الفرقة  :األولـى
الشعبة  :الرياضيات باللغة االجنليسية
الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب32 :

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

األحد

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

10-9

9-8
املادة

العضو
املادة

ِيىبٔيىب د

ِيىبٔيىب
دٔ /بد ٜدجبس ٜػجذ اٌ٘ٛبة
لبػخ أدّذ سٚيً

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

خٛاص ِبدح
د /أدّذ ِذّذ ِذّذ ّ٘بَ

دزارح
د /صفٛد ٌٚيُ سوٝ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ اثٓ طيٕب

املادة

العضو

ٌغخ أجٍيشيخ

ػٍُ ٔفض إٌّٛ

دٛ٘ /يذٖ ِصغف ٝػجذ اٌزدّٓ

د /دظبَ ِذّٛد سوٝ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ اٌخٛارسِٝ

امللاٌ
املادة

3-2

5-4

ٕ٘ذطخ رذٍيٍيخ ف ٝاٌّظز ٜٛد
د /دظٓ فزذ ٝػالَ

امللاٌ

العضو

11-10

1-12
ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

العضو

12-11

2-1

4-3

ٕ٘ذطخ رذٍيٍيخ ف ٝاٌّظزٜٛ
د /دظٓ فزذ ٝػالَ

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ
د /صفٛد أدّذ ػٍٝ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ د

امللاٌ
املادة

امللاٌ

دظجبْ ()2
د /رشب ِذّذ فزغٍٝ
لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

فزٚق فزديخ ع

فزٚق فزديخ

ِؼبْٛٔٚ

د /رأفذ ػغيخ ثبخَٛ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

لبػخ اٌخٛارسِٝ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

فزٚق فزديخ ع

العضو
امللاٌ

دظجبْ ( )2د
ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

العضو

6-5

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ  ٚدزارح ع

خٛاص ِبدح ع

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ  ٚدزارح ع

خٛاص ِبدح ع

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

حشباٌ ()2
ميلاىيلا
بصريات ٍيذسية و حرارة
فروق فردية

2
2
3

2
2

خواص مادة
ٍيذسة حتليلية فى املشتوى

-

4
4
2

2
-

2
1

لػة اجنليزية
عله ىفص الينو

2
2

2
-

-

يعتند،،،،

1
-

3
4

5

إعداد اجلدول

6
6
3
4
2

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د  /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :األولـى
الشعبة  :اللينياء باللغة االجنليسية
الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب36 :

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
أشابيع
فردية
األحد

أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

9-8
املادة

1-12

2-1

10-9

11-10

د /طذز دظيٓ ػجذٖ

ريبضيبد ()2
د٘ /ذ ٜػجذ اٌزدّٓ وبًِ

فزٚق فزديخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ريبضيبد ( )2د
ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ أرخّيذص

ػٍُ ٔفض إٌّٛ

العضو
امللاٌ
املادة

ويّيبء ػبِخ ()2

العضو

دِ /ذّذ ػجذ اهلل أِيٓ

د /أدّذ ػغيخ ػجذ اٌجبثز

امللاٌ
املادة

جيٌٛٛجيب ػبِخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

لبػخ إلٍيذص

لبػخ اٌخٛارسِٝ

فزٚق فزديخ ع

جيٌٛٛجيب ػبِخ

جيٌٛٛجيب ػبِخ ع

ِؼبْٛٔٚ

د٘ /بر ْٚأدّذ ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

ٌغخ أجٍيشيخ

فزٚق فزديخ

د /أدّذ ِذّذ ػجذ اٌذبفظ

د /إٌٙبَ جالي اثزا٘يُ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

دزارح
د /صفٛد ٌٚيُ سوٝ

جظُ االٔظبْ

جظُ االٔظبْ ع

دٕ٘ /بء فٛس ٜدظٓ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ اثٓ طيٕب

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ إٌجبد ع

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ٚدزارح ع
ِؼبْٛٔٚ

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ

ويّيبء ػبِخ ( )2ع

د /اثزظبَ ػٍ ٝػيذ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد – وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

العضو
امللاٌ

العضو

ِؼبْٛٔٚ

املادة

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ إٌجبد ع

العضو

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد – وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

امللاٌ

4-3

جظُ االٔظبْ ع

امللاٌ

امللاٌ

د /خيزِ ٜذّٛد اٌظيذ

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

العضو

املادة

12-11

3-2

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ٚدزارح ع

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

5-4

6-5

ويّيبء ػبِخ ( )2ع

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ
إٌجبد
د٘ /ذيز ضبدِ ٝذّذ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

رياضيات ()2
بصريات ٍيذسية وحرارة
جشه االىشاٌ

2
4
2

1
-

2

مورفولوجيا وتظريح اليبات
كينياء عامة ()2
جيولوجيا عامة

1
3
1

-

2
2
2

3
5
3

فروق فردية
لػة اجنليزية
عله ىفص الينو

2
2
2

2
-

1
-

3
4
2

يعتند،،،،

2

3
6
4

إعداد اجلدول
أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د  /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :األولـى
الشعبة  :البيولوجى باللغة االجنليسية
الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب24 :

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
أشابيع
فردية
األحد

أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

9-8

10-9

املادة

11-10

ويّيبء ػبِخ ()2

العضو
امللاٌ

12-11

2-1

1-12

ِؼبْٛٔٚ
ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

دِ /ذّذ ػجذ اهلل أِيٓ

دزارح
دِ ِٕٝ /صغفِ ٝذّٛد

د /أدّذ طّيز صذيك

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

لبػخ ٔيٛرٓ

املادة

ريبضيبد ( )2د

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ

العضو

دِ /فيذح ػٍ ٝسوٝ

د٘ /بِٔ ٝذّذ ِذّذ

امللاٌ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ ِبر ٜوٛرٜ

د /دّشح اثزا٘يُ
ػجذ اٌٍغيف
لبػخ اٌخٛارسِٝ

املادة

امللاٌ

فزٚق فزديخ

ويّيبء ػبِخ ()2

فزٚق فزديخ ع

دٔ /جذٔٚ ٜيض دجشٝ

د /أدّذ ػغيخ ػجذ اٌجبثز

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ إلٍيذص

املادة

العضو
امللاٌ
املادة

العضو
امللاٌ

3-2

ػٍُ ٔفض إٌّٛ

جيٌٛٛجيب ػبِخ

العضو

4-3
ويّيبء ػبِخ ()2

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ
إٌجبد
د /رأيب ِذّذ عٗ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

