
 

  

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                  

 نغت عزبيت:   انشعبت                                                 

 انثبنيانفصم انذراطً:                                                   بيتكهيت انرت         

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    88عذد انطالة:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حذ
األ

 

     كزبثخ نغٕٚخ يٓبساد 4 ٔطشف َسٕ د 4 ٔطشف َسٕ املبدة

        د/ دانٛب يسًذ    عٛذ ػجذ انخبنكد/    د/ أيبَٗ يسًٕد   انعضى

     طٛذنخ 201 ٛذنخط 102 املكبٌ

نني
االث

 

 فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ رذسٚظ طشق املبدة

ًي
 عه

دة
ـــب

يـــ
ر

ــت
ــــ

ــ
 

 د يٓبساد نغٕٚخ كزبثخ إعاليٛخ فهغفخ

    أ/ يسًذ كبيم      د/ إعًبػٛم فشٚذ       د/ َٓهخ فشج      د/ يسًذ فبسٔق زًذٖ  انعضى

 نخطٛذ 201 نخطٛذ 202 طٛذنخ 201 يكزجبد 303     املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

نشــبط  ػُذ انؼشة  َمذ٘ فكش 1 ػجبعٙ أدة املبدة
 طــالبً

   د 1 ػجبعٙ ةأد

    د/ شًٛبء ػًش      د/ أزًذ زهًٗ     سضب انجهٓبعٗ  د/  انعضى

   طٛذنخ 202 طٛذنخ 301 لبػخ د فُٛخ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  د أَذنغٙ أدة أَذنغٙ أدة انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ ع 1 يظغش رذسٚظ املبدة

    د/ ْبنخ سثٛغ       يسًذ سيضبٌ  د/   نجٛت  د/ فًٓٛخ    د/ أعًبء يسًذ يسشٔط  انعضى

  طٛذنخ 302 لبػخ د فُٛخ طٛذنخ 301 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

  د إعاليٛخ فهغفخ د فكش َمذٖ ػُذ انؼشة

    د/ إعًبػٛم فشٚذ      د/ ػًش ػجذ انٕازذ  انعضى

  طٛذنخ 303 املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن ـــادةاســـم المـــ

      4 - 2 2 (5نحو وصرف )

   وكيم انكهيت     5 - 3 2 مهارات لغوٌة )كتابة(

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 (2أدب عباسى )

      4 - 2 2 أندلسًأدب 

      4 - 2 2 عند العرب نقديفكر 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 4 - 2 2 فلسفة إسالمٌة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2رٌس مصغر )تد

      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                       

 نغت اجنهيشيت:   انشعبت                                                      

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                        كهيت انرتبيت   

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                        طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    081عذد انطالة:   
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

نشــبط 
 طــالبً

  د 2 رشخًخ  

   د/ يسًذ فزسٗ    انعضى

  يؼًم انهغبد  املكبٌ

نني
االث

 

 د 2 كزبثخ خطبثخ رسهٛم انؼبيخ انٙ انهغٕٚبد يذخم نغٕٚبد رطبثمٛخ انزشثٕٚخ فكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّان املبدة

    د/ يًذٔذ انسُٛٗ     د/ يسًذ ػًبسح    د/ سضب ػهٗ         فًٓٛخ نجٛت د/  انعضى

 يؼًم انهغبد فُٛخ 402 طٛذنخ 301 طٛذنخ 103 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ع 1 يظغش رذسٚظ ئبد خبطخف عٛكٕنٕخٛخ املبدة

 يكزجبد 303   2يح    د/ أزًذ ػجذ انسبفظ  

     

      لبػخ ة لغى ػهى انُفظ   1يح    د/ أيُٛخ نطٛف        د/ َٓهخ فشج  انعضى

      يؼًم انهغبد    2يح    د/ دانٛب ػهٗ يبْش   طٛذنخ 302 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 نغٕٚبد رطبثمٛخ د خطبثخ رسهٛم فئبد خبطخ ظسٚطشق رذ 2 كزبثخ 2 رشخًخ املبدة

     د/ سضب ػهٗ      د/ يسًذ ػًبسح      د/ خًبل شسبرخ     د/ يًذٔذ انسُٛٗ      د/ يسًذ فزسٗ  انعضى

 يؼًم انهغبد فُٛخ 501 طٛذنخ 102 طٛذنخ 102 طٛذنخ 202 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 املبدة
  

 نغٕٚبد رطبثمٛخ د د 2 كزبثخ انؼبيخ + د انٙ انهغٕٚبد يذخم 1 شؼش

   د/ سضب ػهٗ      د/ يًذٔذ انسُٛٗ    د/ يسًذ ػًبسح      د/ يًذٔذ ػضٚض    انعضى

 يؼًم انهغبد فُٛخ 501 طٛذنخ 202   املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      3 - - 3 (2) شعر

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 (3)  ترجمة 

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 لغوٌات تطابقٌة

      4 - 2 2 خطابة تحلٌل

      4 - 2 2 (3) كتابة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب ذ عبذ انىاحذ عهًأ.د/ عي أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 5 - 2 3 للغوٌات العامةامدخل إلى 

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  تاننظزيجذول تىسيع احملبضزاث  

       انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                   

  نغت فزنظيت:  انشعبت                                                  

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                    كهيت انرتبيت    

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                    طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    57عذد انطالة:     
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 يـــــت عًهيـــــتتزب املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

    رذسٚظ فئبد خبطخ طشق

    د/ يسًذ خًؼخ      انعضى

    طٛذنخ 302 املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط   فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ املبدة
 طــالبً

 مشٌان َظٕص   د 2رشخًخ  2 رشخًخ

21 1 

 د/ أدْى       سشب يسًذ   أ/  د/ ثٓٛشح      أزًذ عًٛش      د/  انعضى

 يؼًم انهغبد   يؼًم انهغبد يؼًم يظبدس انزؼهى  يكزجبد 201 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ع 1 يظغش رذسٚظ 1 21 مشٌان َظٕص املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 دثٙا يمبل   2 رشخًخ

 1 21 نمشٌا

 د/ سشب         ظش  د/ ػًش اثٕ انُ د/ َدالء فزسٗ      د/ أدْى سثٛغ     انعضى

 يؼًم انهغبد   يؼًم انهغبد فُٛخ 401 يكزجبد 203 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ  املبدة

 انزشثٕٚخ

 1 21 مشٌان َظٕص 1 نغٕٚبد د 1 نغٕٚبد 

 د/ أدْى سثٛغ   د/ يسًذ عٛذ      أ/ فبطًخ خهٛم     ٔائم ػبدل    د/  انعضى

 يؼًم انهغبد فُٛخ 502 طٛذنخ 302 خفُٛ 402 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    أدة فشَكفَٕٗ + د 1 21 نمشٌا دثٙا يمبل املبدة

    د/ زُبٌ انزالٖٔ   د/ سشب ٕٚعف          انعضى

    طٛذنخ 101 طٛذنخ 203 املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      5 - 2 3 (2لغوٌات )

   وكيم انكهيت     5 - 2 3 (3ترجمة )

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 أدب فرنكفونى

      5 - 2 3 (2( )81نصوص القرن )

