
  

     
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                                             

 عرثيخ : نغخ  انشعجخ                                             

 انفصم انذراضً: األول                                              كهيخ انرتثيخ       

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :                                               ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد   69  عذد انطالة:           
 

 

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

حـذ
األ

 

 انززثُخ ولضبَب انؼظز   املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  ػهى انهغخ انزطجُمً أدة خبههً

  د/ أزًذ هزَذي     د/ رضب انجههبطً      د/ يزرضً شًض انذٍَ      انعضى

  طُذنخ 303 فُُخ 603   املكبٌ

ُني
االث

 

  نغىَخ لزاءح يهبراد  ػهى انهغخ انزطجُمً ػهى انجُبٌ املبدح

         أ/ يسًذ كبيم  دانُب يسًذ   د/    د/ دانُب يسًذ      د/ يجزون ػجذ انسهُى   انعضى

  طُذنخ 403 طُذنخ 403 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

يهبراد نغىَخ  (1يىطُمً انشؼز) أدة خبههً ع زؼهى انػهى َفض  املبدح

 لزاءح 

 

  أ/ يسًذ كبيم         د/ طُذ ػجذ انخبنك       د/ هُبو زًبد     يؼبوَىٌ      انعضى

  طُذنخ 404 طُذنخ 403 طُذنخ 301 لظى ػهى انُفض املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط  زؼهىانَفض ػهى  ػهى انجُبٌ 1يىطُمً انشؼز  املبدح

 طــالثً

  

        أزًذ ثكزد/      د/ طفىد انخطُت      ػزثً يسًذ  د/  انعضى

   فُُخ 602 طُذنخ 203 طُذنخ 403 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

        اإلدارح انًذرطُخ املبدح

            رلُخ درثبنخد/  انعضى

        طُذنخ 202 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 - 3 2 (1موسيقى الشعر )

 وكيم انكهيخ أ.د/    5 - 3 2 مهارات لغوية )قراءة(
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 أدب جاهلى
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 علم اللغة التطبيقي

      4 - 2 2 علم البيان
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً ًذ حطٍد/ إهلبو حم أ/ حمًذ َصر حيً 2 - - 2 التربية وقضايا العصر

      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
      4 2 - 2 علم نفس التعلم



 

 
 

 

 

 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                        

 جنهيسيخ:  نغخ  إ انشعجخ                                                   

 انفصم انذراضً: األول                                                    كهيخ انرتثيخ   

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :                                                  حبذ أقصً ضبعبد يىييبً  8 :انطبعبدعذد      081  عذد انطالة:      
 
 

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

حـذ
األ

 

 طىرُبد اإلدارح انًذرطُخ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

    درايب

      يبخذح يفزبذ د/       بثذد. يظطفً ث   دانُب طه د/  انعضى

    طُذنخ 104 طُذنخ 104 يكزجبد 402 املكبٌ

ُني
االث

 

 درايب كزبثخ  اطزًبع ع زؼهى انػهى َفض    املبدح

 د/ يبخذح يفزبذ   د/ يًذوذ انسًُُ           د. رضب ػهً  يؼبوَىٌ        انعضى

 طُذنخ 202 خ طُذن 404  طُذنخ 302 لظى ػهى انُفض   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  انززثُخ ولضبَب انؼظز لظخ املبدح

 طــالثً

    

      د/ انهبو يسًذ زظٍ     د/ يسًذ شؼجبٌ  انعضى

     يكزجبد 401 انًظزذ انشزلً املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 طىرُبد    زؼهىانػهى َفض  اإلَدهُشٌ األدةربرَخ  املبدح

      د. يظطفً ثبثذ    د/ أزًذ ثكز    / ثزود أدَت  د انعضى

 طُذنخ 404    يكزجبد 401 طُذنخ 301 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 األدةربرَخ  اطزًبع كزبثخ املبدح

 اإلَدهُشٌ

 لظخ   

  د/ يسًذ شؼجبٌ      / ثزود أدَت د     د. رضب ػهٍ        انسٍُُيًذوذ  د/ انعضى

 طُذنخ 401    ُذنخط 301 طُذنخ 402 طُذنخ 104 املكبٌ
 

 
 