ويّيبء ػبِخ ()2

ثيٌٛٛجيب جظُ االٔظبْ ع

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ثيٌٛٛجيب جظُ االٔظبْ
د /وزيُ جّبي ِذّذ

فزٚق فزديخ ع
ِؼبْٛٔٚ

د /خيزِ ٜذّٛد اٌظيذ

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

لبػخ إلٍيذص

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد – وٍيخ اٌؼٍَٛ

ثيٌٛٛجيب جظُ االٔظبْ ع

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ إٌجبد
ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

ٌغخ أجٍيشيخ

جيٌٛٛجيب ػبِخ ع

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ٚدزارح ع

دِ /زٚح جّبي ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

املادة

العضو
امللاٌ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

ريبضيبد ()2

جيٌٛٛجيب ػبِخ ع

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ٚدزارح ع

دِ /فيذح ػٍ ٝسوٝ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

ِٛرفٌٛٛجيب ٚرشزيخ إٌجبد ع
ِؼبْٛٔٚ

ويّيبء ػبِخ ()2

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

5-4

ِؼبًِ لظُ إٌجبد – وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

بيولوجيا جشه االىشاٌ
مورفولوجيا وتظريح اليبات
جيولوجيا عامة

2
1
1

-

2

كينياء عامة ()2
بصريات ٍيذسية وحرارة
رياضيات ()2

3
4
2

1

3
2
-

فروق فردية
لػة اجنليزية
عله ىفص الينو

2
2
2

2
-

1
-

6-5

2
2

4
3
3

إعداد اجلدول

6
6
3
3
4
2

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د  /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :األولـى
الشعبة  :ت.أ .علوو باللغة االجنليسية
الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب45 :

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
أشابيع
فردية
األحد

أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

9-8
املادة

10-9

12-11

11-10
فزٚق فزديخ

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ
دِ /صغف ٝئٛض ػجذ اٌفزبح

د /طؼٛدِ ٜذّذ راغت

امللاٌ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

العضو

العضو
املادة

1-12

3-2

2-1

اٌززثيخ ٚلضبيب اٌؼصز
دِ /صغف ٝأدّذ شذبرخ
لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

دزارح
د٘ /يبَ ٔظّ ٝثذر

ويّيبء ػبِخ ()2

ثيٌٛٛجيب ػبِخ

د /خيزِ ٜذّٛد اٌظيذ

دٕ٘ /يذا صبفِ ٝذّذ

د /دظٓ فزذ ٝػالَ

امللاٌ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ د

لبػخ ٔيٛرٓ

لبػخ ٔيٛرٓ

املادة

امللاٌ

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ع
ِؼبْٛٔٚ

أدة أعفبي

ػٍُ ٔفض إٌّٛ

فزٚق فزديخ ع

د /غبدح عٛط ْٛسوٝ
د /ضيف ػجذ إٌّؼُ دبِذ
لبػخ ٔيٛرٓ

د /أطّبء فزذٌ ٝغفٝ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

ثيٌٛٛجيب ػبِخ

فزٚق فزديخ ع

ويّيبء ػبِخ ( )7ع

د٘ /بٌخ أدّذ دظٓ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

امللاٌ
املادة

العضو

ويّيبء ػبِخ ()2

ثيٌٛٛجيب ػبِخ ع

دٌّ /يبء ػبِز ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

ِؼبًِ ػٍُ اٌذيٛاْ

لبػخ د

املادة

دزارح ع

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ
ويّيبء ػبِخ ( )7ع

العضو

دزارح ع

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

ٕ٘ذطخ رذٍيٍيخ ف ٝاٌّظز + ٜٛد

العضو

4-3

ثصزيبد ٕ٘ذطيخ ع
ِؼبْٛٔٚ

5-4

ِؼبًِ ػٍُ إٌجبد

ثيٌٛٛجيب ػبِخ ع

العضو

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

ِؼبًِ ػٍُ اٌذيٛاْ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

ِؼبًِ ػٍُ إٌجبد

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

اسه املــــادة

6-5

الرتبية وقطايا العصر
بصريات ٍيذسية
حرارة

ٌ
2
2
2

ت
-

1

عله ىفص الينو
أدب أطفال
ٍيذسة حتليلية فى املشتوى

2
2
1

1

-

2
2
2

كينياء عامة ()1
فروق فردية
بيولوجيا عامة

2
2
2

-

2
1
2

4
3
4

يعتند،،،،

ع

مج
3

إعداد اجلدول
أ /حمند ىصر حيى

1

2
3

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د  /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجاىية
الشعبة :الرياضيات باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية
ملرحلة البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

9-8

11-10

10-9

املادة

أشابيع
فردية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب24 :

12-11

2-1

1-12

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

امللاٌ

لبػخ د

لبػخ د

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

العضو

العضو

األحد
أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

املادة

امللاٌ
املادة

العضو
امللاٌ

4-3

3-2
ِمزر رزث ٜٛاخزيبرٜ
اٌّذرطخ ٚاٌّجزّغ د /اٌٙبَ ِذّذ دظٓ
اٌززثيخ اٌذٌٚيخ د /داٌيب عٗ ِذّٛد
ػٍُ ٔفض اجزّبػ ٝد /أطّبء فزذ ٝأدّذ
رذوز ٔٚظيبْ دِ /ذّذ ػجذ اٌؼشيش
رزثيخ ثيئيخ د /يبِٕخ ِذّذ أدّذ

