
        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                             

 :  لغة عزبية  الشعبة                            

 الجاىىالفصل الدراصى:                              كلية الرتبية          

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                    
 47عدد الطالب:                             
       صيدلةمبيى   303القاعة:             

 
 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

  + د ِٙبساد ٌغ٠ٛخ )وزبثخ( اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ املادة

  د/ دا١ٌب ِسّذ ػجذ اٌسىُ  د/ أ١ِّخ ػجذ اٌمبدس أزّذ  د/ أعّبء ِسّذ ِسشٚط  العضو

أصابيع 
 سوجية

   + د أٔذٌغٟأدة  فٍغفخ إعال١ِخ د فٍغفخ إعال١ِخ املادة

   د/ ٘بٌخ سث١غ ػجذ اٌؼض٠ض  د/ ِسّذ سِضبْ ػجذ اٌٛ٘بة  ٝ د/ إعّبػ١ً فش٠ذ ِزٌٛ ِؼبْٚٔٛ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 + د (2أدة ػجبعٝ ) ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ػٕذ اٌؼشة ٔمذٞفىش  املادة

 د/ ش١ّبء ػّش ِسّذ  د/ سضب سث١غ طمش  د/ أعّبء فزسٝ أزّذ  د/ زدبج أزّذ ػجذ اهلل  د/ ػّش ِسّذ ػجذ اٌٛازذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   + د (5ٔسٛ ٚطشف ) ع (2رذس٠ظ ِظغش ) د ػٕذ اٌؼشة ٔمذٞفىش  املادة

   د/ أِبٔٝ ِسّٛد ِظطفٝ  د/ زدبج أزّذ ػجذ اهلل  د/ أزّذ زٍّٝ ػجذ اٌس١ٍُ  والعض

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ اٌفشدٜ(:) األسثؼبء

 
 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 - 2 2 (5حنْ ّصشف )

 أ.د/ وكيل الللية    5 - 3 2 مَاسات لغْٓ٘ )نتاب٘(
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 أىذلظٕأدب 

      4 - 2 2 عيذ العشب ىكذٖفهش 

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد حيىأ/ حمند ىصز  4 - 2 2 فلظف٘ إطالمٔ٘

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘
      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 

 
 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  لغة اجنليشية  الشعبة                                      

 الجاىىالفصل الدراصى:                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 209عدد الطالب:                                      

       املضزح الشزقىالقاعة:                               
 

 

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

 الرتبيــــة العنليـــــة األحد
 

 

 

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية

   3وزبثخ  ع (2رذس٠ظ ِظغش ) طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ املادة

 ضوالع
 د/ خّبي ِسّذ شسبرخ

 خبثش ثٓ ز١بْ     2د/ أزّذ ػجذ اٌسبفع ِح 

 اٌّغشذ اٌششلٝ 2د/ ِشٚح خّبي ِسّذ ِح 
 د/ آِبي عؼذ أثٛ ا١ًٌٍ

  

بيع أصا
 سوجية

 د خطبثخ رس١ًٍ 3رشخّخ  ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ٌغ٠ٛبد رمبث١ٍخ املادة

 العضو
 د/ سضب ػٍٝ زغٓ

 خبثش ثٓ ز١بْ     2د/ أزّذ ػجذ اٌسبفع ِح 

 اٌّغشذ اٌششلٝ 2د/ ِشٚح خّبي ِسّذ ِح 
 د/ ِسّذ زبِذ زبفع د/ ِسّٛد ِسّذ اثشا١ُ٘

 الرتبيــــة العنليـــــة الجالثاء
 

 

 

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

   د ٌغ٠ٛبد رمبث١ٍخ اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ   املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ ص٠ٕبُ٘ ِسّذ ِسّذ  د/ أعّبء فزسٝ أزّذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 خطبثخ رس١ًٍ 2 شؼش ِذخً إٌٝ اٌٍغ٠ٛبد اٌؼبِخ  املادة

 د/ ِسّذ زبِذ زبفع  د/ ِّذٚذ ِسّٛد ػٍٝ  د/ ِظطفٝ ثبثذ ِسّذ  العضو

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ  

Poetry (2) 3 - - 3      

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

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

Contrastive Analysis  

 تكابلٔ٘لغْٓات 

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

Discourse Analysis 
 خطاب٘ حتلٔل

2 2 - 4      

Writing (3) 2 2 - 4      

Introduction To General Linguistics 3 2 - 5  أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد ىصز حيىأ/ حمند 

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال



 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                               

 :  لغة فزىضية الشعبة                              

 الجاىىالفصل الدراصى:                                كلية الرتبية       

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                        
 40عدد الطالب:                               

       فييةمبيى   ىيوتًالقاعة:                  
 

 

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

ثي
اال

ني
 

 اصابيع
 فزدية 

     د (3رشخّخ ) طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) املادة

     ِؼبْٚٔٛ  د/ ِسّذ خّؼخ سفبػٝ  د/ ربج اٌذ٠ٓ ِسّذ ػ١ذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 (3رشخّخ ) د (2( )21ِمبي أدثٝ اٌمشْ ) (2( )21ِمبي أدثٝ اٌمشْ ) ع (2رذس٠ظ ِظغش ) املادة

 د/ عب١ِخ شٛلٝ ِسّذ  ِؼبْٚٔٛ  د/ سشب ٠ٛعف زٍّٝ  د/ ربج اٌذ٠ٓ ِسّذ ػ١ذ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي اءالجالث

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

  (2ٌغ٠ٛبد ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ د (2ٌغ٠ٛبد ) املادة

  د/ ِسّذ ع١ذ ػجذ اهلل  د/ أ١ِّخ ػجذ اٌمبدس أزّذ  د/ ٍٔٙخ فشج ػٍٝ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   د (2( )21ٔظٛص اٌمشْ ) أدة فشٔىفٛٔٝ (2( )21ٔظٛص اٌمشْ ) املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ زٕبْ فبسٚق اٌزالٜٚ  د/ أدُ٘ سث١غ ِسفٛظ  العضو

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2اٌضٚخٝ(: أ٠بَ ) االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      5 - 2 3 (2لغْٓات )

