 1+1 مهارات موسيقية وحركية

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 الطفل دراما ومسرح

      2 1 - 1 الفقاريات

      2 1 - 1 حبليات
 يصطفً عبذ اننىب أ.د/ أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 4 3 - 1 مهارات يدوية وفنية

      3 1 - 2 ديناميكا حرارية
      2 2 - - (2تدريس مصغر )

 

 

 



        
وانتطبيقيت ملرحهت  اننظريتجذول تىزيع احملبضراث           

 انبكبنىريىش وانهيطبنص
 اننهبئيتاننطخت 

  انفرقت : انثبنيت                                                 
  انرتبيت اخلبصت:  انشعبت                                                 

 انفصم انذراضً: انثبنً                                                    كهيت انرتبيت  

 9109/9191انعبو اجلبيعي :                                                   ضبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انطبعبث:     08عذد انطالة: 
 

 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  9 9ـ  0 0-09 09ـ  00 00ـ  01 01ـ  9 9ـ  8 انطبعت انيىو

حـذ
األ

 

 5، 4 األكبديًييمزر فٗ انزخظض  املبدة
 َسٕ، طزف 

 4 أكبديًييمزر  رذريض يظغز
 دراطبد اطالييخ

 يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ
 انًكزت            طّ  االشزاف انززثٕٖ د/ دانيب

 انًكزت                            رليخ درثبنخ  رزثيخ دٔنيخ د/
 طيذنخ 402   زُبٌ فٕسٖ  ػهى َفض اخزًبع د/

 انًكزت     ايُبص رشذٖ انًذرطخ ٔانًدزًغ د/ 

 4 أكبديًييمزر   
 دراطبد اطالييخ

  د/ أزًذ ٔفيك     ٔفيك  د/ أزًذ   د/ يذيسخ فزغهٗ    د/ خبنذ ػجذ انزٕاة  انعضى

 يؼًم انهغبد   طيذنخ 404 انًكزت طيذنخ 404 املكبٌ

نني
االث

 

  ركُٕنٕخيب انزؼهيى املبدة
يذخم إنٗ اإلػبلخ اندظًيخ 

 ٔانسزكيخ

 نشــبط  درايب
 طــالبً

 درايب  يذخم إنٗ طؼٕثبد انزؼهى

 د/ يبخذح يفزبذ      د/ أزًذ طًيز      د/ يبخذح يفزبذ    د/ انشيًبء طبنًبٌ    يؼبٌَٕٔ     انعضى

 يؼًم انهغبد  يكزجبد 304 انًكزت طيذنخ 404 انًكزت  فُيخ 503 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 5يمزر فٗ انزخظض األكبديًي  املبدة
 ػهى انهغخ

 رًُيخ انًٕاْت

دة 
ـــب

يـــ
ر

ــت 
ــــ

يــ
عهً

 

 رًُيخ انًٕاْت + ع يذخم إنٗ طؼٕثبد انزؼهى
 ع

دظًيخ اإلػبلخ ان
 ٔانسزكيخ

 

  يؼبٌَٕٔ    د/ أزًذ طًيز + يؼبٌَٕٔ      د/ طؼبد كبيم      د/ دانيب يسًذ   انعضى

  يكزجبد 403 انًكزت فُيخ 603 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 4يمزر فٗ انزخظض األكبديًي  املبدة
 شؼز

يذخم إنٗ اإلػبلخ   
 اندظًيخ ٔانسزكيخ

  
 4يمزر فٗ انزخظض األكبديًي 

 شؼز

 د/ يًذٔذ انسيُٗ       د/ انشيًبء طبنًبٌ     د/ يًذٔذ انسيُٗ     انعضى

 يؼًم انهغبد   انًكزت   طيذنخ 203 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 5يمزر فٗ انزخظض األكبديًي  املبدة
 َمذ

 رًُيخ انًٕاْت 4ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض 
 يمزر رزثٕٖ اخزيبرٖ

 انًكزت
  

   طيكٕنٕخيخ انشخظيخ د/ طؼبد كبيم     د/ طؼبد كبيم         د/ َظزيٍ ػشد  ٖ  د/ خًبل انزالٔ انعضى

       د/ َٓهخ فزج طيكٕنٕخيخ انًْٕجخ ٔانزفٕق  انًكزت انًظزذ انغزثٗ طيذنخ 404 املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 1 - 3 تنمية المواهب

   وكيم انكهيت     4 1 - 3 جسمية والحركيةمدخل إلى اإلعاقة ال

 رئيص اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 1 - 3 مدخل إلى صعوبات التعلم

 4 األكاديميمقرر فى التخصص 
 شعر

 نحو ودراسات اسالمية

4 - - 4      

 5 األكاديميمقرر فى التخصص 
 قدون دراما

 صرف وعلم اللغة

4 - - 4      

 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريص ضهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصر حيً 2 2 - - تدريس مصغر

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى
      3 1 - 2 1تكنولوجيا التعليم فى التخصص 

 