إٌٙذطخ اٌفزاغيخ
د /دظبَ ِذّٛد ِذّذ

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

لبػخ د

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

ثصزيبد فيشيبئيخ

ِؼبدالد رفبضٍيخ  +د

رذريض ِصغز ( )7ع

د /شيّ ٝشؼزاِ ٜٚذّذ

د /فزذ ٝاثزا٘يُ ػجذ اٌجصيز

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ أرخّيذص

لبػخ اثٓ طيٕب

املادة

ديٕبِيىب
دٔ /بديخ طؼذ ِذّٛد

امللاٌ

ريبر ِززدد
دِ /ذّذ ػثّبْ ػجذ اٌذّيذ

رذريض ِصغز ( )7ع
دِ /صغف ٝأدّذ خٍيً

لبػخ ٔيٛرٓ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ إلٍيذص

املادة

ٔظزيخ االدزّبالد  +د

العضو

ريبر ِززدد ع

دِ /ذّذ أدّذ ِذّذ

امللاٌ
املادة

العضو
امللاٌ

ثصزيبد فيشيبئيخ ع
ِؼبْٛٔٚ

لبػخ إلٍيذص
دظجبْ ( )3د
د /ػجذ اٌزدّٓ
ػٍ ٝدظيٓ

اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت
إٌٙذطخ اٌفزاغيخ د
د /دظبَ ِذّٛد ِذّذ

دِ /صغف ٝأدّذ خٍيً

العضو

5-4

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء
ديٕبِيىب د

دظجبْ ()3
د /ػجذ اٌزدّٓ ػٍ ٝدظيٓ

ِؼبْٛٔٚ

ريبر ِززدد ع

لبػخ الٍيذص

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

ثصزيبد فيشيبئيخ ع
ِؼبْٛٔٚ
ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

حشباٌ ()3
اهليذسة الفراغية
معادالت تفاضلية

2
2
2

1
2
2

-

ديياميلا
ىظرية االحتناالت
بصريات فيزيائية

4
2
2

2
2
-

1

تيار مرتدد
تذريص مصػر ()1
مقرر تربوى اختيارى
تليولوجيا التعليه

2
2
2

-

1
2
2

6-5

-

3
4
4

إعداد اجلدول

6
4
3
3
2
2
4

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د  /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجاىية
الشعبة  :اللينياء باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية
ملرحلة البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب52 :

اليصخة اليهائية

9-8

اليوو  /الصاعة
املادة

أشابيع
فردية
األحد
أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

11-10

10-9

1-12

12-11

2-1

ِؼبدالد رفبضٍيخ  +د

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ

العضو

د /شٛل٘ ٝبشُ فزج

دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ

امللاٌ

لبػخ إلٍيذص

لبػخ أرخّيذص

املادة

العضو
امللاٌ
املادة

العضو

ِمزر رزث ٜٛاخزيبرٜ
اٌّذرطخ ٚاٌّجزّغ دِ /صغف ٝأدّذ شذبرخ
اٌززثيخ اٌذٌٚيخ د /رليخ ػيذ ِذّذ
ػٍُ ٔفض اجزّبػ ٝد /دٕبْ فٛس ٜأث ٛاٌؼال
رذوز ٔٚظيبْ د٘ /بٌخ وّبي اٌذيٓ دظٓ
رزثيخ ثيئيخ د /اٌش٘زاء خٍيً أث ٛثىز
ديٕبِيىب دزاريخ

ويّيبء غيز ػضٛيخ ()7

ويّيبء ػضٛيخ ()2

د /اٌٙبَ ِذّذ ػجذ اهلل

دِ /ذظٓ جّؼخ ػجذ اٌّزؼبي

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ أرخّيذص

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت

ويّيبء فيشيبئيخ ()2

رذريض ِصغز ( )7ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )2ع

د /جّبي ػجذ اٌؼظيُ ِخيّز

د٘ /بٌخ أطّبػيً ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

فيشيبء دذيثخ

ويّيبء غيز ػضٛيخ ()7

رذريض ِصغز ( )7ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )2ع

د /طبِ ٝثغزص دٕب

د /ػٍِ ٝذّذ دظبْ

د٘ /بٌخ أطّبػيً ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

امللاٌ

4-3

د /ػبِز ِذّذ ِذّذ

لبػخ أدّذ سٚيً

العضو

3-2

5-4

املادة

العضو

ويّيبء فيشيبئيخ ( )2ع

ريبضيبد رغجيميخ +د
دٔ /بديخ طؼذ ِذّٛد

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء

امللاٌ
املادة

ويّيبء فيشيبئيخ ( )2ع

العضو
امللاٌ

فيشيبء دذيثخ ع

ديٕبِيىب دزاريخ ع

ِؼبْٛٔٚ

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع
دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء
فيشيبء دذيثخ ع

ديٕبِيىب دزاريخ ع

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ
رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

-

3
3

معادالت تفاضلية
رياضيات تطبيقية
فيزياء حذيجة

2
2
2

1
1
-

3

إعداد اجلدول

3
4
3

1

ديياميلا حرارية
كينياء فيزيائية ()2
كينياء غري عطوية ()1

2
3
3

-

1
1
-

7
2
2
4

أ /حمند ىصر حيى

كينياء عطوية ()2
تذريص مصػر ()1
مقرر تربوى اختيارى
تليولوجيا التعليه

3
2
2

-

4
2
2

6-5

رئيض جلية اجلداول
أ.د /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجاىية
الشعبة  :البيولوجى باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية
ملرحلة البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

األحد

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب23 :

9-8
املادة

العضو
امللاٌ
املادة

العضو

10-9

11-10

فظيٌٛٛجيب إٌجبد ( )7ع

ثيئخ ٔجبريخ

ِؼبْٛٔٚ

دٔ /بصز أدّذ ثزوبد

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ ِبر ٜوٛرٜ

1-12

3-2

5-4

تليولوجيا التعليه ع

ِمزر رزث ٜٛاخزيبرٜ
اٌّذرطخ ٚاٌّجزّغ دِ /زرض ٝشّض اٌذيٓ ػجذ اٌىزيُ
اٌززثيخ اٌذٌٚيخ د /أًِ أدّذ دظٓ
رزثيخ ثيئيخ د /اٌش٘زاء خٍيً أث ٛثىز

اٌّىزت
اٌّىزت
اٌّىزت

دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ
لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