 
 

 

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

English phonology (2) 2 2 - 4      

Listening (2) 2 2 - 4    /وكيم انكهيخ أ.د 
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

Writing (2)` 1 2 - 3 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة انكهيخ عًيــذأ.د/ 

History of English literature 3 - - 3      

Drama (1) 2 1 - 3      
Novel (1) 2 1 - 3 ًأ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حي 

 تًذ،،،،يع     2 - - 2 التربية وقضايا العصر

   2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
      4 2 - 2 علم نفس التعلم

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                          

 فرَطيخ:  نغخ  انشعجخ                                   

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد              54 عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

    1 - 11َظىص انمزٌ ال  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 طىرُبد   طىرُبد 11يمبل أدثٍ انمزٌ 

 د/ ثهُزح َىطف        د/ ثهُزح      د/ طُذ ػجذ انسًُذ         د/ هُبء زًىدح      انعضى

 طُذنخ 201   فُُخ 503 يؼًم انهغبد   لبػخ أ فُُخ املكبٌ

ُني
االث

 

     11زضبرح انمزٌ ال   2رزخًخ  انززثُخ ولضبَب انؼظز  املبدح

     د/ ػًز أثى انُظز       د/ رَهبو َجُم   د/ إَُبص رشذي      انعضى

     طُذنخ 404 طُذنخ 404 طُذنخ 401 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  11َظىص انمزٌ ال   د طىرُبد ع زؼهى انػهى َفض  د 2 رزخًخ املبدح

      د/ هُبء زًىدح       أ/ يظطفً     يؼبوَىٌ     أ/ رشب    ضىانع

  طُذنخ 403  يؼًم انهغبد لظى ػهى انُفض يكزجبد 403 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط  ػهى َفض انزؼهى 2رزخًخ  املبدح

 طــالثً

 (11زضبرح انمزٌ )  

    ُظز  د/ ػًز أثى ان    د/ أزًذ ثكز     د/ رَهبو َجُم  انعضى

 طُذنخ 202   يكزجبد  401 يكزجبد 404 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

      اإلدارح انًذرطُخ  1 – 11يمبل أدثً انمزٌ ال  املبدح

           رلُخ درثبنخ د/    د/ طُذ ػجذ انسًُذ    انعضى

      طُذنخ  401 يكزجبد 304 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 صوتيات

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 - 2 4 (2ترجمة )
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 (11حضارة القرن )
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 - - 3 (1( )11نصوص القرن )

      3 - - 3 (1( )11) مقال أدبى القرن
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 2 - - 2 التربية وقضايا العصر

     2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
     4 2 - 2 علم نفس التعلم

 



 
 

        
 

 د انُظريخ وانتطجيقيخجذول تىزيع احملبضرا
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                            

 تبريخ:   انشعجخ                            

 انفصم انذراضً: األول                             كهيخ انرتثيخ                

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :        ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد      80 ة: عذد انطال        
 

 

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

حـذ
األ

 

 خغزافُب الهًُُخ ػبيخ  اإلدارح انًذرطُخ  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 َشــبط 

 طــالثً

  ٌ وانزويبٌزضبرح انُىَب 

  يؼبوَىٌ    د/ ثهدذ ػجذ انظالو     د/ دانُب طه    انعضى

  لبػخ ج لظى ػهى انُفض  فُُخ 502 يكزجبد  402 املكبٌ

ُني
االث

 

  يذخم انً ػهى اِثبر عزؼهى انػهى َفض    املبدح

  د/ أزًذ ػطب    يؼبوَىٌ        انعضى

  كهُخ االداة زجبديك 403 لظى ػهى انُفض   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

    زضبرح يظز انمذًَخ     املبدح

    د/ يسً انذٍَ انُبدي           انعضى

    يؼًم انًىطُمً     املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    زؼهىانَفض ػهى  زضبرح انشزق األدًَ انمذَى  زضبرح يظز انمذًَخ  املبدح