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

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 أدب فشىهفْىٙ
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 - 2 3 (2( )88ىصْص الكشٌ )

      5 - 2 3 (2( )88مكال أدبٙ الكشٌ )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 املبدئيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  التاريخ الشعبة                                       

 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 22عدد الطالب:                                       

       مبيى فيية (الفارابى)القاعة:                            
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

   د خغشاف١ب اٌٛطٓ اٌؼشثٝ  خغشاف١ب اٌٛطٓ اٌؼشثٝ ربس٠خ ا٠٢ٛث١ٓ ٚاٌّّب١ٌه د ربس٠خ ا٠٢ٛث١ٓ ٚاٌّّب١ٌه املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ أعبِخ ِسّذ لبئذ  رٛف١ك  د/ أص٘بس ع١ذ ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

       إٌظُ ٚاٌسضبسح اإلعال١ِخ د إٌظُ ٚاٌسضبسح اإلعال١ِخ املادة

       د/ ١ٌٍٝ زغٓ ٌطفٝ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة
 ِىزجبد 334

 ع (2رذس٠ظ ِظغش )
 ِىزجبد 334

 ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ
 ط١ذٌخ 333

 ِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ 
 + د ٔظٛص ربس٠خ١خ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 ِؼبْٚٔٛ  زغٓ د/ ِسّذ ِدذٜ  د/ أعّبء فزسٝ أزّذ  د/ إدس٠ظ عٍطبْ طبٌر  د/ آِبي خبثش ِسّذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ  املادة
 ِىزجبد 334

 ع (2رذس٠ظ ِظغش )

 ِىزجبد 334
 + د اٌؼاللبد ث١ٓ اٌششق ٚاٌغشة فٝ اٌؼظٛس اٌٛعطٝ

  

 د/ ػبدي ػجذ اٌسبفع زّضح  د/ إدس٠ظ عٍطبْ طبٌر  د/ ػ١ٍبء ػجبط زغت  العضو
 د/ ِسّذ ِشعٝ ػجذ اهلل 

  

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 - 2 2 تاسٓخ اآلْٓبني ّاملنالٔو

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 اليظه ّاحلطاسٗ اإلطالمٔ٘
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 العالقات بني الششم ّالغشب فٙ العصْس الْططٙ
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 جغشافٔا الْطً العشبٙ

       خيتاس الطالب مكشسا ّاذذا مً بني:

  حتكٔل املخطْط

2 

 

2 
 

- 
 

4 
 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى

      ىصْص تاسخئ٘ باللغ٘ العشبٔ٘
      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                 

 :  جغزافيا الشعبة                                

 الجاىىالفصل الدراصى:                                  كلية الرتبية       

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                               
 40عدد الطالب:                                 

       ملتباتمبيى   304القاعة:                        
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

 ِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ  املادة

 االعزشؼبس ػٓ ثؼذ د

 ِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ 

 االعزشؼبس ػٓ ثؼذ
   خغشاف١ب اٌجسبس ٚاٌّس١طبد د خغشاف١ب اٌجسبس ٚاٌّس١طبد

   ِؼبْٚٔٛ  د/ وّبي دس٠ٚش عشٚخٝ د/ طبثش ػجذ اٌغالَ أزّذ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 خغشاف١ب إٌمً ٚاٌزدبسح د خغشاف١ب إٌمً ٚاٌزدبسح   خغشاف١ب اٌؼّشاْ خغشاف١ب اٌؼّشاْ د املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ ثٙدذ ػجذ اٌغالَ ِسّذ    د/ سِضبْ شؼجبْ عؼذ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ  املادة

 اٌزشث٠ٛخ

 ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش )
   ط١ذٌخ 333

  

     د/ أعّبء فزسٝ أزّذ  د/ إدس٠ظ عٍطبْ طبٌر  د/ آِبي خبثش ِسّذ  العضو

صابيع أ
 سوجية

   ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ د ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشاف١خ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ  املادة

   ِؼبْٚٔٛ   د/ ِسّذ ػجذ اٌغٕٝ ٔبطف د/ إدس٠ظ عٍطبْ طبٌر  د/ ػ١ٍبء ػجبط زغت  العضو

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 - 2 2 جغشافٔا اليكل ّالتحاسٗ

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 س ّاحملٔطاتاالبرجغشافٔا 

 العنشاٌ جغشافٔا
  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2

 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      4 - 2 2 ىظه املعلْمات اجلغشافٔ٘

       مً بنيخيتاس الطالب مكشسا ّاذذا 

  االطتشعاس عً بعذ

2 

 

2 
 

- 
 

4 
 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى

      جغشافٔا الهْاسث
      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل الرتبٔ٘ العنلٔ٘

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                             

 :  عله اليفط الرتبوى  الشعبة                            

 الجاىىالفصل الدراصى:                              كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                    
 51عدد الطالب:                            

  اليفط الرتبوىقضه عله   )ج(القاعة:                            
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

 االخزجبساد إٌفغ١خ املادة
 د ٕفظ اإلسشبدٜاٌ ػٍُ ع ثذاعاإلزوبء ٚاٌ 

ػٍُ إٌفظ: اإلػذاد  ِٕٙخ
 د ٚاٌزذس٠ت ٚاإلخبصح

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبْٚٔٛ   د/ دس٠خ ٠سٝ ِزٌٛٝ  العضو

أصابيع 
 سوجية

د ربس٠خ ِظش اٌسذ٠ث ٚاٌّؼبطش ربس٠خ ِظش اٌسذ٠ث ٚاٌّؼبطش ٕفظ اإلسشبدٜاٌ ػٍُ املادة  ع ثذاعاإلزوبء ٚاٌ 

 ِؼبْٚٔٛ  د/ عٛعٓ ع١ٍُ اعّبػ١ً ِؼبْٚٔٛ د/ اٌش١ّبء ِسّٛد عبٌّبْ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 ع االخزجبساد إٌفغ١خ اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ػٍُ إٌفظ: اإلػذاد ٚاٌزذس٠ت ٚاإلخبصح ِٕٙخ املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ ص٠ٕبُ٘ ِسّذ ِسّذ  د/ ٕ٘بء ػجذ اٌس١ّذ ِسّذ  د/ ِسّذ وبًِ ػجذ اٌّٛخٛد  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع االخزجبساد إٌفغ١خ طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ثذاعاإلزوبء ٚاٌ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ ٕ٘بء ػجذ اٌس١ّذ ِسّذ  د/ ٕ٘بء ػجذ اٌس١ّذ ِسّذ  د/ أعّبء ِسّذ ػجذ اٌس١ّذ  د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ  العضو