      5 - 2 3 (2( )81مقال أدبى القرن )
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ ًأ/ حمًذ نصز حي 2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتحملبضزاث جذول تىسيع ا 

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                   

 تبريخ:   انشعبت                                                  

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                   كهيت انرتبيت      

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    85عذد انطالة:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت دةاملب

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

  د انؼشثٙ طٍانٕ خغشافٛخ ٔانًًبنٛك ٕٚثٍٛٛاأل ربسٚخ

   يؼبٌَٕٔ      أزًذ ػبيش د/  انعضى

  لغى اندغشافٛب 3كهٛخ اٜداة لغى انزبسٚخ لبػخ سلى  املكبٌ

نني
االث

 

  د اإلعاليٛخ ٔانسضبسح انُظى د ٔانًًبنٛك األٕٚثٍٛٛ ربسٚخ ٙانؼشث ٍانٕط خغشافٛخ فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ املبدة

   يؼبٌَٕٔ   يؼبٌَٕٔ     د/ أعبيخ لبئذ       أزًذ عًٛش د/  انعضى

  طٛذنخ 302 3كهٛخ اٜداة لغى انزبسٚخ لبػخ سلى  يؼًم انسبعت اٜنٗ يكزجبد 201 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د  غشةانششق ٔان ٍٛث انؼاللبد  ؼشثٛخربسٚخٛخ ثبنهغخ ان َظٕص  غشةانششق ٔان ٍٛث انؼاللبد ع 1 يظغش رذسٚظ املبدة

        يؼبٌَٕٔ     د/ أصْبس عٛذ      ػبدل ػجذ انسبفظد/     د/ إدسٚظ عهطبٌ  انعضى

  كهٛخ اٜداة لغى انزبسٚخ لبػخ ج ػهى انُفظ انزشثٕٖ لغى ػهى انُفظ جلبػخ  طٛذنخ  301 املكبٌ

ألرب
ا

عبء
 

    انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ د ؼشثٛخربسٚخٛخ ثبنهغخ ان َظٕص اإلعاليٛخ ٔانسضبسح انُظى املبدة

     د/ آيبل خبثش   يؼبٌَٕٔ       د/ نٛهٗ زغٍ  انعضى

    يكزجبد 203 لغى انزبسٚخ -كهٛخ اٜداة  لبػخ أ لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

نشــبط  طخرذسٚظ فئبد خب قطش   املبدة
 طــالبً

    

         د/ ػهٛبء ػجبط    انعضى

     يكزجبد 203   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 تارٌخ اآلٌوبٌن والممالٌك

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 النظم والحضارة اإلسالمٌة

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 والغرب فى العصور الوسطى العالقات بٌن الشرق

      4 - 2 2 جغرافٌا الوطن العربى

       ٌختار الطالب مقررا واحدا من بٌن:
  تحقٌق المخطوط

2 
 
2 

 
- 

 
4 

 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً / إدريض طهطبٌ صبحلأ.د أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً

      نصوص تارٌخٌة باللغة العربٌة
      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
     ٌوم كامل ٌةتربٌة عمل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                

 جغزافيب:   انشعبت                                               

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                 كهيت انرتبيت       

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                 طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    48عذد انطالة:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة
ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

  خغشافٛب انؼًشاٌ خغشافٛب انُمم ٔانزدبسح

       د/ سيضبٌ عؼذ    د/ ثٓدذ ػجذ انغالو   انعضى

  يكزجبد 203 يكزجبد 302 املكبٌ

نني
االث

 

 يمشس اخزٛبسٖ  طخفئبد خب عٛكٕنٕخٛخ املبدة

 د عزشؼبس ػٍ ثؼذاال
 د َظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ د خغشافٛب انؼًشاٌ

  

    يؼبٌَٕٔ        د/ سيضبٌ عؼذ   د/ طبثش ػجذ انغالو       أزًذ عًٛش د/  انعضى

يؼًم َظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ  يكزجبد 201 املكبٌ

 لغى اندغشافٛب –كهٛخ اٜداة 
   لغى اندغشافٛب –كهٛخ اٜداة  ُفظلبػخ ج لغى ػهى ان

ثبء
ثال

ان
 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ  ع 1 يظغش رذسٚظ املبدة

 انزشثٕٚخ

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 يمشس اخزٛبسٖ 

 عزشؼبس ػٍ ثؼذاال
 خغشافٛب انجسبس ٔانًسٛطبد

 

    بل دسٔٚش د/ كً  د/ طبثش ػجذ انغالو       آيبل خبثش د/      د/ ادسٚظ عهطبٌ  انعضى

  لبػخ أ لغى ػهى انُفظ يكزجبد 301 يؼًم يظبدس انزؼهى طٛذنخ 301 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

      َظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ د خغشافٛب انجسبس ٔانًسٛطبد املبدة

          أعًبء َٔٗ  د/   د/ كًبل دسٔٚش   انعضى

      غشافٛبلغى اند –كهٛخ اٜداة  يؼًم يظبدس انزؼهى املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 نشــبط  طخرذسٚظ فئبد خب طشق خغشافٛب انُمم ٔانزدبسح د املبدة

 طــالبً

    

        د/ ػهٛبء ػجبط   يؼبٌَٕٔ  انعضى

     يكزجبد 203 لبػخ د فُٛخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 - 2 2 جغرافٌا النقل والتجارة

   وكيم انكهيت     4 - 2 2 جغرافٌا البحار والمحٌطات

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 العمران جغرافٌا

      4 - 2 2 نظم المعلومات الجغرافٌة

       ٌختار الطالب مقررا واحدا من بٌن
  االستشعار عن بعد

2 
 
2 

 
- 

 
4 

 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً

      جغرافٌا الكوارث
      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2درٌس مصغر )ت
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة



 
 

 
 

 

 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                       

 انرتبىي نفضانعهى :   انشعبت                                                      

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                        كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                        طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    51عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ ُفغٛخان خزجبساداال املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

  ع ٔاإلثذاع انزكبء اإلسشبدٖ دُفظ ان ػهى

     يؼبٌَٕٔ     بٌَٕٔ يؼ  د/ أزًذ عًٛش    د/ يسًذ كبيم   انعضى

  انزشثٕٖ ظُفانػهى  يؼبيم لغى يؼًم انسبعت اٜنٗ يكزجبد 302 لبػخ ة لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ املكبٌ

نني
االث

 

نشــبط  فئبد خبطخ رذسٚظ طشق انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ املبدة
 طــالبً

  ُفغٛخان خزجبساداال ع 1 يظغش رذسٚظ

     د/ يسًذ كبيم   د/ ُْبء ػجذ انسًٛذ        د/ ُْبء ػجذ انسًٛذ      نجٛت د/ فًٓٛخ انعضى

  لبػخ ة ػهى َفظ يكزجبد 303 لبػخ أ ػهى انُفظ انزشثٕٖ طٛذنخ 103 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

  د ربسٚخ يظش انسذٚث ٔانًؼبطش اإلسشبدٖ ُفظ ان ػهى

      د/ أزًذ ػجذ انًؼض        ًبء عبنًبٌ د/ انشٛ انعضى

  انزشثٕٖ لبػخ ج لغى ػهى انُفظ لبػخ د فُٛخ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  ع ُفغٛخان خزجبساداال ٔاإلثذاع انزكبء ػهى انُفظ: اإلػذاد ٔانزذسٚت ٔاإلخبصح يُٓخ املبدة