           د/ أزًذ ثكز يؼبوَىٌ   يؼبوَىٌ   انعضى

    فُُخ 602 يكزجبد 404 يكزجبد 402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  ع خغزافُب إلهًُُخ ػبيخ  انززثُخ ولضبَب انؼظز  دزضبرح انُىَبٌ وانزويبٌ  زضبرح انشزق األدًَ انمذَى املبدح

     أ/ سيشو رخت  د/ إَُبص رشذي         د/ ػبطى زظٍُ       د/ يسً انذٍَ انُبدي      انعضى

  لبػخ أ لظى ػهى انُفض انًكزت طُذنخ 202 يكزجبد 404 يكزجبد 403 املكبٌ

 

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 حضارة اليونان والرومان

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 - 2 2 مدخل إلى علم اآلثار
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ عذاد اجلذولإ 4 - 2 2 حضارة مصر القديمة
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 حضارة الشرق األدنى القديم

      4 - 2 2 جغرافيا إقليمية عامة
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  هًأ.د/ عيذ عجذ انىاحذ ع د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 2 - - 2 التربية وقضايا العصر

      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
      4 2 - 2 علم نفس التعلم

 



 
 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                                             

 جغرافيب:   انشعجخ                                             

 انفصم انذراضً: األول                                              كهيخ انرتثيخ        

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :                                               ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد    43   عذد انطالة:        
 
 

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

حـذ
األ

 

 اندغزافُب انًُبخُخ اإلدارح انًذرطُخ  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 يمزر اخزُبري  عخغزافُب اوراطُب اإللهًُُخ 

 خ األراضً اندبف

 

   د/ أطبيخ زظٍُ       د/ ثهدذ ػجذ انظالو           زظٍُ د/ أطبيخ    د/ دانُب طه  انعضى

 لظى اندغزافُب -كهُخ اِداة  يكزجبد  402 املكبٌ
 ج 301يذرج 

  لبػخ ة لظى ػهى انُفض فُُخ 502

ُني
االث

 

    ُب انشراػُخاندغزاف ع زؼهى انػهى َفض  عخغزافُب اوراطُب اإللهًُُخ  املبدح

    د/ أطبيخ لبئذ           يؼبوَىٌ أ/ سيشو رخت       انعضى

    لبػخ أ فُُخ لظى ػهى انُفض  فُُخ 503 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  انززثُخ ولضبَب انؼظز يظبزخ وخزائظ املبدح

 طــالثً

يمزر اخزُبري اندغزافُب انطجُخ  
 األراضٍ اندبفخ ع

 

  أ/ أطًبء وًَ        د/ إنهبو يسًذ زظٍ   ُم ػثًبٌ     د/ َج انعضى

  يكزجبد 402  يكزجبد 401 يؼًم انًىطُمً املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    زؼهىانَفض ػهى  اندغزافُب انطجُخ   املبدح

    د/ أزًذ ثكز   د/ خهف هللا زظٍ     انعضى

    فُُخ 602 فُُخ 603   املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    اندغزافُب انًُبخُخ ع يظبزخ وخزائظ ندغزافُب انشراػُخا املبدح

        ػىع يظطفًأ/      يسًذ دطىلًأ/   أيبًَ ػجذ انظزبرأ/  انعضى

    يؼًم انًىطُمً فُُخ 502 يؼًم انىطبئم املكبٌ
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 الجغرافيا الزراعية

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 - 2 2 المناخية الجغرافيا
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 جغرافيا اوراسيا اإلقليمية
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 مساحة وخرائط

       يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:
 2 الجغرافيا الطبية

 

 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 - 2

      األراضي الجافة
      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

     2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
     4 2 - 2 علم نفس التعلم

 

 

 

 



        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                                 

 :  عهى انُفص انرتثىي انشعجخ                                 
 انفصم انذراضً: األول                                  كهيخ انرتثيخ               

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :                                   ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبد عذد  47  عذد انطالة:           
 

 

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

حـذ
األ

 

 د ػهى انُفض انجُئً اإلدارح انًذرطُخ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

     

      يؼبوَىٌ       د/ يسًذ زًذي       انعضى

      لظى ػهى انُفض يكزجبد 302 املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط  انززثُخ ولضبَب انؼظز ػهى انُفض انًزضً  املبدح