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      6 - 2 4 يفع اإلسشادٚال عله

 أ.د/ وكيل الللية    6 - 2 4 عله اليفع: اإلعذاد ّالتذسٓب ّاإلجاصٗ مَي٘
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب جليـــة اجلدولرئيط  إعداد اجلدول 5 2 - 3 االختباسات اليفظٔ٘
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 بذاعاإلزناٛ ّال

      4 - 2 2 تاسٓخ مصش احلذٓث ّاملعاصش

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات عيد عبد الواحد علىأ.د/  أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 

 

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                              

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                             

 الجاىىالفصل الدراصى:                               كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :           
 28عدد الطالب:                              

  مبيى فيية دالقاعة:                             
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

 رأ١ً٘ اٌّؼٛل١ٓ ع رأ١ً٘ اٌّؼٛل١ٓ    اٌزذخً اٌّجىش املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ أعّبء فزسٝ ٌطفٝ     د/ أزّذ ع١ّش طذ٠ك  العضو

أصابيع 
 سوجية

 7ِمشس فٝ اٌزخظض األوبد٠ّٝ  املادة

 ٚأٔذٌغٟ ػجبعٟأدة  

 1ِمشس فٝ اٌزخظض األوبد٠ّٝ 

 لشاءاد أدث١خ ِٚٛع١مٝ اٌشؼش
 رأ١ً٘ اٌّؼٛل١ٓ ع 

 ؼبْٚٔٛ ِ  د/ ػشثٝ ِسّذ أزّذ  د/ خبٌذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌمبدس  د/ سضب ِسّذ أزّذ  د/ ٘بٌخ ِسّذ سث١غ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 2ِمشس فٝ اٌزخظض اٌذل١ك  املادة

 اضطشاثبد إٌطك ٚاٌىالَ

 2ِمشس فٝ اٌزخظض اٌذل١ك  ع  طشق رذس٠ظ ٌغخ ػشث١خ  طشق رذس٠ظ رٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ زبعت آٌٝ  ع ع١ىٌٛٛخ١خ ع

 اضطشاثبد إٌطك ٚاٌىالَ

 د/ أعّبء فزسٝ أزّذ  د/ ٠بِٕخ ِسّذ أزّذ  د/ ٠بِٕخ ِسّذ أزّذ  د/ ِظطفٝ خ١ًٍ ِسّٛد  ِؼبْٚٔٛ  د/ أعّبء فزسٝ أزّذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع  طشق رذس٠ظ  زبعت آٌٝ فٝ اٌزخظض زبعت آٌٝ ع ع١ىٌٛٛخ١خ ع ع١ىٌٛٛخ١خ رٜٚ االزز١بخبد اٌخبطخ املادة

 د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ العضو

 لبػخ ج لغُ ػٍُ إٌفظ

   د/ ٠بِٕخ ِسّذ أزّذ   د/ ِظطفٝ خ١ًٍ ِسّٛد  د/ ِظطفٝ خ١ًٍ ِسّٛد  ِؼبْٚٔٛ 

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6 ،21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 8 - 3 تأٍٔل املعْقني

 7مكشس فٙ التخصص األنادميٙ 

 ّأىذلظٙ عباطٙ أدب –
4 - 

 أ.د/ وكيل الللية    4 -
 

 ىائب رئيط اجلامعةأ.د/ 

 8مكشس فٙ التخصص األنادميٙ 

 الشعش ّمْطٔكٙ أدبٔ٘ قشاٛات

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

 2مكشس فٙ التخصص الذقٔل 

 اضطشاب التْذذ مكشس متكذو

 اضطشابات اليطل ّالهالو

4 - - 4      

      3 8 - 2 ذاطب آىل فٙ التخصص

 طشم تذسٓع رّٚ االذتٔاجات اخلاص٘

 لغ٘ عشبٔ٘ 
 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 4 8 - 3

      3 - - 3 التذخل املبهش
      3 8 - 2 اخلاص٘طٔهْلْجٔ٘ رّٚ االذتٔاجات 

      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال
 

 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 1و  :  الزياضيات الشعبة                                       
 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 86عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبيى   102القاعة:                                  
 
 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

     ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ( ع2رذس٠ظ ِظغش ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة

     د/ ٍٔٙخ فشج ػٍٝ  د/ اثشا١ُ٘ ِسّذ ػجذ اٌغٕٝ  د/ أعّبء ِسّذ أزّذ ٠ٛٔظ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ( ع2رذس٠ظ ِظغش )   املادة
  رس١ًٍ إزظبئٝ

  

    د/ ِسّذ ازّذ ِجبسن  د/ اثشا١ُ٘ ِسّذ ػجذ اٌغٕٝ    العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

    ٚاٌفٍه  ١ِىب١ٔىب اٌفضبءِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ  طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ   املادة

    د/ ِسّذ ػجذ اٌدبثش ِسّذ  د/ ٘بٌخ ِسّٛد زغٓ    العضو

أصابيع 
 سوجية

        دٚاي خبطخ ِٚؼبدالد رفبض١ٍخ املادة

        د/ ِسّذ عجبق ثٙدبد   +  د/ فزسٝ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌجظ١ش  العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

    د٠ٕب١ِىب رس١ٍ١ٍخ  رس١ًٍ ػذدٜ املادة

    د/ أزّذ فؤاد ػجذ اٌٛ٘بة   د/ ػٍٝ اٌجذسٜ شّشدْ  العضو

أصابيع 
 سوجية

     ١ِىب١ٔىب األٚعبط اٌّزؼذدح    املادة

     د/ اٌغ١ذ ػٍٝ زدبصٜ     العضو

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      3 - - 3 حتلٔل عذدٚ

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    3 - - 3 دّال خاص٘ ّمعادالت تفاضلٔ٘