   يؼبٌَٕٔ     د/ أزًذ ثكش      د/ أيم إَٔس ػجذ انؼضٚض  انعضى

  انزشثٕٖ ظُفانػهى  يؼبيم لغى انزشثٕٖ فظُانػهى لغى ة  لبػخ انزشثٕٖ ُفظانػهى لغى ج  لبػخ املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

ػهى انُفظ: اإلػذاد  يُٓخ املبدة

 د ٔانزذسٚت ٔاإلخبصح

    ٔانًؼبطش ٚثانسذ ظشي ربسٚخ َفظ إسشبد٘ ػهى

      يؼبٌَٕٔ        د/ انشًٛبء عبنًبٌ   يؼبٌَٕٔ    انعضى

    انزشثٕٖ لبػخ ة لغى ػهى انُفظ لبػخ أ لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ يؼبيم ػهى انُفظ املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      6 - 2 4 نفس اإلرشادىال علم

   وكيم انكهيت     6 - 2 4 علم النفس: اإلعداد والتدرٌب واإلجازة مهنة

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 5 2 - 3 سٌةاالختبارات النف

      4 2 - 2 بداعاإلذكاء وال

      4 - 2 2 تارٌخ مصر الحدٌث والمعاصر
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً بٌ صبحلأ.د/ إدريض طهط أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 وانهيظبنضانبكبنىريىص 
 اننهبئيت  اننظخت

 انثبنثتانفزقت :                                                        

 ريبضيبث:   انشعبت                                                       

 انثبنيطي: انفصم انذرا                                                        كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                         طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    057عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

بدة ريــــــ
 عهًيــــــــت

دٔال خبطخ 

 يؼبدالد رفبضهٛخٔ

 
 

  

           شٕلٗ ْبشىد/  انعضى

     طٛذنخ 203 املكبٌ

نني
االث

 

األٔعبط يٛكبَٛكب   }ة{ع يح  1 رذسٚظ يظغش األٔعبط انًزؼذدحيٛكبَٛكب  عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ ع 1 رذسٚظ يظغش املبدة

 انًزؼذدح

     د/ انغٛذ زدبصٖ    ْشبو يظطفٗ  /د    د/ انغٛذ زدبصٖ       أزًذ عًٛش د/  طٛذنخ 102  ٛى ػجذ انغُٗد/ اثشاْ }أ{يح  انعضى

 فُٛخ 502  لبػخ د فُٛخ فُٛخ 502 طٛذنخ 101 طٛذنخ 101    د/ أيم أيٍٛ  }ج{يح  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  يٛكبَٛكب انفضبء ٔانفهك مبرّ انزشثٕٚخانفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛ ػذدٖرسهٛم  يؼبدالد رفبضهٛخدٔال خبطخ ٔ املبدة

    د/ يسًذ خبثش    د/ آيبل خبثش    د/ ػهٗ انجذسٖ شًشدٌ        يسًذ عجبقد/  انعضى

  طٛذنخ 101 طٛذنخ 201 طٛذنخ 103 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط   املبدة
 ًطــالب

  ػذدٖرسهٛم   طشق رذسٚظ فئبد خبطخ دُٚبيٛكب رسهٛهٛخ

        د/ ػهٗ شًشدٌ      د/ يسًذ سثٛغ        أزًذ فؤاد  د/  انعضى

  فُٛخ 502  طٛذنخ 202 طٛذنخ  302  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 

   رسهٛم إزظبئٗ 

      د/ َدالء يسًٕد   انعضى

   فُٛخ 402 املكبٌ
  

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      3 - - 3 تحلٌل عددى

   وكيم انكهيت     3 - - 3 دوال خاصة ومعادالت تفاضلٌة

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 تحلٌل إحصائى

      3 - - 3 دٌنامٌكا تحلٌلٌة

      3 - - 3 المتعددةمٌكانٌكا األوساط 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً  ٌختار الطالب مقررا واحداً من بٌن: 

  هندسة الكسورٌات

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      والفلك  مٌكانٌكا الفضاء
      2 - - 2 لتربوٌةالفكر التربوى وتطبٌقاته ا

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 

 

 

 



 

 

 

 
         

وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  
 انبكبنىريىص وانهيظبنض

 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                       

  كيًيبء:  انشعبت                                                      

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                        كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                        طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عبث: عذد انظب   77عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0 -08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 ـبط نشـ 3 فٛضٚبئٛخ كًٛٛبء 1ع  يح  ٛخكًٛٛبء رسهٛه   1ع يح  3كًٛٛبء ػضٕٚخ  املبدة
 طــالبً

  

   د/ َظش انذٍٚ فؤاد     يؼبٌَٕٔ      انعضى

   طٛذنخ 203 كهٛخ انؼهٕو –لغى انكًٛٛبء  املكبٌ

نني
االث

 

  3 ٚخػضٕ كًٛٛبء هٛخرسهٛ كًٛٛبء فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ املبدة

    د/ أششف ػجذ انًُؼى       د/ عهٕٖ أثٕ انمبعى   أزًذ عًٛش    د/  انعضى

  طٛذنخ 202 طٛذنخ 202 يكزجبد 201 كبٌامل

ثبء
ثال

ان
 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ  رذسٚظ فئبد خبطخ طشق املبدة

 انزشثٕٚخ
 
 

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 

ع   ٛخكًٛٛبء رسهٛه  

 1يح 

 ٛخكًٛٛبء رسهٛه

  2ع  يح 

 

  كهٛخ انؼهٕو –نكًٛٛبء لغى ا   يؼبٌَٕٔ       د/ أيًٛخ انسُٛٗ   د/ ػجذ انشصاق عٕٚهى    انعضى

    2فٛضٚبئٛخ يح  كًٛٛبء طٛذنخ 103 طٛذنخ 101 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

 + د انضيشح َظشٚخ ع 1 يظغش رذسٚظ

   د/ ػظبو كًبل        خهٛفخ زغت انُجٗ / د انعضى

 طٛذنخ 101 طٛذنخ 202 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

   + د رسهٛم ػذد٘   1ضٚبئٛخ يح فٛ كًٛٛبء املبدة

    د/ ْجّ زًذٖ    كهٛخ انؼهٕو –لغى انكًٛٛبء    يؼبٌَٕٔ   انعضى

   طٛذنخ 302  2ع  يح  3كًٛٛبء ػضٕٚخ   2ع  يح  ٛخكًٛٛبء رسهٛه املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      7 4 - 3 (4كٌمٌاء فٌزٌائٌة )

   وكيم انكهيت     6 3 - 3 (2لٌة )كٌمٌاء تحلٌ

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 1 4 - 4 (4كٌمٌاء عضوٌة )

      4 - 2 2 تحلٌل عددى

      3 - 8 2 الزمرة نظرٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أمحذ حمًذ أمحذ أ.د/ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 
 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                        

 انفيشيبء:   انشعبت                                                       

 انثبنيانفصم انذراطً:                                                         كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                         طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    01عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

  انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ ذخٕاي فٛضٚبء  ذخٕاي فٛضٚبء انكى  ٛكبَٛكبي ضٚبءانسبعت فٙ انفٛ عزخذاوا املبدة

       د/ أيًٛخ انسُٛٗ    د/ ػبدل طبثش     د/ ػبدل طبثش    شؼشأٖ  شًٛٙ / د انعضى

  طٛذنخ 101 لغى انفٛضٚبء  كهٛخ انؼهٕو – انفٛضٚبء لغى املكبٌ

نني
االث

 

 فئبد خبطخ عٛكٕنٕخٛخ طالديٕ اشجبِ ملبدةا

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

نشــبط 
 طــالبً

   ديٕطال اشجبِ انكى  يٛكبَٛكب

       يؼبٌَٕٔ د/ أزًذ عًٛش   د/ طالذ دسٔٚش     انعضى

   كهٛخ انؼهٕو  - انفٛضٚبء يمبيؼ طٛذنخ 101 انفٛضٚبء لغى املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ع 2خٕايذ فٛضٚبء ع 2َٕٔٚخ  فٛضٚبء 2 َٕٔٚخ فٛضٚبء سٚظ فئبد خبطخرذ طشق املبدة

      يؼبٌَٕٔ ػضح انجذسٖ     / د د/ ػجذ انشصاق عٕٚهى     انعضى

  كهٛخ انؼهٕو  - انفٛضٚبء يمبيؼ كهٛخ انؼهٕو –لغى انفٛضٚبء  طٛذنخ 101 املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

  ع بءفٙ انفٛضٚ انسبعت اعزخذاو ع 1 شيظغ رذسٚظ

      يؼبٌَٕٔ خهٛفخ زغت انُجٗ       / د انعضى

  ضٚبءانفٛ مبييؼ طٛذنخ 202 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

   + د رسهٛم ػذد٘     املبدة

   د/ ْجّ زًذٖ        انعضى

   طٛذنخ 302     املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 (8فٌزٌاء نووٌة )

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 (8فٌزٌاء جوامد )

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 3 - 8 2 (2مٌكانٌكا كم )

       3 8 - 2 أشباه موصالت

      4 2 - 2 استخدام الحاسب فى الفٌزٌاء
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 4 - 8 3 ٌل عددىتحل

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 



 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                

 بيىنىجي:   انشعبت                                               

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                 كهيت انرتبيت      

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                 طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:     018عذد انطالة:       
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

  ٔانًُبػخ انطفٛهٛبد ػهى انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ 2ط  ع 1 يظغش رذسٚظ َجبد يزمذو رششٚر ثٛئٛخ  بيٛكشٔثٕٛنٕخٛ املبدة

    غٍ  د/ يسًذ ز   د/ أيًٛخ انسُٛٗ       د/ عسش َجٛم    د/ يؤيٍ      د/ ٔنٛذ ٔزٛذ  انعضى

  طٛذنخ 201 طٛذنخ 102 طٛذنخ 202 طٛذنخ 203 املكبٌ

نني
االث

 

 خفئبد خبط عٛكٕنٕخٛخ 1زٕٛاٌ  فغٕٛنٕخٛب املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

ػهى طجمبد ٔربسٚخ 

 األسع

ػهى انطجمبد ٔربسٚخ  1فغٕٛنٕخٛب زٕٛاٌ ع ط 

 2ع ط  األسع

 يؼبٌَٕٔ     د/ يسًٕد ػضة         د/ َٓهخ فشج       د/ ضٛبء األصْش٘  انعضى

 لغى اندٕٛنٕخٛب  انؼهٕو كهٛخيؼبيم لغى ػهى انسٕٛاٌ  لغى اندٕٛنٕخٛب طٛذنخ 201 طٛذنخ 201 املكبٌ

 كهٛخ انؼهٕو 

ثبء
ثال

ان
 

  1ط  ع 1 يظغش رذسٚظ 2ع ط األسعػهى انطجمبد ٔربسٚخ  رطجٛمٛخ بيٛكشٔثٕٛنٕخٛ 1ع ط األسعػهى انطجمبد ٔربسٚخ  املبدة

      د/ عسش َجٛم       يؼبٌَٕٔ    د/ ػطٛخ ػجذ هللا   كهٛخ انؼهٕو   –لغى اندٕٛنٕخٛب     انعضى

  2ػهى انطفٛهٛبد ع ط  املكبٌ

 2فغٕٛنٕخٛب زٕٛاٌ ع ط 

   يؼبٌَٕٔ   -ػهى انسٕٛاٌ  يؼبيم

  طٛذنخ 203 كهٛخ انؼهٕو –لغى اندٕٛنٕخٛب  فُٛخ 402

عبء
ألرب

ا
 

  ع َجبد يزمذو رششٚر ع َجبد رظُٛف ع ٛمٛخرطج يٛكشٔثٕٛنٕخٛب بدَج رظُٛف فئبد خبطخ رذسٚظ قطش املبدة

  يؼبٌَٕٔ     د/ دػبء يظطفٗ      د/ انضْشاء خهٛم     انعضى

  انؼهٕو كهٛخ -يؼبيم لغى انُجبد  فُٛخ 401 طٛذنخ 203 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

 

نشــبط 
 طــالبً

   2فغٕٛنٕخٛب زٕٛاٌ ع ط

   2، 1ع ط  انطفٛهٛبد ػهى انعضى

   يؼبيم ػهى انسٕٛاٌ  يؼبٌَٕٔ   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      4 2 - 2 (2فسٌولوجٌا حٌوان )

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 والمناعةعلم الطفٌلٌات 

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 (2+2) - (8+8) ت +  تشرٌح نبات متقدمتصنٌف نبا

      3 2 - 8 علم طبقات وتارٌخ األرض

      2 - - 2 مٌكروبٌولوجٌا بٌئٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل حمًذ أمحذ أ.د/ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً     ٌختار الطالب مقرراً واحداً من بٌن:

      4 2 - 2 مٌكروبٌولوجٌا تطبٌقٌة
      إشعاعٌةبٌولوجٌا 

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      ٌوم كامل تربٌة عملٌة

 



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                           

 تعهيى سراعً إنتبج حيىاني:   انشعبت                                          

 انثبنيانفصم انذراطً:                                             كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                             طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    00عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 نظبعتاانيىو / 

حذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ 

 انزشثٕٚخ

   

        د/ صُٚبْى يسًذ  انعضى

    يؼًم انًٕعٛمٗ املكبٌ

نني
االث

 

  ع زدبرٓبُكًٛٛبء أنجبٌ ٔي ٌ انهسٕو ٔانذٔاخٍ ركُٕنٕخٛب عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ املبدة

   يؼبٌَٕٔ    د/ عٕصاٌ عؼذ نطٛف        أزًذ عًٛش د/  انعضى

  لغى األنجبٌ –خ ػكهٛخ انضسا لغى ػهٕو األغزٚخ -كهٛخ انضساػخ  يكزجبد 201 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  زدبرٓبُكًٛٛبء أنجبٌ ٔي فئبد خبطخ شق رذسٚظط ع ركُٕنٕخٛب انهسٕو ٔانذٔاخٍ ٌ رشثٛخ زٕٛاٌ ٔدٔاخٍ املبدة