فظيٌٛٛجيب إٌجبد ( )7ع

دجٍيبد
د /صفبء طؼيذ طٍيّبْ

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ

دِ /ذّذ ضبدِ ٝذّذ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ ٘بْ ِٕذي

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

12-11

2-1

4-3

6-5

املادة

ػٍُ اٌّؼبدْ ٚاٌّٛارد
االلزصبديخ
دِ /جزٚن طبِِ ٝذّذ

ثيئخ ٔجبريخ ع

رذريض ِصغز ( )7ع

ػٍُ اٌّؼبدْ ٚاٌّٛارد االلزصبديخ ع

دجٍيبد ع

ِؼبْٛٔٚ

د /طذز ٔجيً ػجبص

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ إلٍيذص

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ()7
دِ /ذّٛد اثزا٘يُ شٍمبِٝ

ثيئخ ٔجبريخ ع
ِؼبْٛٔٚ

رذريض ِصغز ( )7ع
د /طذز ٔجيً ػجبص

ػٍُ اٌّؼبدْ ٚاٌّٛارد االلزصبديخ ع

دجٍيبد ع

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

العضو

العضو
امللاٌ
املادة

العضو
املادة

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ( )7ع
ِؼبْٛٔٚ

ٔجبد الزصبدٜ

ٔجبد الزصبد ٜع

دِّ /ذٚح طؼذ ٘زيذٜ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

العضو

املادة

امللاٌ

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ( )7ع
ِؼبْٛٔٚ

فظيٌٛٛجيب إٌجبد ()7

ٔجبد الزصبد ٜع

د /دػبء ِصغفِ ٝذّٛد

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

اسه املــــادة

ٌ

ت

يعتند،،،،

ع

مج
7

إعداد اجلدول
أ /حمند ىصر حيى

2
2

4
4

حبليات
فشيولوجيا حيواٌ ()1
بيئة ىباتية  +ىبات اقتصادى

2
2
1+2

-

2+2

فشيولوجيا اليبات ()1
عله املعادٌ واملوارد االقتصادية
تذريص مصػر ()1

2
1
-

-

2
2
2

4
3
2

مقرر تربوى اختيارى
تليولوجيا التعليه

2
2

-

2

2
4

رئيض جلية اجلداول
أ.د /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجاىية
الشعبة  :ت.أ .علوو باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية
ملرحلة البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب41 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

األحد

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

الجالثاء

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

أشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

10-9

9-8
املادة

دراِب ِٚظزح اٌغفً  +د

ِٙبراد يذٚيخ ٚفٕيخ

ِٙبراد يذٚيخ ٚفٕيخ ع

د /دالي اطّبػيً ِذّذ

د /ػصبَ ػجذ اٌزدّٓ دظٓ
لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ ٔيٛرٓ

املادة

العضو

الفمبريبد

امللاٌ

لبػخ اٌفبراثٝ

دجٍيبد
د /صفبء طؼيذ طٍيّبْ

د /ثٙبء لٕب ٜٚأث ٛاٌذظيٓ

11-10

ديٕبِيىب دزاريخ

ِٙبراد يذٚيخ ٚفٕيخ ع

د /ػٍِ ٝذّذ ػجذ اٌذٍيُ

د /ػصبَ ػجذ اٌزدّٓ دظٓ

لبػخ أدّذ سٚيً

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

املادة

العضو
امللاٌ

رذريض ِصغز ( )2ع

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

د /جّبي خيزِ ٜذّٛد

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

املادة

1-12

4-3

د /ػصبَ ػجذ اٌزدّٓ دظٓ

العضو
امللاٌ

12-11

2-1

3-2

رذريض ِصغز ( )2ع

رىٌٕٛٛجيب اٌزؼٍيُ ع

الفمبريبد ع

د /جّبي خيزِ ٜذّٛد

ِٙبراد ِٛطيميخ
دِ /زٚح ِذّذ رضب

د /ايّبْ سو ٝاٌشزيف

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ

العضو

العضو
املادة

دجٍيبد ع

ِٙبراد دزويخ ع
د /دبسَ صالح ػجذ اٌٌّٝٛ

ِٙبراد دزويخ
د٘ /شبَ ِذّذ ػجذ اٌذٍيُ

ديٕبِيىب دزاريخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ِٙبراد ِٛطيميخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ

العضو

ِٙبراد دزويخ ع
د /دبسَ صالح ػجذ اٌٌّٝٛ

ديٕبِيىب دزاريخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ِٙبراد ِٛطيميخ ع
ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

املادة

امللاٌ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22

الفمبريبد ع

5-4

دجٍيبد ع

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

مَارات موسيقية وحركية
تليولوجيا التعليه
دراما ومشرح الطفل

1+1
2
2

2+2
2

6-5

يعتند،،،،

6
4

2

-

4

إعداد اجلدول

الفقاريات
حبليات
مَارات يذوية وفيية

1
1
1

-

1
1
3

2
2
4

ديياميلا حرارية
تذريص مصػر ()2

2
-

-

1
2

3
2

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جلية اجلداول
أ.د /أمحد حمند أمحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجالجة
الشعبة  :الرياضيات باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب33 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
اشابيع
فردية

األحد

أشابيع
زوجية

9-8
املادة

العضو
امللاٌ

10-9

الجالثاء

فردية
أشابيع
زوجية

اخلنيض

اشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

11-10

1-12

طيىٌٛٛجيخ فئبد خبصخ

اٌفىز اٌززثٚ ٜٛرغجيمبرٗ اٌززثٛيخ

رذريض ِصغز ( )2ع

دٍٙٔ /خ فزج ػٍٝ

دِ /زرض ٝشّض اٌذيٓ ػجذ اٌىزيُ

دِ /صغف ٝأدّذ خٍيً

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ ٔيٛرٓ

لبػخ اثٓ طيٕب

املادة

دٚاي خبصخ ِٚؼبدالد رفبضٍيخ

العضو

دِّ /ذٚح ِذّٛد دظٓ

دِ /صغف ٝأدّذ خٍيً

لبػخ إلٍيذص

لبػخ اثٓ طيٕب

امللاٌ

5-4

رذريض ِصغز ( )2ع

الرتبيــــة العنليـــــة

االثيني
اشابيع

12-11

2-1

3-2

4-3

6-5

املادة
العضو

ديٕبِيىب رذٍيٍيخ

رذٍيً إدصبئٝ

د /أدّذ فؤاد ػجذ اٌ٘ٛبة

دِ /ذّذ أدّذ ِجبرن

لبػخ د

لبػخ ِبر ٜوٛرٜ

امللاٌ
املادة

رذٍيً ػذدٜ
د /ػٍ ٝاٌجذر ٜشّزدْ

العضو
امللاٌ

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

املادة

عزق رذريض فئبد خبصخ

العضو
امللاٌ
املادة

امللاٌ

د /أًِ ِذّذ أِيٓ

دِ /ذّذ ػجذ اٌجبثز ِذّذ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ إلٍيذص