 حتلٔل إذصاٜٙ
  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3

 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 - - 3 دٓيامٔها حتلٔلٔ٘

      3 - - 3 مٔهاىٔها األّطاط املتعذدٗ

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتاس الطالب مكشسا ّاذذًا مً بني: 

  ٍيذط٘ الهظْسٓات

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      ّالفلو  مٔهاىٔها الفطاٛ
      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل الرتبٔ٘ العنلٔ٘

 

  



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 2الشعبة :  الزياضيات و                                       
 الجاىىالفصل الدراصى:                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 85عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبيى   202القاعة:                                   
 
 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

    رس١ًٍ إزظبئٝ ( ع2رذس٠ظ ِظغش )   املادة

 ِىزجبد 334د/ ٘شبَ ِظطفٝ وّبي                        العضو

 ط١ذٌخ 232د/ ِظطفٝ أزّذ خ١ًٍ                      

    د/ ِسّذ ازّذ ِجبسن 

أصابيع 
 سوجية

 ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ( ع2رذس٠ظ ِظغش ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة
  

  

 ِىزجبد 334د/ ٘شبَ د/ ٘شبَ ِظطفٝ وّبي           د/ أعّبء ِسّذ أزّذ ٠ٛٔظ  العضو

 ط١ذٌخ 232د/ ِظطفٝ أزّذ خ١ًٍ                       

     د/ ٍٔٙخ فشج ػٍٝ 

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

        دٚاي خبطخ ِٚؼبدالد رفبض١ٍخ املادة

        د/ ِسّذ عجبق ثٙدبد   +  د/ فزسٝ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌجظ١ش  العضو

أصابيع 
 سوجية

    ٚاٌفٍه  ١ِىب١ٔىب اٌفضبءِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ  طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ   املادة

    ّذ ػجذ اٌدبثش ِسّذ د/ ِس د/ ٘بٌخ ِسّٛد زغٓ    العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

     ١ِىب١ٔىب األٚعبط اٌّزؼذدح    املادة

     د/ اٌغ١ذ ػٍٝ زدبصٜ     العضو

أصابيع 
 سوجية

    د٠ٕب١ِىب رس١ٍ١ٍخ  رس١ًٍ ػذدٜ املادة

    د/ أزّذ فؤاد ػجذ اٌٛ٘بة   د/ ػٍٝ اٌجذسٜ شّشدْ  عضوال

 5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ اٌفشدٜ(: ) اٌثالثبء
  

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      3 - - 3 حتلٔل عذدٚ

 رئيط اجلامعةأ.د/ ىائب   أ.د/ وكيل الللية    3 - - 3 دّال خاص٘ ّمعادالت تفاضلٔ٘

 حتلٔل إذصاٜٙ
  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3

 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 - - 3 دٓيامٔها حتلٔلٔ٘

      3 - - 3 مٔهاىٔها األّطاط املتعذدٗ

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتاس الطالب مكشسا ّاذذًا مً بني: 

  ٍيذط٘ الهظْسٓات

3 
 

- 
 

- 
 

3 
     

      ّالفلو  مٔهاىٔها الفطاٛ
      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 فٝات خاص٘طشم تذسٓع 

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )

      ْٓو نامل الرتبٔ٘ العنلٔ٘



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 :  اللينياء الشعبة                                      

 الجاىىالفصل الدراصى:                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 63عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبيى   304القاعة:                                
 

 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

 ع (4و١ّ١بء ػض٠ٛخ )  (4و١ّ١بء ػض٠ٛخ ) د رس١ًٍ ػذدٜ املادة

 ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  ِؼبْٚٔٛ  د/ أششف ػجذ إٌّؼُ ػٍٝ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 رس١ًٍ ػذدٜ  املادة
 (4و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ )

 ع (4و١ّ١بء ػض٠ٛخ )

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  د/ ٔظش اٌذ٠ٓ فؤاد وبًِ  د/ ٘جٗ زّذٜ ِسّذ   العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ املادة

 ِىزجبد 432
 ع (4و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ )

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  د/ ف١ّٙٗ ٌج١ت ثطشط د/ ػجذ اٌشصاق ع٠ٍُٛ ّ٘بَ  د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع (4و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ ) د ٔظش٠خ اٌضِشح ٔظش٠خ اٌضِشح (2و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ ) املادة

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  ِؼبْٚٔٛ  د/ ػظبَ اٌذ٠ٓ ِظطفٝ وّبي  د/ عٍٜٛ أثٛ اٌمبعُ أزّذ  العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

  
 

   

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

    ع (2و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ ) ع (2رذس٠ظ ِظغش )   املادة

    ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  د/ خ١ٍفخ زغت إٌجٝ ػجذ اٌفزبذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

    ع (2و١ّ١بء رس١ٍ١ٍخ ) ع (2رذس٠ظ ِظغش )   املادة

    ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء  د/ خ١ٍفخ زغت إٌجٝ ػجذ اٌفزبذ    العضو

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      7 4 - 3 (4نٔنٔاٛ فٔضٓأٜ٘ )

 أ.د/ وكيل الللية    6 3 - 3 (2نٔنٔاٛ حتلٔلٔ٘ )
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 8 4 - 4 (4نٔنٔاٛ عطْٓ٘ )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 حتلٔل عذدٚ

      3 - 8 2 الضمشٗ ىظشٓ٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 

  



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                     

 :  الفيشياء الشعبة                                    

 الجاىىالفصل الدراصى:                                     كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                   
 10عدد الطالب:                                    

       ملتباتمبيى   404القاعة:                               
 
 

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

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية

   ع (2ف١ض٠بء خٛاِذ ) ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ   املادة

 د/ ػجذ اٌشصاق ع٠ٍُٛ ّ٘بَ    العضو

 لبػخ اٌسغٓ ثٓ ا١ٌٙثُ

   ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ 

أصابيع 
 سوجية

   ع (2ف١ض٠بء خٛاِذ ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ د رس١ًٍ ػذدٜ رس١ًٍ ػذدٜ املادة