    د/ ػهٗ يزٕنٗ    د/ يسًذ فٓٛى     يؼبٌَٕٔ    د/ يسًذ انطبْش عالو   انعضى

   انضساػخكهٛخ  يؼًم يظبدس انزؼهى لغى ػهٕو األغزٚخ -كهٛخ انضساػخ  انضساػخكهٛخ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط  ع اخٍطسخ زٕٛاٌ ٔدٔ طسخ زٕٛاٌ ٔدٔاخٍ املبدة
 طــالبً

   عرشثٛخ زٕٛاٌ ٔدٔاخٍ 

    يؼبٌَٕٔ    يؼبٌَٕٔ    د/ أزًذ عؼذ   انعضى

   انضساػخكهٛخ  انضساػخكهٛخ  املكبٌ

ا 
ض

ًي
خل

 

        ع 1 رذسٚظ يظغش املبدة

          د/ يسًذ فٓٛى   انعضى

        يؼًم يظبدس انزؼهى املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن ــادةاســـم المــــ

      4 2 - 2 تربٌة حٌوان ودواجن

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 صحة حٌوان ودواجن

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 تكنولوجٌا اللحوم ودواجن

      6 4 - 2 كٌمٌاء ألبان ومنتجاتها

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )

      بوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                               

 صنبعبث غذائيت وأنببٌتعهيى سراعً  : انشعبت                              

 انثبنيانفصم انذراطً:                                كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    03عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 هيـــــتتزبيـــــت عً املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

    انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزشثٕٚخ

        د/ صُٚبْى يسًذ  انعضى

    يؼًم انًٕعٛمٗ املكبٌ

نني
االث

 

  ع بٔيُزدبرٓكًٛٛبء أنجبٌ  رؼجئخ ٔرغهٛف عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ املبدة

 د/ يسًذ لُبٖٔ      أزًذ عًٛش د/  انعضى

   ًٚخ ػجذ انسًٛذ + د/ كش

    يؼبٌَٕٔ 

 لغى ػهٕو األغزٚخ  يكزجبد 201 املكبٌ

 + لغى ػهٕو األنجبٌ

  لغى االنجبٌ  -كهٛخ انضساػخ

ثبء
ثال

ان
 

  ٌ زدبرٓبُكًٛٛبء أنجبٌ ٔي فئبد خبطخ طشق رذسٚظ ع رغزٚخ االَغبٌ ٌ رغزٚخ االَغبٌ املبدة

 د/ سلٛخ سيضبٌ ػجذ انغالو  انعضى

  عكشٖ    د/ فٕصٖ +

   د/ ػهٗ يزٕنٗ     د/ يسًذ فٓٛى    يؼبٌَٕٔ  

  لغى االنجبٌ -كهٛخ انضساػخ  يؼًم يظبدس انزؼهى لغى ػهٕو األغزٚخ -كهٛخ انضساػخ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط     املبدة
 طــالبً

    ع رؼجئخ ٔرغهٛف

     يؼبٌَٕٔ      انعضى

    + لغى ػهٕو األنجبٌلغى ػهٕو األغزٚخ     املكبٌ

ض
ًي

 خل
ا

 

        ع 1 رذسٚظ يظغش املبدة

        د/ يسًذ فٓٛى     انعضى

        يؼًم يظبدس انزؼهى املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      6 4 - 2 كٌمٌاء ألبان ومتجاتها

   وكيم انكهيت     4 2 - 2 تعبئة وتغلٌف

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 االنسان تغذٌة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة

      2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً طهطبٌ صبحلأ.د/ إدريض  أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )
      بوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاث اننظزيت وانتطبيقيت ملزحهت 
 انبكبنىريىص وانهيظبنض

 اننهبئيتاننظخت 

  زقت : انثبنثتانف      

 انتبج نببتً تعهيى سراعً:  تانشعب      

 انثبنًانفصم انذراطً:        كهيت انرتبيت 

 8109/8181انعبو اجلبيعي :          طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبثعذد         6عذد انطالة:  
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حـذ
األ

 

 عًهيـــــت تزبيـــــت املبدة

ــت
يـــ

عهً
دة 

ـــب
ــــ

ريـ
 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ 

 انزشثٕٚخ

  
 

        د/ صُٚبْى يسًذ  انعضى

    يؼًم انًٕعٛمٗ املكبٌ

نني
االث

 

 نشــبط  أيشاع انُجبد عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ املبدة
 طــالبً

 ع َجبربد انضُٚخ ٔانزُغٛك

   يؼبٌَٕٔ  جذ انشاصق شؼشٔاٖ د/ ػ      أزًذ عًٛش د/  انعضى

 لغى انجغبرٍٛ –كهٛخ انضساػخ  لغى أيشاع انُجبد –كهٛخ انضساػخ  يكزجبد 201 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  أيشاع انُجبد فئبد خبطخ طشق رذسٚظ زششاد الزظبدٚخ  زششاد الزظبدٚخ ع املبدة

   يؼبٌَٕٔ   يسًذ فٓٛى    د/   د/ ػالء ػجذ انؼهٛى + د/ يشٔح فبسٔق  يؼبٌَٕٔ  انعضى

  لغى أيشاع انُجبد –كهٛخ انضساػخ  يؼًم يظبدس انزؼهى لغى ٔلبٚخ انُجبد –كهٛخ انضساػخ  املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  ع 1إَزبج يسبطٛم انسمم  َجبربد انضُٚخ ٔانزُغٛك 1إَزبج يسبطٛم انسمم  املبدة

 د/ يظطفٗ عؼذ األشًَٕٗ انعضى

  عبنى د/ يُظٕس ػجذ انًدٛذ+ 

    يؼبٌَٕٔ  د/ سخبء ػهٗ طّ 

  لغى انًسبطٛم –كهٛخ انضساػخ  لغى انجغبرٍٛ –كهٛخ انضساػخ  لغى انًسبطٛم –كهٛخ انضساػخ  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

        ع 1 رذسٚظ يظغش املبدة

         د/ يسًذ فٓٛى    انعضى

        يؼًم يظبدس انزؼهى املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 حشرات اقتصادٌة

   وكيم انكهيت     6 4 - 2 نباتات الزٌنة والتنسٌق

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 4 - 2 2إنتاج محاصٌل الحقل 

      4 2 - 2 أمراض النبات

      2 - - 2 طبٌقاته التربوٌةالفكر التربوى وت
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )

      ٌوم كامل عملٌةالتربٌة ال
 

 

 

 

 



 

 

 

 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاث اننظزيت وانتطبيقيت ملزحهت 
 انبكبنىريىص وانهيظبنض

 اننهبئيتاننظخت 

  زقت : انثبنثتانف      

 وقبيت اننببث تعهيى سراعً:  انشعبت      

 انثبنًانفصم انذراطً:        كهيت انرتبيت 

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   عبث يىييًب حبذ أقصًطب 8 :انظبعبثعذد         6عذد انطالة:  
 

 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حـذ
األ

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ــت
يـــ

عهً
دة 

ـــب
ــــ

ريـ
 

انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ 

 انزشثٕٚخ

  
 