 طــالثً

   د ػهى انُفض انًزضً

   د/ يظطفً خهُم        د/ إَُبص رشذي      يظطفً خهُم        د/ انعضى

   انًكزت طُذنخ 202 يكزجبد 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   ع لُبص انًىهجخ ورًُُزهب   انًىهجخ ورًُُزهب  لُبص املبدح

   ؼبوَىٌ     ي  د/ خًبل ػجذ انًىنً      انعضى

   ة لظى ػهى انُفض لبػخ  ػهى َفضلظى  لبػخ ة املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

  عزؼهى انػهى َفض  زؼهىانَفض ػهى  انطفىنخ ويشكالرهب  ػهى َفض ػهى انُفض انًزضً املبدح

  يؼبوَىٌ     د/ أزًذ ثكز      َههخ فزج    / د د/ يظطفً خهُم        انعضى

  لظى ػهى انُفض فُُخ 602 يكزجبد 304 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

   انطفىنخ ويشكالرهب  ػهى َفض  ُفض انجُئًػهى ان املبدح

   د/ َههخ فزج    د/  يظطفً ػهً خهف   انعضى

   طُذنخ 304  لظى ػهى انُفض لبػخ ة املكبٌ
  

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - - 4 علم نفس الطفولة مشكالتها

 نكهيخ وكيم اأ.د/    6 2 - 4 قياس الموهبة وتنميتها
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 6 - 2 4 علم النفس المرضى
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      6 - 2 4 علم النفس البيئى

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ حمًذ َصر حيً أ/ 2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

     4 2 - 2 علم نفس التعلم



 

 
 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ                                            

 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 
 نُهبئيخاانُطخخ 

 : انثبَيخانفرقخ                         

 ريبضيبد:  انشعجخ                              

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108 انعبو اجلبيعي :      ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد          037   عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

 اطزبرُكب وهُذروطزبرُكب  انززثُخ ولضبَب انؼظز املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 َشــبط 

 طــالثً

   2، ،ص1ص فُشَبء زذَثخ   2يح  رطجُمبد رَبضُخ

         يؼبوَىٌ     2يح  اطزبرُكب وهُذروطزبرُكب            يؼبوَىٌ    اطًبػُم  د/ يدذي    د/ يسًذ خًُض    انعضى

 لظى فُشَبء طُذنخ 404 فُُخ 501 يكزجبد 401 املكبٌ

ُني
االث

 

 4، ص 3فُشَبء زذَثخ ص  يمذيخ فً ثزيدخ انسبطىة ػهى َفض انزؼهى اطزبرُكب وهُذروطزبرُكب  املبدح

  يؼبوَىٌ           يًذوذ يسًذ د/    د/ ػجذ انؼشَش يسًذ زظت هللا    ُم د/ يدذي اطًبػ انعضى

 لظى فُشَبء  لبػخ ة فُُخ انًظزذ انشزلً يكزجبد 401 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   َظزَخ انشيزح ع زؼهى انػهى َفض  رطجُمبد رَبضُخ فُشَبء زذَثخ املبدح

   د/ رشب فزغهً    يؼبوَىٌ      د/ َبدي زدبسي       د/ طبيً ثطزص      انعضى

   طُذنخ 201 لظى ػهى انُفض  فُُخ  602 لبػخ ة فُُخ املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

     يؼبوَىٌ    5، 4، 3ص  دَُبيُكب ززارَخ اإلدارح انًذرطُخ وانظفُخ دَُبيُكب ززارَخ َظزَخ انشيزح املبدح

 لظى انفُشَبء

 

  1 اطزبرُكب وهُذروطزبرُكب يح   1يح  رطجُمبد رَبضُخ   د/ يهب يزاد       هُى د/ ػهً ػجذ انس   د/ رشب فزغهً  انعضى

 طُذنخ  301         يؼبوَىٌ   يكزجبد 402 طُذنخ 401 فُُخ 601 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