 د/ ٘جٗ زّذٜ ِسّذ  العضو

 ط١ذٌخ 334

 د/ أعّبء ِسّذ أزّذ ٠ٛٔظ  ِؼبْٚٔٛ 

 

   ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

      د (١ِ2ىب١ٔىب وُ ) (١ِ2ىب١ٔىب وُ ) (2ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ ) املادة

      ِؼبْٚٔٛ  د/ ش١ّٝ شؼشاٜٚ ِسّذ  د/ ػضح ِسّذ اٌجذسٜ  العضو

أصابيع 
 سوجية

      أشجبٖ ِٛطالد (2ف١ض٠بء خٛاِذ ) املادة

      د/ طالذ دس٠ٚش ِظطفٝ  د/ ػبدي طبثش س٠بع  العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

  ع أشجبٖ ِٛطالد ع اعزخذاَ اٌسبعت فٝ اٌف١ض٠بء  ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ع (2ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ ) املادة

 د/ خ١ٍفخ زغت إٌجٝ ػجذ اٌفزبذ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء لعضوا

 ط١ذٌخ 334

  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء 

يع أصاب
 سوجية

  ع أشجبٖ ِٛطالد ع اعزخذاَ اٌسبعت فٝ اٌف١ض٠بء اعزخذاَ اٌسبعت فٝ اٌف١ض٠بء ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ع (2ف١ض٠بء ٠ٚٛٔخ ) املادة

 د/ خ١ٍفخ زغت إٌجٝ ػجذ اٌفزبذ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء العضو

 ط١ذٌخ 334

  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء د/ اثزغبَ ػٍٝ ػ١ذ 

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2(: أ٠بَ )اٌفشدٜ األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 2 - 2 (8فٔضٓاٛ ىّْٓ٘ )

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 (8فٔضٓاٛ جْامذ )
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب جليـــة اجلدولرئيط  إعداد اجلدول 3 - 8 2 (2مٔهاىٔها نه )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 8 - 2 أشباِ مْصالت

      4 2 - 2 اطتخذاو احلاطب فٙ الفٔضٓاٛ

 عصاو الديً صادق فزحاتأ.د/  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 4 - 8 3 حتلٔل عذدٚ

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘
      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 

  



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 : بيولوجى الشعبة                                       
 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 59عدد الطالب:                                       

       ملتباتمبيى   401القاعة:                                    
 

 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

   ع رشش٠ر ٔجبد ِزمذَ طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع  رظ١ٕف ٔجبد  املادة

   ِؼبًِ لغُ إٌجبد ِؼبْٚٔٛ  د/ اٌض٘شاء خ١ًٍ أثٛ ثىش  د/ ٍٔٙخ فشج ػٍٝ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 (2فغ١ٌٛٛخ١ب ز١ٛاْ )  رظ١ٕف ٔجبد  املادة
 ِمشس اخز١بسٜ رخظظٝ 
 ع رشش٠ر ٔجبد ِزمذَ ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب رطج١م١خ

  

   ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد د/ ػط١خ ػجذ اهلل ِسّذ  د/ ا٠ٕبط زغ١ٓ سفؼذ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

   ع ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب رطج١م١خ اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ ع (2رذس٠ظ ِظغش )  املادة

   ِؼبْٚٔٛ ِؼبًِ لغُ إٌجبد د/ ف١ّٙٗ ٌج١ت ثطشط د/ عسش ٔج١ً ػجبط   العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب رطج١م١خ ػٍُ اٌطف١ٍ١بد ٚإٌّبػخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) ػٍُ طجمبد ٚربس٠خ األسع  املادة

   ِؼبْٚٔٛ ِؼبًِ لغُ إٌجبد د/ ِسّذ زغٓ اثشا١ُ٘  د/ عسش ٔج١ً ػجبط  د/ أزّذ ِٕظٛس ػجذ إٌّؼُ   العضو

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

 ع ػٍُ اٌطف١ٍ١بد ٚإٌّبػخ ع (2فغ١ٌٛٛخ١ب ز١ٛاْ ) ع ػٍُ طجمبد ٚربس٠خ األسع رشش٠ر ٔجبد ِزمذَ  رظ١ٕف ٔجبد    املادة

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ ػٍُ اٌس١ٛاْ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِؼبْٚٔٛ  د/ ِؤِٓ زبِذ اٌىزبرٕٝ  د/ دػبء ِظطفٝ ِسّٛد    العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع ػٍُ اٌطف١ٍ١بد ٚإٌّبػخ ع (2فغ١ٌٛٛخ١ب ز١ٛاْ ) ع ػٍُ طجمبد ٚربس٠خ األسع ١ِىشٚث١ٌٛٛخ١ب ث١ئ١خ   املادة

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ ػٍُ اٌس١ٛاْ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِؼبْٚٔٛ  د/ ١ٌٚذ ٚز١ذ ٔظ١ش    عضوال

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 2 - 2 (2فظْٔلْجٔا ذْٔاٌ )

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 عله الطفٔلٔات ّاملياع٘

 تصئف ىبات +  تششٓح ىبات متكذو
  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 (2+2) - (8+8)

 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 2 - 8 عله طبكات ّتاسٓخ األسض

      2 - - 2 مٔهشّبْٔلْجٔا بٔٝٔ٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتاس الطالب مكشسًا ّاذذًا مً بني:

  مٔهشّبْٔلْجٔا تطبٔكٔ٘

2 
 

- 
 

2 
 

4 
     

      إشعاعٔ٘بْٔلْجٔا 
      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘
      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )

      ْٓو نامل الرتبٔ٘ العنلٔ٘
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 : تعليه سراعى صياعات غذائية وألباٌ الشعبة      

 الجاىىالفصل الدراصى:        كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
 7عدد الطالب:       
       قضه عله اليفط جقاعة القاعة:       

 

 

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

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية

   د  رغز٠خ االٔغبْ ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة

 د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ  د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ  د/ ِسّذ شّظ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ  العضو
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   ِؼبْٚٔٛ 

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 ِٕٚزدبرٙبو١ّ١بء أٌجبْ 

   د  رغز٠خ االٔغبْ رغز٠خ االٔغبْ ع (2رذس٠ظ ِظغش )