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22
اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة
حتليل إحصائى
ديياميلا حتليلية
ميلاىيلا األوساط املتعذدة
خيتار الطالب مقررا واحذاً مً بني:
ٍيذسة اللشوريات
ميلاىيلا الفطاء والفلم
الفلر الرتبوى وتطبيقاتُ الرتبوية
سيلولوجية فئات خاصة
طرق تذريص فئات خاصة
تذريص مصػر ()2
الرتبية العنلية

ِمزر اخزيبر ٜرخصصٝ

ِيىبٔيىب اٌفضبء ٚاٌفٍه

ِيىبٔيىب األٚطبط اٌّزؼذدح
د /اٌظيذ ػٍ ٝدجبسٜ

العضو

حتليل عذدى
دوال خاصة ومعادالت تفاضلية

رذٍيً إدصبئٝ

ديٕبِيىب رذٍيٍيخ

د /أدّذ فؤاد ػجذ اٌ٘ٛبة
دِ /ذّذ أدّذ ِجبرن
لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

3
3
3

-

-

3
3

-

-

3

-

-

3

2
2
2
-

-

2

2
2
2
2

يوو كامل

-

3
3
3
3
3

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21
اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7
اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

إعداد اجلدول
أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجالجة
الشعبة  :اللينياء باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب30 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
اشابيع
فردية

األحد

أشابيع
زوجية

9-8
املادة

10-9
ويّيبء ػضٛيخ ( )4ع

عزق رذريض فئبد خبصخ

رذريض ِصغز ( )2ع

ِؼبْٛٔٚ

د /ػجذ اٌزساق طٛيٍُ ّ٘بَ

د٘ /بٌخ اطّبػيً ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ
اٌؼٍَٛ

املادة

ويّيبء فيشيبئيخ ()4

العضو

د /جّبي ػجذ اٌؼظيُ ِخيّز

د٘ /جٗ دّذٜ

لبػخ ٔيٛرٓ

لبػخ اثٓ طيٕب

امللاٌ

فردية

الجالثاء

أشابيع
زوجية

اخلنيض

اشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

رذٍيً ػذد+ ٜد

رذريض ِصغز ( )2ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )4ع

د٘ /بٌخ اطّبػيً ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

الرتبيــــة العنليـــــة

االثيني
اشابيع

11-10

1-12

3-2

5-4

ويّيبء ػضٛيخ ( )4ع

العضو
امللاٌ

12-11

2-1

4-3

6-5

املادة

ٔظزيخ اٌشِزح

طيىٌٛٛجيخ فئبد خبصخ

اٌفىز اٌززثٚ ٜٛرغجيمبرٗ اٌززثٛيخ

ٔظزيخ اٌشِزح د

العضو

د /ػصبَ اٌذيٓ ِصغف ٝوّبي

د /طؼبد وبًِ لزٔٝ

د /أدّذ ِذّذ أدّذ

امللاٌ

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ اٌخٛارسِٝ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

د /ػصبَ اٌذيٓ
ِصغف ٝوّبي
لبػخ اٌذظٓ

املادة

ويّيبء ػضٛيخ ()4

ويّيبء رذٍيٍيخ ()2
د /ػشد ِذّٛد طٍيّبْ

العضو
امللاٌ

د٘ /شبَ أدّذ ػجذ إٌجٝ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

املادة

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

ويّيبء فيشيبئيخ ( )4ع
ِؼبْٛٔٚ

العضو
امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

د٘ /جٗ دّذِ ٜذّذ

ويّيبء فيشيبئيخ ( )4ع
ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أدّذ سٚيً

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21
اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

4
3

7
6
8

إعداد اجلدول

4
3
2
2
2
2

أ /حمند ىصر حيى

كينياء فيزيائية ()4
كينياء حتليلية ()2
كينياء عطوية ()4

3
3
4

-

4

حتليل عذدى
ىظرية الزمرة
الفلر الرتبوى وتطبيقاتُ الرتبوية

2
2
2

2
1
-

-

سيلولوجية فئات خاصة
طرق تذريص فئات خاصة
تذريص مصػر ()2
الرتبية العنلية

2
2
-

يوو كامل

2

لبػخ اٌذظٓ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

ويّيبء رذٍيٍيخ ( )2ع
ِؼبْٛٔٚ

رذٍيً ػذد+ ٜد

العضو

ويّيبء رذٍيٍيخ ( )2ع
ِؼبْٛٔٚ

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجالجة

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية

الشعبة  :بيولوجى باللغة االجنليسية

ملرحلة البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 /2021 :
عدد الطالب14 :
القاعة :امللتبة الرقنية الدور الجاىى علوى

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

10-9

9-8

األحد

اشابيع
فردية

املادة

العضو

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

أشابيع

املادة

رصٕيف ٔجبد ع

زوجية

العضو

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

رصٕيف ٔجبد ع

اٌفىز اٌززثٚ ٜٛرغجيمبرٗ اٌززثٛيخ
د /سيٕت ِذّٛد شؼجبْ

د /يبِٕخ ِذّذ ِمٍذ

اشابيع

الجالثاء

العضو

اخلنيض

أشابيع

املادة

زوجية

العضو

اشابيع
فردية

العضو

املادة

أشابيع

املادة

ػٍُ اٌغفيٍيبد ٚإٌّبػخ ع

ػٍُ عجمبد ٚربريخ األرض

ػٍُ عجمبد ٚربريخ األرض ع

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

د /ػّز ػجذ اٌؼشيش ػثّبْ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ وٍيخ اٌؼٍَٛ