    د/ صُٚبْى يسًذ      انعضى

    يؼًم انًٕعٛمٗ املكبٌ

نني
االث

 

    ع أيشاع َجبد فٛشٔعٛخ أيشاع َجبد فٛشٔعٛخ عٛكٕنٕخٛخ فئبد خبطخ املبدة

    يؼبٌَٕٔ   د/ َجٛهخ ػجذ انظبْش   أزًذ عًٛش      د/  انعضى

كهٛخ انضساػخ لغى أيشاع  دلغى أيشاع انُجب -كهٛخ انضساػخ  يكزجبد 201 املكبٌ

 انُجبد

   

ثبء
ثال

ان
 

    فئبد خبطخ طشق رذسٚظ ع أيشاع َجبد غٛش يؼذٚخ أيشاع َجبد غٛش يؼذٚخ املبدة

    د/ يسًذ فٓٛى     يؼبٌَٕٔ   د/ ُْبء ػٛبد   انعضى

    يؼًم يظبدس انزؼهى كهٛخ انضساػخ لغى أيشاع انُجبد املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 ــبط نش  املبدة
 طــالبً

     يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ

     يؼبٌَٕٔ د/ ػهٗ يظطفٗ  انعضى

     كهٛخ انضساػخ –لغى ٔلبٚخ انُجبد   املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

ريــــــــبدة  زششاد الزظبدٚخ ع 1 رذسٚظ يظغش املبدة
 عهًيـــــت

 زششاد الزظبدٚخ 

 د/ ػالء ػهٗ ػجذ انؼهٛى  د/ ػالء ػهٗ ػجذ انؼهٛى د/ يسًذ فٓٛى     انعضى

 كهٛخ انضساػخ –لغى ٔلبٚخ انُجبد   كهٛخ انضساػخ –لغى ٔلبٚخ انُجبد  يؼًم يظبدس انزؼهى املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 أمراض نبات فٌروسٌة

   وكيم انكهيت     6 4 - 2 حشرات اقتصادٌة

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 أمراض نبات غٌر معدٌة

      4 2 - 2 مبٌدات اآلفات الزراعٌة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التربوٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أمحذ أ.د/ أمحذ حمًذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

      2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة
      2 2 - - (2تدرٌس مصغر )

      ٌوم كامل عملٌةالتربٌة ال



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتخت اننظ

 انثبنثتانفزقت :                                                        

 نغت عزبيتث.أ. :   انشعبت                                                       

 نيانثبانفصم انذراطي:                                                         كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    98عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 انفكش انزشثٕٖ    املبدة

  ٔرطجٛمبرّ انزؼهًٛٛخ

 اخزٛبس٘ بفٙثم يمشس

 َفظ  ػهى أ لبػخ     دسٚخ ٚسٗ ٔاعززكبس د/  رؼهى يٓبساد

 طٛذنخ 302   أطٕل رشثٛخ عكبَٛخ د/ يسًذ خًٛظ  

  د إعاليٛخٔيؼبيالد  ػجبداد

                 يسًذ سشذٖ  /د ػهًٛخ ثمبفخ     د/ صُٚبْى يسًذ    انعضى

 يكزجبد 301

      د/ اًٚبٌ يسًذ خبثش  

  لبػخ ة لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ يكزجبد 302   املكبٌ

نني
االث

 

 نشــبط   انؼشثٙ شؼش األدةانٙ  يذخم املبدة
 طــالبً

 األدةانٙ  يذخم    انسذٚث األدثٙانُمذ  اردبْبد

 انؼشثٙ شؼش

 د/ سضب سثٛغ       د/ عًبذ دٚبة       د/ سضب سثٛغ      انعضى

 طٛذنخ 202   طٛذنخ 101  طٛذنخ 301 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة
ريــــــــبدة 
 عهًيـــــت

   رؼهٛى انكجبس أطٕل  

  د/ صُٚت يسًٕد شؼجبٌ        انعضى

  طٛذنخ 103   املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  د ؼشانؼشثٙ ش األدةانٙ  يذخم  إعاليٛخٔيؼبيالد  ػجبداد   د انسذٚث األدثٙانُمذ  اردبْبد املبدة

    يسًذ سيضبٌ    د/  د/ اًٚبٌ يسًذ خبثش        د/ ػجذ انفزبذ انؼمٛهٗ       انعضى

  لبػخ أ لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ لبػخ أ لغى ػهى انُفظ انزشثٕٖ   طٛذنخ 101 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

ريــــــــبدة      املبدة
 عهًيـــــت

     

          انعضى

          املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌة

   وكيم انكهيت     2 - - 2 أصول تعلٌم الكبار

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 5 - 2 3 إسالمٌةومعامالت  عبادات

      5 - 2 3 ل إلى األدب العربى )شعر(مدخ

      5 - 2 3 الحدٌث األدبًاتجاهات النقد 
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 مقرر ثقافى اختٌارى

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 
 
 
 
 
 



 
 
         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                      

 نغت اجنهيشيتث.أ. :   انشعبت                                                     

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                        كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    55عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

     املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

 اخزٛبس٘ ثمبفٙ يمشس

 َفظ  أػهى لبػخ   دسٚخ ٚسٗ ٔاعززكبس د/  رؼهى يٓبساد

 طٛذنخ 302   أطٕل رشثٛخ عكبَٛخ د/ يسًذ خًٛظ 

   

                 يسًذ سشذٖ  /د ػهًٛخ ثمبفخ      انعضى

 يكزجبد 301

  

        املكبٌ

نني
االث

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

 + د 2 رشخًخ انؼبيخ انٙ انهغٕٚبد يذخم

     د/ ثشٔد أدٚت     د/ يسًذ ػًبسح  انعضى

 فُٛخ 401 فُٛخ 402 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 نشــبط      املبدة
 طــالبً

  + ع رطجٛمٛخ نغٕٚبد

  د/ سضب ػهٗ        انعضى

  طٛذنخ 201     املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 د 1َمذ      انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزؼهًٛٛخ +د 1َمذ  املبدة

 د/ خًبل انزالٖٔ          د/ ٔائم ػبدل       د/ خًبل انزالٖٔ     انعضى

 يؼًم انهغبد     انًغشذ انششلٗ طٛذنخ 203 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    2 لظخ + د شؼش رؼهٛى انكجبس أطٕل املبدة

    د/ يسًٕد ػجذ انًدٛذ      د/ يًذٔذ ػضٚض     د/ زغُبء ػجذ انُجٗ       انعضى

    طٛذنخ 201 طٛذنخ 202 يكزجبد 201 املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌة

   كهيت وكيم ان    2 - - 2 أصول تعلٌم الكبار

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 6 - 4 2 (2) ونقدشعر 

      2 - - 2 مدخل إلى اللغوٌات العامة

      3 8 - 2 لغوٌات تطبٌقٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 3 - 8 2 (3ترجمة )

      2 - - 2 (3قصة )
      2 - - 2 مقرر ثقافى اختٌارى

      كامل ٌوم عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                        

 دراطبث ث.أ.:   انشعبت                                                       

 انثبنيانفصم انذراطً:                                                         كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   بعبث يىييًب حبذ أقصًط 8عذد انظبعبث:    064عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حذ
األ