   ِؼبْٚٔٛ  د/ سل١خ سِضبْ ػجذ اٌغالَ  د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ  و١ٍخ اٌضساػخ العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 ع ِٕٚزدبرٙبو١ّ١بء أٌجبْ  طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ إٌّزدبد اٌغزائ١خ ٚاألٌجبْ ع رؼجئخ ٚرغ١ٍف املادة
  

   ِؼبْٚٔٛ  د/ ِسّذ ف١ُٙ اثشا١ُ٘  ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع ِٕٚزدبرٙبو١ّ١بء أٌجبْ  إٌّزدبد اٌغزائ١خ ٚاألٌجبْ رؼجئخ ٚرغ١ٍف إٌّزدبد اٌغزائ١خ ٚاألٌجبْ ع رؼجئخ ٚرغ١ٍف املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ ِسّذ أزّذ لٕبٜٚ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

           املادة

           العضو

أصابيع 
 سوجية

           املادة

           العضو

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 

 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      6 4 - 2 ّميتحاتَانٔنٔاٛ ألباٌ 

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 امليتحات الغزأٜ٘ ّاأللباٌ تعبٝ٘ ّتغلٔف
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 تغزٓ٘ االىظاٌ
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

      2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 فٝات خاص٘طشم تذسٓع 

      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )
      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 

 

 



 

 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 الشعبة : تعليه سراعى اىتاج ىباتى      

 الجاىىالفصل الدراصى:        كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
  6عدد الطالب:       
       قاعة ج قضه عله اليفطالقاعة:       

 

 

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

حد
األ

 

 اصابيع
 فزدية

   أِشاع إٌجبد ع ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة

 د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ  د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ  د/ ِسّذ شّظ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ  العضو
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   ْٚٔٛ ِؼب

أصابيع 
 سوجية

 ع (2رذس٠ظ ِظغش )   املادة
 أِشاع إٌجبد ع أِشاع إٌجبد

  

   ِؼبْٚٔٛ   زشثٝ ِطبس٠ذ ػجذ اهلل د/  د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ    العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

   ع 2إٔزبج ِسبط١ً اٌسمً  2إٔزبج ِسبط١ً اٌسمً  طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ املادة

   ِؼبْٚٔٛ  و١ٍخ اٌضساػخ د/ ِسّذ ف١ُٙ اثشا١ُ٘  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع 2إٔزبج ِسبط١ً اٌسمً      املادة

   ِؼبْٚٔٛ      العضو

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

   ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚاٌزٕغ١ك ع ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚاٌزٕغ١ك زششاد الزظبد٠خ ع املادة

   ِؼبْٚٔٛ و١ٍخ اٌضساػخ ِؼبْٚٔٛ العضو

أصابيع 
 سوجية

   ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚاٌزٕغ١ك ع زششاد الزظبد٠خ زششاد الزظبد٠خ ع املادة

   ِؼبْٚٔٛ و١ٍخ اٌضساػخ ِؼبْٚٔٛ العضو

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2(: أ٠بَ )اٌضٚخٝ األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 2 - 2 ذششات اقتصادٓ٘

 أ.د/ وكيل الللية    6 4 - 2 ىباتات الضٓي٘ ّالتيظٔل
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 2إىتاد حماصٔل احلكل 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 أمشاض اليبات

      2 - - 2 ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘ الفهش الرتبْٚ

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘

      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘
      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )

      ناملْٓو  عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال



 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 حيواىىالشعبة : تعليه سراعى اىتاج       

 الجاىىالفصل الدراصى:        كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
  10عدد الطالب:       
       قاعة ج قضه عله اليفطالقاعة:       

 

 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

 و١ّ١بء اٌجبْ ِٕٚزدبرٙب ع ع١ىٌٛٛخ١خ فئبد خبطخ ع (2رذس٠ظ ِظغش ) اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ املادة

 د/ عؼبد وبًِ لشٔٝ  د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ  د/ ِسّذ شّظ اٌذ٠ٓ ص٠ٓ  العضو
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 ِؼبْٚٔٛ 

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 رىٌٕٛٛخ١ب اٌٍسَٛ ٚاٌذٚاخٓ

 ع (2رذس٠ظ ِظغش )
 و١ّ١بء اٌجبْ ِٕٚزدبرٙب ع و١ّ١بء اٌجبْ ِٕٚزدبرٙب

 ِؼبْٚٔٛ  و١ٍخ اٌضساػخ د/ فب٠ض ػجذ اٌس١ّذ ػٍٝ  د/ عٛصاْ عؼذ ٌط١ف  العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 طشق رذس٠ظ فئبد خبطخ ع رىٌٕٛٛخ١ب اٌٍسَٛ ٚاٌذٚاخٓ   املادة
 طسخ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ ع

  

   ِؼبْٚٔٛ  د/ ِسّذ ف١ُٙ اثشا١ُ٘  ِؼبْٚٔٛ    العضو

صابيع أ
 سوجية

   طسخ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ ع طسخ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ ع رىٌٕٛٛخ١ب اٌٍسَٛ ٚاٌذٚاخٓ   املادة

   ِؼبْٚٔٛ  و١ٍخ اٌضساػخ ِؼبْٚٔٛ    العضو

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

     رشث١خ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ ع رشث١خ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ   املادة

     ِؼبْٚٔٛ و١ٍخ اٌضساػخ   العضو

أصابيع 
 سوجية

     رشث١خ ز١ٛاْ ٚدٚاخٓ ع     املادة

     ِؼبْٚٔٛ     العضو

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ
 

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
         

 

 

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      4 2 - 2 تشبٔ٘ ذْٔاٌ ّدّاجً

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 صر٘ ذْٔاٌ ّدّاجً
 

 اجلامعة أ.د/ ىائب رئيط

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 تهيْلْجٔا اللرْو ّالذّاجً
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      6 4 - 2 نٔنٔاٛ الباٌ ّميتحاتَا

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ الرتبْٓ٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد حمند ىصز حيى أ/ 2 - - 2 طٔهْلْجٔ٘ فٝات خاص٘

      2 - - 2 طشم تذسٓع فٝات خاص٘
      2 2 - - (2تذسٓع مصغش )