زبطت يمذيخ  املبدح

 1ص

زبطت يمذيخ 

 2ص

     2، ص1ص دَُبيُكب ززارَخ 5فُشَبء زذَثخ ص

     يؼبوَىٌ      بوَىٌ    يؼ   يؼبوَىٌ    انعضى

    لظى انفُشَبء لظى فُشَبء طُذنخ 404 املكبٌ

 
 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 نظرية الزمرة

 وكيم انكهيخ أ.د/    3 - 1 2 تطبيقات رياضية
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولئيص جلُـــخ اجلذر إعذاد اجلذول 6 - 2 4 استاتيكا وهيدروستاتيكا
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 - 1 2 مقدمة فى برمجة الحاسوب

      4 2 - 2 ديناميكا حرارية
 د/ يصطفً عجذ انُىبأ. عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 2 - 2 فيزياء حديثة

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر
     2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

     4 2 - 2 علم نفس التعلم



 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص

 انُهبئيخانُطخخ 

 بَيخانفرقخ : انث                         

 كيًيبء:   انشعجخ                            

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد          91  عذد انطالة: 
  

 

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

حـذ
األ

 

 خجز خطٍ إدارح يذرطُخ  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 َشــبط 

 طــالثً

   ززثُخ ولضبَب انؼظزان

   د/ أيًُخ انسًُُ    د/ ػجذ انززًٍ ػهً       د/ يسًذ زًذي        انعضى

   طُذنخ 202 طُذنخ 302 يكزجبد  302 املكبٌ

ُني
االث

 

 2، 1ص ع كًُُبء ػضىَخ  كًُُبء ػضىَخ كًُُبء ػضىَخ  1ع صثهىراد   بدحامل

    يؼبوَىٌ        د/ أطًبء زًىدح      د/ أطًبء زًىدح    يؼبوَىٌ    انعضى

 كهُخ انؼهىو لظى انكًُُبء طُذنخ 401 لظى اندُىنىخُب  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   ع كًُُبء فُشَبئُخ 1ع ص ( 1كًُُبء رسهُهُخ ) (1خ )كًُُبء رسهُهُ  (1كًُُبء فُشَبئُخ ) املبدح

    يؼبوَىٌ      يؼبوَىٌ        د/ ربيز زًذي    د/ َظز انذٍَ فؤاد    انعضى

   كهُخ انؼهىو كهُخ انؼهىو طُذنخ 403 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

  1ثهىراد ع ص ع فُشَبئُخ كًُُبء 2ع ص ( 1كًُُبء رسهُهُخ ) اززًبالد وإزظبء  زؼهىانػهى َفض  املبدح

     يؼبوَىٌ     يؼبوَىٌ    يؼبوَىٌ         د/ يسًذ يجبرن         أزًذ ثكز د/  انعضى

  لظى اندُىنىخُب كهُخ انؼهىو كهُخ انؼهىو طُذنخ 301 يكزجبد 401 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  جز خطٍخ  2ثهىراد ع ص  اززًبالد وازظبء  ثهىراد ع زؼهى انػهى َفض  املبدح

      يؼبوَىٌ    يؼبوَىٌ    يؼبوَىٌ           د/ ػجذ انؼبل        يؼبوَىٌ انعضى

  طُذنخ 403 لظى اندُىنىخُب طُذنخ 304  طُذنخ 204 لظى ػهى انُفض  املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 جبر خطى

 وكيم انكهيخ أ.د/    3 - 1 2 احتماالت واحصاء
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 3 - 2 1 بلورات
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 (1كيمياء فيزيائية )

      4 2 - 2 (1كيمياء تحليلية )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ ًأ/ حمًذ َصر حي 1 4 - 3 (1كيمياء عضوية )

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر
      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

      4 2 - 2 علم نفس التعلم

 

 

 

 

 

 انفرقخ : انثبَيخ                                                    جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ        



 انجكبنىريىش وانهيطبَص ملرحهخ  
 انُهبئيخانُطخخ 

 فيسيبء:   انشعجخ                          

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ   

 8109/ 8108 انعبو اجلبيعي : ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدذد ع        08   عذد انطالة:   
 

 

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

حـذ
األ

 