د /أدّذ طّيز صذيك

ِمزر اخزيبر ٜرخصصٝ
ِيىزٚثيٌٛٛجيب رغجيميخ
د /ػغيخ ػجذ اهلل ِذّذ

ػٍُ اٌغفيٍيبد ٚإٌّبػخ

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ()2

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ( )2ع

دِ /ذّذ دظٓ اثزا٘يُ

د /ايٕبص دظيٓ رفؼذ

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

ِيىزٚثيٌٛٛجيب ثيئيخ
دٌٚ /يذ ٚديذ ٔظيز

رذريض ِصغز ( )2ع

ِيىزٚثيٌٛٛجيب رغجيميخ ع

د /اٌش٘زاء خٍيً أث ٛثىز

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

رشزيخ ٔجبد ِزمذَ ع
رشزيخ ٔجبد ِزمذَ ع

العضو

ػٍُ اٌغفيٍيبد ٚإٌّبػخ ع

طيىٌٛٛجيخ فئبد خبصخ

فظيٌٛٛجيب ديٛاْ ( )2ع
ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ

رصٕيف ٔجبد
د٘ /ذيز ِذّذ ضبدٝ

ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

رشزيخ ٔجبد ِزمذَ
دِ /ؤِٓ دبِذ اٌىزبرٕٝ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
اسه املــــادة

تصييف ىبات  +تظريح ىبات متقذو
عله طبقات وتاريخ األرض
ميلروبيولوجيا بيئية
خيتار الطالب مقرراً واحذاً مً بني:
ميلروبيولوجيا تطبيقية
بيولوجيا إطعاعية
الفلر الرتبوى وتطبيقاتُ الرتبوية
سيلولوجية فئات خاصة
طرق تذريص فئات خاصة
تذريص مصػر ()2

الرتبية العنلية

ٌ

ت

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

ع

6

2
2
()1+1

-

()2+2

1
2

-

2
-

3
2

2
2
2
2
-

-

2
2

4
2
2
2
2

يوو كامل

د /اٌش٘زاء خٍيً أث ٛثىز

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7
مج

2
2

رذريض ِصغز ( )2ع

ِيىزٚثيٌٛٛجيب رغجيميخ ع
ِؼبِ ْٛٔٚؼبًِ لظُ إٌجبد

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

فشيولوجيا حيواٌ ()2
عله الطفيليات واملياعة

4-3

ػٍُ عجمبد ٚربريخ األرض ع
ِؼبْٛٔٚ

الرتبيــــة العنليـــــة
املادة

زوجية

11-10

1-12
عزق رذريض فئبد خبصخ

االثيني

فردية

12-11

2-1

3-2

5-4

6-5

يعتند،،،،

4
4

إعداد اجلدول

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول

أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

أ.د /عنيــد الللية
أ.د /عيد عبد الواحد على

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الجالجة
الشعبة  :ت.أ .علوو باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب49 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

األحد

اشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

9-8
املادة

العضو
امللاٌ

الجالثاء

فردية
أشابيع
زوجية

اٌفىز اٌززثٚ ٜٛرغجيمبرٗ اٌزؼٍيّيخ
دٚ /ائً ػبدي ػجذ اٌذىُ
لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

املادة

ثيٌٛٛجيب جظُ اإلٔظبْ

العضو
امللاٌ

اخلنيض

أشابيع
زوجية

1-12

ِمزر ثمبف ٝاخزيبرٜ
اٌث مبفخ اٌؼٍّيخ دِ /ذّذ رشذِ ٜذّذ
أصٛي اٌززثيخ اٌظىبٔيخ د /سيٕت ِذّٛد شؼجبْ
ِٙبراد اٌزؼٍُ ٚاالطزذوبر د /أدّذ ثىز لغت
ويّيبء فيشيبئيخ

د /ثٙبء لٕب ٜٚأث ٛاٌذظيٓ

د /ػّز ٚخٍيً ديبة

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

3-2
لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً
اٌّىزت
اٌّىزت

الرتبيــــة العنليـــــة
املادة

فظيٌٛٛجيب ٔجبد ٚ +راثخ ع

فظيٌٛٛجيب ٔجبد

ٚراثخ

خٛاص ِبدح

ِؼبْٛٔٚ

د /دػبء ِصغفٝ

د /رشب وّبي دٍّٝ

دِ /ذّذ راثخ اٌشزلبٜٚ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ د فٕيخ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

العضو

خٛاص ِبدح ع

وٙزثيخ ِٚغٕبعيظيخ ع

امللاٌ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

العضو

فظيٌٛٛجيب ٔجبد ٚ +راثخ ع
ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ إٌجبد وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

امللاٌ

لبػخ اثٓ طيٕب

خٛاص ِبدح ع

وٙزثيخ ِٚغٕبعيظيخ ع

الرتبيــــة العنليـــــة

األربعاء
اشابيع
فردية

11-10

أصٛي رؼٍيُ اٌىجبر
د /أدّذ ػجذ اٌؼشيش أدّذ

االثيني
اشابيع

10-9

12-11

2-1

4-3

5-4

6-5

املادة

ويّيبء فيشيبئيخ ع

ثيٌٛٛجيب جظُ اإلٔظبْ ع

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

العضو
امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

ويّيبء فيشيبئيخ ع

وٙزثيخ ِٚغٕبعيظيخ

ثيٌٛٛجيب جظُ اإلٔظبْ ع

ِؼبْٛٔٚ

د /دّذ ٜفزغً ِذّذ

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ – وٍيخ اٌؼٍَٛ

العضو
امللاٌ

ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ – وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22

اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7

اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة

اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

الفلر الرتبوى وتطبيقاتُ التعلينية
أصول تعليه اللبار
كينياء فيزيائية

2
2
3

-

2

بيولوجيا جشه اإلىشاٌ
فشيولوجيا ىبات  +وراثة
خواص مادة

2
1+1
2

-

2
1+1
1

كَربية ومػياطيشية
مقرر ثقافى اختيارى
الرتبية العنلية

2
2

-

1
يوو كامل

-

2
2

5

إعداد اجلدول

4
4
3
3
2

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول
أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