      ْٓو نامل عنلٔ٘الرتبٔ٘ ال

 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  ت. أ . لغة عزبية  الشعبة                                      

 الجاىىالفصل الدراصى:                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 95عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبيى   304القاعة:                                  
 

 

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

 ةـــــة العنليــــبيالرت األحد

 

 

 

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ِمشس ثمبفٝ اخز١بسٜ      أطٛي رؼ١ٍُ اٌىجبس املادة
 ط١ذٌخ 334                  ِسّذ سشذٜ ِسّذ     مبفخ اٌؼ١ٍّخ د/ اٌث

 ط١ذٌخ 432 دػبء ٌط١ف اثشا١ُ٘          اٌغىب١ٔخ د/  أطٛي اٌزشث١خ

 اٌّىزتػجذ اٌؼض٠ض ِسّذ زغت اهلل  د/ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاالعززوبس 

  

       د/ ص٠ٕت ِسّٛد شؼجبْ العضو

أصابيع 
 سوجية

 + د اٌسذ٠ث األدثٟاردب٘بد إٌمذ  د  ِذخً إٌٝ األدة اٌؼشثٝ )شؼش(    املادة

 د/ عّبج د٠بة ػجذ ا١ٌّّٙٓ  ػجذ إٌّؼُ  د/ زّذٜ ػم١ٍخ    العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

 

 

 

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

       اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ   املادة

       د/ أ١ِّخ ػجذ اٌمبدس أزّذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

  إعال١ِخ + دِٚؼبِالد  ػجبداد ِذخً إٌٝ األدة اٌؼشثٝ )شؼش(  املادة

  د/ ا٠ّبْ ِسّذ خبثش  د/ أزّذ طالذ ِسّذ  العضو

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء

 
 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ التعلٔنٔ٘

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 أصْل تعلٔه الهباس
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 والطالبلشئوٌ التعليه  رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 - 2 3 إطالمّٔ٘معامالت  عبادات
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 - 2 3 مذخل إىل األدب العشبٙ )شعش(

      5 - 2 3 احلذٓث األدبٕاجتاٍات اليكذ 

 الديً صادق فزحاتأ.د/ عصاو  أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 مكشس ثكافٙ اختٔاسٚ

      ْٓو نامل العنلٔ٘رتبٔ٘ ال
 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                      

 :  ت. أ . لغة اجنليشية  الشعبة                                     

 الجاىىالفصل الدراصى:                                       كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                      
 118عدد الطالب:                                     

       صيدلةمبيى   401القاعة:                               
 

 

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

 ةـــــة العنليــــبيالرت األحد

      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ِمشس ثمبفٝ اخز١بسٜ   ع ٌغ٠ٛبد رطج١م١خ أطٛي رؼ١ٍُ اٌىجبس   املادة
 ط١ذٌخ 334                        ِسّذ سشذٜ ِسّذ  مبفخ اٌؼ١ٍّخ د/ اٌث

 ط١ذٌخ 432             دػبء ٌط١ف اثشا١ُ٘  اٌغىب١ٔخ د/  أطٛي اٌزشث١خ

 اٌّىزت  ػجذ اٌؼض٠ض ِسّذ زغت اهلل  د/ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاالعززوبس 

  

    ِؼبْٚٔٛ  د/ ص٠ٕت ِسّٛد شؼجبْ    العضو

أصابيع 
 سوجية

   (3قص٘ ) د (3رشخّخ ) ع ٌغ٠ٛبد رطج١م١خ ٌغ٠ٛبد رطج١م١خ (3رشخّخ ) املادة

   د/ ِسّٛد ِسّذ ػجذ اٌّد١ذ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبْٚٔٛ  د/ سضب ػٍٝ زغٓ  د/ ِسّذ فزسٝ ع١ٍّبْ العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

       اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ   املادة

       د/ ف١ّٙخ ٌج١ت ثطشط    العضو

أصابيع 
 سوجية

  + د 2ٔمذ   + د 2 شؼش ِذخً إٌٝ اٌٍغ٠ٛبد اٌؼبِخ  املادة

 / ِظطفٝ ثبثذ ِسّذ د العضو

 اٌّغشذ اٌششلٝ

  د/ س٠ٙبَ زغٕٝ ع١ٍُ   د/ ِّذٚذ ِسّٛد ػٍٝ 

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء

 
 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      2 - - 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ التعلٔنٔ٘

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 أصْل تعلٔه الهباس
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 - 4 2 (2) ّىكذ شعش
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      2 - - 2 العام٘مذخل إىل اللغْٓات 

      3 8 - 2 لغْٓات تطبٔكٔ٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 - 8 2 (3تشمج٘ )

      2 - - 2 (3قص٘ )
      2 - - 2 مكشس ثكافٙ اختٔاسٚ

      ناملْٓو  العنلٔ٘رتبٔ٘ ال



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                 

 :  ت.أ. دراصات اجتناعية  الشعبة                                

 الجاىىالفصل الدراصى:                                  كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                           
 152عدد الطالب:                                

       مبيى فيية  602القاعة:                 
 

 

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

 ةـــــة العنليــــالرتبي ألحدا

      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ِمشس ثمبفٝ اخز١بسٜ        املادة
 ط١ذٌخ 334                   ِسّذ سشذٜ ِسّذ  مبفخ اٌؼ١ٍّخ د/ اٌث

 ط١ذٌخ 432 دػبء ٌط١ف اثشا١ُ٘         اٌغىب١ٔخ د/  أطٛي اٌزشث١خ

 اٌّىزت ػجذ اٌؼض٠ض ِسّذ زغت اهلل   د/ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاالعززوبس 

  

         العضو

أصابيع 
 سوجية

   ت ّاألىذلع املغشبتاسٓخ  ّاألىذلع املغشبتاسٓخ  خغشاف١ب طج١ؼ١خ د خغشاف١ب طج١ؼ١خ املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ طالذ أزّذ ػ١ذ  د/ أعبِخ زغ١ٓ شؼجبْ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