 

 انفكش انزشثٕٖ خغشافٛخ طجٛؼٛخ املبدة

  ٔرطجٛمبرّ انزؼهًٛٛخ 

 اخزٛبس٘ ثمبفٙ يمشس

 َفظ  أػهى لبػخ   دسٚخ ٚسٗ ٔاعززكبس د/  رؼهى يٓبساد

 طٛذنخ 302   أطٕل رشثٛخ عكبَٛخ د/ يسًذ خًٛظ 

   

    يسًذ سشذٖ  /د ػهًٛخ ثمبفخ     د/ صُٚبْى يسًذ    د/ أعبيخ زغٍٛ   انعضى

 يكزجبد 301 

    

    يكزجبد 302 طٛذنخ 102 املكبٌ

نني
االث

 

ري   د ٔاألَذنظ ةانًغش ربسٚخ املبدة
ــت

ــــ
يــ

عهً
دة 

ـــب
ـــ

 

 نشــبط
 طــالبً 

  ربسٚخ انًغشة ٔاالَذنظ 

        د/ طالذ ػٛذ     أ/ َبطش يُٓٗ     انعضى

  طٛذنخ 203    فُٛخ 401 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  املبدة

 تزبيـــــت عًهيـــــت

  د نًؼبطشانسذٚث ٔا شةانؼ ربسٚخ ٔانًؼبطش ٚثانؼشة انسذ ربسٚخ

  د/ عٕعٍ عهٛى      انعضى

  انزشثٕٖ لبػخ ة لغى ػهى انُفظ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

  أطٕل رؼهٛى انكجبس د خغشافٛخ طجٛؼٛخ املبدة

  د/ صُٚت يسًٕد شؼجبٌ       يؼبٌَٕٔ   انعضى

  طٛذنخ 203 لغى اندغشافٛب املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

          املبدة

          انعضى

          املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 - + 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌة

   وكيم انكهيت     2 - + 2 أصول تعلٌم الكبار

 جلبيعترئيض ا عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر

      4 - 2 2 واألندلس المغربتارٌخ 

      4 - 2 2 جغرافٌا طبٌعٌة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 2 - - 2 مقرر ثقافى اختٌارى

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتول تىسيع احملبضزاث جذ 

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                     

 ريبضيبثث.أ. :   انشعبت                                                    

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                      كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    0عذد انطالة: 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0 -08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 اخزٛبس٘ ثمبفٙ يمشس  (3)مٛخرطجٛ سٚبضٛبد   املبدة

 َفظ  أػهى لبػخ     دسٚخ ٚسٗ ٔاعززكبس د/  رؼهى يٓبساد

 طٛذنخ 302   أطٕل رشثٛخ عكبَٛخ د/ يسًذ خًٛظ 

 سٚبضٛبد  رؼهٛى انكجبس أطٕل

 (3)مٛخرطجٛ

  يسًذ سشذٖ  /دػهًٛخ  ثمبفخ    د/ يسًذ فؤاد      انعضى

 ديكزجب 301

     د/ يسًذ فؤاد     د/ صُٚت يسًٕد شؼجبٌ  

 لغى انشٚبضٛبد انًكزت  لغى انشٚبضٛبد   املكبٌ

نني
االث

 

 خفئبد خبط عٛكٕنٕخٛخ انُٓذعخ أعبعٛبد املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

  د  انُٓذعخ أعبعٛبد  

     بؽ  د/ يظطفٗ انظج        د/ َٓهخ فشج    د/ يظطفٗ انظجبؽ    انعضى

  لغى انشٚبضٛبد   طٛذنخ 201 لغى انشٚبضٛبد املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   انُٓذعخ أعبعٛبد        املبدة

    د/ يظطفٗ انظجبؽ           انعضى

  لغى انشٚبضٛبد        املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

نشــبط   د (3)مٛخرطجٛ سٚبضٛبد املبدة
 طــالبً

 الززًبالدا َظشٚخ  رذسٚظ فئبد خبطخ طشق

     د/ َدالء يسًٕد      د/ ْشبو يظطفٗ       د/ يسًذ فؤاد   انعضى

 لغى انشٚبضٛبد  كهٛخ انزشثٛخ -انًكزت   لغى انشٚبضٛبد املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

  د االززًبالد َظشٚخ  انفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزؼهًٛٛخ

      د/ َدالء يسًٕد         ل د/ ٔائم ػبد انعضى

  لغى انشٚبضٛبد  انًكزت املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 - - 2 الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌة

   وكيم انكهيت     2 - - 2 سٌكولوجٌة فئات خاصة

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولــت اجلذرئيض جلنـ إعذاد اجلذول 2 - - 2 طرق تدرٌس فئات خاصة

      2 - - 2 أصول تعلٌم الكبار

      5 - 2 3 أساسٌات الهندسة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 5 - 2 3 (4رٌاضٌات تطبٌقٌة )

      3 - 8 2 االحتماالت ظرٌةن
      2 - - 2 مقرر ثقافى 

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
وانتطبيقيت ملزحهت  اننظزيتجذول تىسيع احملبضزاث  

 انبكبنىريىص وانهيظبنض
 اننهبئيتاننظخت 

 انثبنثتانفزقت :                                                   

 ث.أ. عهىو:   انشعبت                                                  

 انثبنيانفصم انذراطي:                                                    كهيت انرتبيت  

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبث:    815عذد انطالة:   
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0 -08 08-00 00-01 01-9 9-8 انظبعتانيىو / 

حذ
األ

 

 اخزٛبس٘ ثمبفٙ يمشس فٛضٚبئٛخ كًٛٛبء يبدح خٕاص املبدة

 َفظ  أػهى لبػخ   دسٚخ ٚسٗ ٔاعززكبس د/  رؼهى يٓبساد

 طٛذنخ 302   أطٕل رشثٛخ عكبَٛخ د/ يسًذ خًٛظ 

 

 نشــبط
 طــالبً 

 

  يكزجبد 301 يسًذ سشذٖ  / دػهًٛخ  ثمبفخ   د/ أزًذ إثشاْٛى    د/ يبٚغخ لبٚذ    انعضى

   فُٛخ 402 املكبٌ

نني
االث

 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ــت
ــــ

يــ
عهً

دة 
ـــب

يـــ
ر

 

  4، 3ع ط ثٕٛنٕخٛب خغى االَغبٌ خغى االَغبٌ ثٕٛنٕخٛب

  يؼًم ػهى انسٕٛاٌ   يؼبٌَٕٔ      جبٌ زدبص٘ د/ شؼ انعضى

  ٔيغُبطٛغٛخ كٓشثٛخخٕاص يبدح +  يكزجبد 201 املكبٌ

 لغى انفٛضٚبء   يؼبٌَٕٔ  1ط 

 

الثبء
انث

 

  1+ ٔساثخ يح  َجبد فغٕٛنٕخٛب ٔساثخ  جبدَ فغٕٛنٕخٛب غُبطٛغٛخٔي كٓشثٛخ املبدة

 انؼهٕو كهٛخ -يؼبيم انُجبد 

 2ع ط  فٛضٚبئٛخ ًٛٛبءك

 