لشئوٌ التعليه والطالب
أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

الفرقة  :الرابعة
الشعبة  :الرياضيات باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب30 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
اشابيع
فردية

األحد

أشابيع
زوجية

10-9

9-8
املادة

العضو
املادة

الجالثاء

اشابيع
فردية

زوجية

اخلنيض

أشابيع
زوجية

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

ِجبدئ اٌجذث اٌؼٍّٝ
ِزغٍت رخزج
د /إدريض طٍغبْ صبٌخ

ٔظبَ اٌزؼٍيُ ٚاالرجب٘بد اٌّؼبصزح

ٕ٘ذطخ رفبضٍيخ

دِ /ذّذ أدّذ ػجذ اٌؼظيُ

لبػخ ي٘ٛبْ ِٕذي

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

د /أدّذ فؤاد ػجذ اٌ٘ٛبة
لبػخ ٔيٛرٓ

املادة

العضو
امللاٌ

ِيىبٔيىب اٌىُ

ديٕبِيىب اٌّٛائغ ()2

د /رضب أدّذ سايظ

دِ /ذّذ راض ٝديذر

لبػخ أرخّيذص

لبػخ أرخّيذص

الرتبيــــة العنليـــــة

األربعاء
اشابيع
فردية

د /جّبي ػجذ اٌّ ٌٝٛصذيك

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

امللاٌ

أشابيع

ليبص ٔفظ ٝع

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

العضو

املادة

دشَ ثزِجيبد ف ٝاٌزغجيمبد اٌزيبضيخ  +د
د٘ /ذ ٜفزغً أدّذ

العضو
امللاٌ

لبػخ ٔيٛرٓ

املادة

رذٍيً ِزوت

العضو

دِ /ذّٛد أدّذ دظٓ

ِمزر اخزيبر ٜرخصصٝ
اٌّيىبٔيىب االدصبئيخ
دِ /جذ ٜاطّبػيً أِيٓ

لبػخ أرخّيذص

لبػخ أرخّيذص

امللاٌ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22
اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
مج
ع
ت
ٌ
اسه املــــادة
حتليل مركب
حزو برجميات فى التطبيقات الرياضية
ديياميلا املوائع ()2

3
2
3

1
-

-

3
3
3

ميلاىيلا الله
ٍيذسة تفاضلية
خيتار الطالب مقررا واحذاً مً بني:
الرياضيات احليوية
امليلاىيلا االحصائية
قياض ىفشى
ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصرة
أصول الرتبية

3
3

-

-

3
3

3

-

-

3

2
2
2

-

1
-

3
2
2

الرتبية العنلية

ليبص ٔفظٝ

ليبص ٔفظ ٝع

العضو

املادة

11-10

1-12

أصٛي اٌززثيخ
د /إٌٙبَ ِذّذ دظٓ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

12-11

2-1

3-2

4-3

5-4

6-5

يوو كامل

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ 6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21
اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7
اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3

إعداد اجلدول

أ /حمند ىصر حيى

رئيض جليـــة اجلدول

أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /وكيل الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

يعتند،،،،
أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

أ.د /عنيــد الللية
أ.د /عيد عبد الواحد على

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /مصطفى عبد اليبى

الفرقة  :الرابعة
الشعبة  :اللينياء باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب24 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة
اشابيع
فردية

9-8
املادة

األحد

زوجية
اشابيع

ويّيبء فيشيبئيخ ( )1ع
ِؼبْٛٔٚ

أصٛي اٌززثيخ

ٔظبَ اٌزؼٍيُ ٚاالرجب٘بد اٌّؼبصزح

ليبص ٔفظ ٝع

د٘ /بشُ فزخ اهلل ػجذ اٌزدّٓ

دِ /ذّذ دّذ ٜسوٝ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

ويّيبء فيشيبئيخ ( )1ع

العضو

ليبص ٔفظٝ

ليبص ٔفظ ٝع

ِؼبْٛٔٚ

د /أًِ أٔٛر ػجذ اٌؼشيش

ِؼبْٛٔٚ

ِؼبْٛٔٚ

امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

الجالثاء

العضو

فردية

زوجية

اخلنيض

أشابيع
زوجية

ِؼبْٛٔٚ

د /ايّبْ رٛفيك أدّذ
لبػخ د

د /وّبي ِذّذ اٌشبيت
لبػخ اثٓ طيٕب

ِؼبْٛٔٚ

العضو

ويّيبء فيشيبئيخ ( )6ع
ِؼبْٛٔٚ

ويّيبء فيشيبئيخ ()1
د /ػّز ٚخٍيً ديبة
لبػخ ٔيٛرٓ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

ويّيبء ػضٛيخ ()1

ويّيبء ػضٛيخ ( )1ع

د /رِضبْ ِذّذ دظيٓ
لبػخ اٌخٛارسِٝ

ِؼبْٛٔٚ
ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

الرتبيــــة العنليـــــة

األربعاء
اشابيع
فردية

ويّيبء فيشيبئيخ ( )6ع

ويّيبء غيز ػضٛيخ ()3

ويّيبء ػضٛيخ ()8

امللاٌ

امللاٌ

ويّيبء فيشيبئيخ ( )1ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )1ع

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

املادة

أشابيع

10-9

12-11

2-1

4-3

ويّيبء فيشيبئيخ ( )1ع
ِؼبْٛٔٚ

العضو

أشابيع

11-10

1-12

3-2

5-4

املادة

ويّيبء غيز ػضٛيخ ( )3ع

ويّيبء فيشيبئيخ ()6
د /جّبي ػجذ اٌؼظيُ ِخيّز

العضو
امللاٌ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

املادة
العضو
امللاٌ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

ِجبدئ اٌجذث اٌؼٍّٝ
ِزغٍت رخزج
د /إدريض طٍغبْ صبٌخ

ويّيبء غيز ػضٛيخ ()4

ويّيبء غيز ػضٛيخ ( )3ع

د /ػٍِ ٝذّذ دظبْ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء وٍيخ اٌؼٍَٛ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22
اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
اسه املــــادة