     أطٛي رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ  املادة

     د/ ص٠ٕت ِسّٛد شؼجبْ  د/ آِبي خبثش ِسّذ   العضو

أصابيع 
 سوجية

       ربس٠خ اٌؼشة اٌسذ٠ث ٚاٌّؼبطش د ربس٠خ اٌؼشة اٌسذ٠ث ٚاٌّؼبطش املادة

       د/ ِسّٛد سخت ػجذ اٌّؼض  ِؼبْٚٔٛ  العضو

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .6/6، 23/5، 9/5، 25/4، 22/4، 21/3، 24/3، 21/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ                                .33/5، 26/5، 2/5، 21/4، 4/4، 22/3، 7/3، 22/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  االث١ٕٓ
 

 .1/6، 25/5، 22/5، 27/4، 23/4، 33/3، 26/3، 2/3 أ٠بَ )اٌضٚخٝ(: األسثؼبء                               .2/6، 21/5، 4/5، 23/4، 6/4، 23/3، 9/3، 23/2 أ٠بَ )اٌفشدٜ(: األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      2 - + 2 الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ التعلٔنٔ٘

 أ.د/ وكيل الللية    2 - + 2 أصْل تعلٔه الهباس
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 تاسٓخ العشب احلذٓث ّاملعاصش
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 ّاألىذلع املغشبتاسٓخ 

      4 - 2 2 جغشافٔا طبٔعٔ٘

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 ثكافٙ اختٔاسٚ مكشس

      ْٓو نامل العنلٔ٘رتبٔ٘ ال

  



  
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  ت . أ . علوو  الشعبة                                       
 الجاىىالفصل الدراصى:                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 174عدد الطالب:                                       

       املضزح الشزقىالقاعة:                             
 

 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

 ِمشس ثمبفٝ اخز١بسٜ  ع و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ اٌفىش اٌزشثٜٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ   املادة
 ِىزجبد 432     ِسّذ سشذٜ ِسّذ                        اٌثمبفخ اٌؼ١ٍّخ د/ 

 اٌّغشذ اٌششلٝ   زغٕبء ػجذ إٌجٝ ِسّذ        أطٛي اٌزشث١خ اٌغىب١ٔخ د/ 

 اٌّىزت ػجذ اٌؼض٠ض ِسّذ زغت اهلل         د/ ِٙبساد اٌزؼٍُ ٚاالعززوبس

  

 العضو
   ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء ِؼبْٚٔٛ د/ أعّبء ِسّذ أزّذ ٠ٛٔظ  

أصابيع 
 سوجية

 ع و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ ٚساثخ فغ١ٌٛٛخ١ب ٔجبد   املادة
  

  

     ِؼبًِ لغُ اٌى١ّ١بء ِؼبْٚٔٛ  د/ سشب وّبي زٍّٝ  د/ ٘بٌخ أزّذ زغٓ   العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 وٙشث١خ ِٚغٕبط١غ١خ ع  ٚساثخ  ع فغ١ٌٛٛخ١ب ٔجبد املادة
 أطٛي رؼ١ٍُ اٌىجبس

   ع خٛاص ِبدح ع وٙشث١خ ِٚغٕبط١غ١خ

  العضو
 4،  3، 2، 2ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد ط 

   ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء د/ دػبء ٌط١ف اثشا١ُ٘  

أصابيع 
 سوجية

   ع خٛاص ِبدح ع وٙشث١خ ِٚغٕبط١غ١خ خٛاص ِبدح ث١ٌٛٛخ١ب خغُ اإلٔغبْ ع  ٚساثخ ع  فغ١ٌٛٛخ١ب ٔجبد املادة

   ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ اٌف١ض٠بء د/ ِسّذ ساثر اٌششلبٜٚ   4،  3، 2، 2ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد ط  العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 

ا
ط

ني
خل

 

 اصابيع
 فزدية

 ع  ٚساثخ  ع فغ١ٌٛٛخ١ب ٔجبد   ع ث١ٌٛٛخ١ب خغُ اإلٔغبْ     املادة

    ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ ػٍُ اٌس١ٛاْ     العضو
 7، 6، 5ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد ط 

أصابيع 
 سوجية

 ع  ٚساثخ ع  فغ١ٌٛٛخ١ب ٔجبد   ع ث١ٌٛٛخ١ب خغُ اإلٔغبْ  و١ّ١بء ف١ض٠بئ١خ  املادة

    ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ ػٍُ اٌس١ٛاْ د/ ػّشٚ خ١ًٍ د٠بة   العضو

 7، 6، 5ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لغُ إٌجبد ط 

 
 

 .5/6، 22/5، 1/5، 24/4، 23/4، 27/3، 23/3، 27/2)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  األزذ                                                       . 29/5، 25/5، 2/5، 27/4، 3/4، 23/3، 6/3، 23/2)اٌفشدٜ(: أ٠بَ  األزذ

 .7/6، 24/5، 23/5، 26/4، 22/4، 29/3، 25/3، 2/3أ٠بَ )اٌضٚخٝ(:  اٌثالثبء                                                       . 32/5، 27/5، 3/5، 29/4، 5/4، 22/3، 1/3، 22/2أ٠بَ )اٌفشدٜ(:  اٌثالثبء
        

 .9/6، 26/5، 22/5، 21/4، 24/4، 32/3، 27/3، 3/3)اٌضٚخٝ(: أ٠بَ  اٌخ١ّظ                                                       .2/6، 29/5، 5/5، 22/4، 7/4، 24/3، 23/3، 24/2(: أ٠بَ )اٌفشدٜ اٌخ١ّظ
 

 يعتند،،،،     مخ ع ت ٌ اطه املــــادٗ

      2 - - 2 التعلٔنٔ٘الفهش الرتبْٚ ّتطبٔكاتُ 

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 أصْل تعلٔه الهباس
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - 3 نٔنٔاٛ فٔضٓأٜ٘
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 بْٔلْجٔا جظه اإلىظاٌ

      4 8+8 - 8+8 ّساث٘فظْٔلْجٔا ىبات + 

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 8 - 2 خْاص مادٗ

      3 8 - 2 نَشبٔ٘ ّمغياطٔظٔ٘
      2 - - 2 اختٔاسٚمكشس ثكافٙ 

      ْٓو نامل العنلٔ٘رتبٔ٘ ال

 