 

  يؼبٌَٕٔ     د/ أزًذ يكبٖٔ        د/ ْبنخ أزًذ     د/ عبيٗ ثطشط     انعضى

  لغى انكًٛٛبء   لغى انكًٛٛبء  2ع ط  فٛضٚبئٛخ ًٛٛبءك انًغشذ انششلٗ املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 3ع ط فٛضٚبئٛخ ًٛٛبءك املبدة

 لغى انكًٛٛبء   يؼبٌَٕٔ   
  1ع ط  فٛضٚبئٛخ ًٛٛبءك 2ع ط ثٕٛنٕخٛب خغى االَغبٌ ٛخانفكش انزشثٕٖ ٔرطجٛمبرّ انزؼهًٛ

 
 

 ٔيغُبطٛغٛخ كٓشثٛخخٕاص يبدح + انعضى

 لغى انفٛضٚبء  يؼبٌَٕٔ  2ط 
  يؼبٌَٕٔ        د/ ٔائم ػبدل     

  1ع ط ثٕٛنٕخٛب خغى االَغبٌ املكبٌ

 يؼًم ػهى انسٕٛاٌ    يؼبٌَٕٔ 
  لغى انكًٛٛبء انؼهٕو يؼبيم ػهى انسٕٛاٌ كهٛخ انًغشذ انششلٗ

ض
ًي

اخل
 

 املبدة
 أطٕل رؼهٛى انكجبس

 2ع ط  ثٕٛنٕخٛب خغى االَغبٌ

 يؼًم ػهى انسٕٛاٌ    يؼبٌَٕٔ  
 2+ ٔساثخ يح  َجبد فغٕٛنٕخٛب

 انؼهٕو كهٛخ -يؼبيم انُجبد 

 ٔيغُبطٛغٛخ كٓشثٛخخٕاص يبدح +

 2ط 

 

 4ع ط  فٛضٚبئٛخ ًٛٛبءك د/ زغُبء ػجذ انُجٗ     انعضى

 لغى انكًٛٛبء    ؼبٌَٕٔ  ي
  يؼبٌَٕٔ      

  ٔيغُبطٛغٛخ كٓشثٛخخٕاص يبدح + يكزجبد 201 املكبٌ

 لغى انفٛضٚبء  يؼبٌَٕٔ   3ط

  4ط ٔيغُبطٛغٛخ كٓشثٛخخٕاص يبدح + 

 لغى انفٛضٚبء
  لغى انفٛضٚبء

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اســـم المــــــادة

      2 - - 2 مٌةالتعلٌالفكر التربوى وتطبٌقاته 

   وكيم انكهيت     2 - - 2 أصول تعلٌم الكبار

 رئيض اجلبيعت عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 5 2 - 3 كٌمٌاء فٌزٌائٌة

      4 2 - 2 بٌولوجٌا جسم اإلنسان

      4 8+8 - 8+8 فسٌولوجٌا نبات + وراثة
 أ.د/ يصطفً عبذ اننىب أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 3 8 - 2 خواص مادة

      3 8 - 2 كهربٌة ومغناطٌسٌة
      2 - - 2 مقرر ثقافى 

      ٌوم كامل عملٌةتربٌة 



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاث اننظزيت وانتطبيقيت ملزحهت 
 انبكبنىريىص وانهيظبنض

 اننهبئيتاننظخت 

 انفزقت : انثبنثت                                        

 انرتبيت اخلبصت:   انشعبت                                       

 انثبنًانفصم انذراطً:                                         كهيت انرتبيت

 8109/8181انعبو اجلبيعي :                                                   طبعبث يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبثعذد     08   عذد انطالة: 

 
 

 6-5 5-4 4-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-9 9-8 انيىو / انظبعت

حـذ
األ

 

عٛكٕنٕخٛخ رٖٔ  رأْٛم انًؼٕلٍٛ املبدة

 ع االززٛبخبد انخبطخ
 ع لٍٛرأْٛم انًؼٕ

 زبعت آنٗ فٗ انزخظض انزذخم انًجكش

 ع
 

  يؼبٌَٕٔ   د/ يظطفٗ خهٛم ػطب هللا    يؼبٌَٕٔ    د/ أعًبء فزسٗ أزًذ     انعضى

  يؼًم انهغبد انًكزت يؼًم انًٕعٛمٗ انًكزت املكبٌ

نني
االث

 

 1يمشس فٗ انزخظض انذلٛك  املبدة

 اضطشاثبد انُطك ٔانكالو
 بد انخبطخعٛكٕنٕخٛخ رٖٔ االززٛبخ

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 

 نشــبط 
 طــالبً

زبعت آنٗ فٗ 

 انزخظض

   

    د/ صُٚت ػجذ انغُٗ   د/ َٓهخ فشج       د/ انشًٛبء عبنًبٌ    انعضى

يؼًم يظبدس انزؼهى  طٛذنخ 201 انًكزت املكبٌ

 يجُٗ االداسح

   

ثبء
ثال

ان
 

 تزبيـــــت عًهيـــــت املبدة

ٗ فٗ زبعت آن

  انزخظض
  

 7يمشس فٗ انزخظض األكبدًٚٗ 

 رشخًخ

 د/ يسًذ فزسٗ       د/ يظطفٗ خهٛم   انعضى

 يؼًم انهغبد   انًكزت املكبٌ

عبء
ألرب

ا
 

 7 يمشس فٗ انزخظض األكبدًٚٗ املبدة

 رشخًخ

 1يمشس فٗ انزخظض انذلٛك 

 اضطشاثبد انُطك ٔانكالو
 طشق رذسٚظ 

 ع+ رٖٔ االززٛبخبد انخبطخ
  

   د/ ٚبيُخ يمهذ   د/ انشًٛبء عبنًبٌ    د/ يسًذ فزسٗ     انعضى

   يؼًم يظبدس انزؼهى انًكزت طٛذنخ 202 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

     املبدة

ريــــــبدة 
 عهًيــــــــت

 1يمشس فٗ انزخظض األكبدًٚٗ 

 لظخ َٔثش

 

  د/ يسًٕد ػجذ انًدٛذ        انعضى

  طٛذنخ 201     املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 8 - 3 تأهٌل المعوقٌن

 7مقرر فى التخصص األكادٌمى 
 ترجمة

4 - 
   وكيم انكهيت     4 -

 1مقرر فى التخصص األكادٌمى 
 قصة ونثر

 ترئيض اجلبيع عًيــذ انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلنـــت اجلذ إعذاد اجلذول 4 - - 4

 2مقرر فى التخصص الدقٌق 
 اضطراب التوحد مقرر متقدم
 اضطرابات النطق والكالم

4 - - 4      

      3 8 - 2 حاسب آلى فى التخصص
 بذ اننىبأ.د/ يصطفً ع أ.د/ عيذ عبذ انىاحذ عهً أ.د/ إدريض طهطبٌ صبحل أ.د/ أمحذ حمًذ أمحذ أ/ حمًذ نصز حيً 4 8 - 3 طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصة

      3 - - 3 التدخل المبكر
      3 8 - 2 سٌكولوجٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة

      ٌوم كامل عملٌةالتربٌة ال

 