ٌ

ت

ع

مج

كينياء فيزيائية ()6
كينياء فيزيائية ()7
كينياء غري عطوية ()3
كينياء غري عطوية ()4
كينياء عطوية ()7
كينياء عطوية ()8
قياض ىفشى
ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصرة
أصول الرتبية

3
2
2
2
3
2
2
2
2

-

2
4
4
3
1
-

5
6
6
2
6
2
3
2
2

الرتبية العنلية

يوو كامل

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21
اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7
اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3
يعتند،،،،
أ.د /وكيل الللية

إعداد اجلدول

رئيض جليـــة اجلدول

لشئوٌ التعليه والطالب

أ /حمند ىصر حيى

أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عنيــد الللية

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

لشئوٌ التعليه والطالب

6-5

الفرقة  :الرابعة
الشعبة  :ت.أ .علوو باللغة االجنليسية

جدول توزيع احملاضرات اليظرية والتطبيقية ملرحلة
البلالوريوط والليصاىض

كلية الرتبية

الفصل الدراشى :الجاىى
العاو اجلامعي 2022 / 2021 :
عدد الطالب58 :

اليصخة اليهائية

اليوو  /الصاعة

األحد

اشابيع
فردية
أشابيع
زوجية

9-8
املادة

العضو

10-9

املادة

العضو

فردية

الجالثاء

أشابيع
زوجية

ٔظبَ اٌزؼٍيُ ٚاالرجب٘بد اٌّؼبصزح

عزق رذريض فئبد خبصخ
د /طذز ٔجيً ػجبص

لبػخ أٌجزد آيٕشزبيٓ

لبػخ اثٓ طيٕب

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

فيشيبء فٍىيخ ٚأرصبد جٛيخ

دشزاد ٚثيئخ

عفيٍيبد

د /ػبعف اٌٛردأ ٝػٍٝ

د /شّض جّبي ػجذ اٌىزيُ

د /طذز طيذ اٌجٕبيٕٝ

ِؼبْٛٔٚ

لبػخ أٌفزيذ ٔٛثً

لبػخ اثٓ طيٕب

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

ِؼًّ ػٍُ إٌفض

امللاٌ

اخلنيض

أشابيع
زوجية

الرتبيــــة العنليـــــة
املادة

ليبص ٔفظٝ

العضو

دشزاد ٚعفيٍيبد ٚثيئخ ع

د /غبدح أث ٛاٌّجذ أدّذ

امللاٌ
املادة

العضو

لبػخ ٔيٛرٓ
ػٍِ َٛزىبٍِخ

دشزاد ٚعفيٍيبد ٚثيئخ ع

دٌّ /يبء اٌظيذ ػجذ اٌذّيذ

لبػخ ٔيٛرٓ

لبػخ اٌذظٓ ثٓ اٌٙيثُ

امللاٌ

ػٍِ َٛزىبٍِخ ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )2ع

ِؼبْٛٔٚ
ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ – وٍيخ اآلداة

ِجبدئ اٌجذث اٌؼٍّٝ
ِزغٍت رخزج
د /إدريض طٍغبْ صبٌخ

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ
ػٍِ َٛزىبٍِخ ع

ويّيبء ػضٛيخ ( )2ع

ِؼبْٛٔٚ
ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌذيٛاْ – وٍيخ اآلداة

ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء – وٍيخ اٌؼٍَٛ

الرتبيــــة العنليـــــة
املادة

ويّيبء ػضٛيخ ()2

العضو
امللاٌ

د /ػصبَ خٍف أدّذ

طيىٌٛٛجيخ فئبد خبصخ
د /فذ ٜٚأٔٛر ٚجذٜ

لبػخ جبثز ثٓ ديبْ

لبػخ اٌخٛارسِٝ

املادة

العضو
امللاٌ

األدذ (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/22 ،5/75 ،5/7 ،4/71 ،4/3 ،3/22 ،3/6 ،2/22
اٌثالثبء (اٌفزد :)ٜأيبَ .5/37 ،5/71 ،5/3 ،4/72 ،4/5 ،3/22 ،3/8 ،2/22
اٌخّيض (اٌفزد :)ٜأيبَ .6/2 ،5/72 ،5/5 ،4/27 ،4/1 ،3/24 ،3/72 ،2/24
اسه املــــادة

ٌ

ت

ع

مج

سيلولوجية فئات خاصة
طرق تذريص فئات خاصة
ىظاو التعليه واالجتاٍات املعاصرة
حظرات وطفيليات وبيئة
كينياء عطوية ()2
فيزياء فللية وأرصاد جوية
علوو متلاملة
قياض ىفشى

2
2
2
2
3
2
2
2

-

2
2
1
1

2
2
2
4
5
2
3
3

الرتبية العنلية

3-2

5-4

ليبص ٔفظ ٝع

ليبص ٔفظ ٝع

األربعاء
اشابيع
فردية

1-12

ِؼبْٛٔٚ

االثيني
اشابيع

11-10

دِ /ذّذ ِذّذ اثزا٘يُ

امللاٌ

12-11

2-1

4-3

6-5

يوو كامل

األدذ (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/5 ،5/22 ،5/8 ،4/24 ،4/72 ،3/21 ،3/73 ،2/21
اٌثالثبء (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/1 ،5/24 ،5/72 ،4/26 ،4/72 ،3/22 ،3/75 ،3/7
اٌخّيض (اٌشٚج :)ٝأيبَ .6/2 ،5/26 ،5/72 ،4/28 ،4/74 ،3/37 ،3/71 ،3/3
أ.د /وكيل الللية

يعتند،،،،

أ.د /ىائب رئيض اجلامعة

إعداد اجلدول

رئيض جليـــة اجلدول

لشئوٌ التعليه والطالب

أ.د /عنيــد الللية

لشئوٌ التعليه والطالب

أ /حمند ىصر حيى

أ.د /امحد حمند امحد

أ.د /ادريض شلطاٌ صاحل

أ.د /عيد عبد الواحد على

أ.د /عصاو الديً صادق فرحات