 ززثُخ ولضبَب انؼظزان إدارح يذرطُخ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

اززًبالد  ع 2زظجبٌ 

 وازظبء ع

   

        يؼبوَىٌ   د/ أيًُخ انسًُُ       د/ يسًذ زًذي  انعضى

    يؼًم انًىطُمً يؼًم يظبدر انزؼهى يكزجبد 302 املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط   1كًُُبء  عزؼهى انػهى َفض  املبدح

 طــالثً

   ػهى َفض انزؼهى

       د/ أزًذ ثكز     د/ هجه رشذي      يؼبوَىٌ   انعضى

   لبػخ أ ػهى انُفض كهُخ انؼهىو  –ظى انكًُُبء ل لظى ػهى انُفض  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

    دَُبيُكب ززارَخ ع فُشَبء فهكُخ وأرطبد خىَخ اهزشاساد ويىخبد املبدح

    يؼبوَىٌ      د/ ػبطف انىرداًَ       د/ َبطز ػجذ انؼظُى       انعضى

    لظى انفُشَبء يؼًم انىطبئم املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    دَُبيُكب ززارَخ اززًبالد وإزظبء  2زظجبٌ  املبدح

    د ػهً ػجذ انسهُى     د/ يسًذ يجبرن      د/ ػجذ انززًٍ ػهً       انعضى

    كهُخ انؼهىو –لظى انفُشَبء  طُذنخ 301 فُُخ 603 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    اهزشاساد ويىخبد ع   ع  1كًُُبء  املبدح

    يؼبوَىٌ        يؼبوَىٌ      انعضى

    لظى انفُشَبء   كهُخ انؼهىو –لظى انكًُُبء  املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 ديناميكا حرارية

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 2 - 2 اهتزازات وموجات
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 فيزياء فلكية وأرصاد جوية
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 (1كيمياء )

      3 - 1 2 احتماالت واحصاء
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 3 - 1 2 (2حسبان )

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر
      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

      4 2 - 2 علم نفس التعلم



 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انثبَيخ انفرقخ :                         

 ثيىنىجً:   انشعجخ                               

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :     ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد        003    عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

 كًُُبء  انززثُخ ولضبَب انؼظز املبدح

دح 
ـــب

ــــ
ريـ

ــخ
يـــ

عهً
 

 2، 1ص ع كًُُبء   اإلدارح انًذرطُخ 

      يؼبوَىٌ          يسًذ فزسً د/      فزسً فهُى د/    د/ أيًُخ انسًُُ  انعضى

يذرج د  طُذنخ 202 طُذنخ 403 طُذنخ  204 املكبٌ

 سراػخ

 كهُخ انؼهىو -لظى انكًُُبء  

ُني
االث

 

   ع طسبنت ػهى َفض انزؼهى  ع طسبنت يُكزوثُىنىخُب  2، 1ع ص زؼهى انػهى َفض  املبدح

  يؼبوَىٌ      د/ أزًذ ثكز      يؼبوَىٌ      د/ ونُذ وزُذ     لظى ػهى َفضيؼبوَىٌ       انعضى

  لظى انُجبد  لبػخ أ لظى ػهى انُفض لظى انُجبد  فُُخ 603 يؼبوَىٌ   كهُخ انؼهىو 3ال فمبرَبد ص  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   يُكزوثُىنىخُب ع   يىاد األرع الفمبرَبد  املبدح

   يؼبوَىٌ      د/ رأفذ سكً      د/ َدُجخ شمُز      انعضى

   انؼهىوكهُخ  -لظى انُجبد  يكزجبد 302 يؼًم يظبدر انزؼهى  املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط  ػهى األَظدخ وانزمُُخ انًدهزَخ طسبنت املبدح

 طــالثً

 3ص  ػهى األَظدخ وانزمُُخ انًدهزَخ 2،  1ص  الفمبرَبد

 يؼبوَىٌ      لظى ػهى انسُىاٌيؼبوَىٌ       د/ رهبًَ فبروق      د/ هبنخ أزًذ زظٍ    انعضى

 كهُخ انؼهىو لظى ػهى انسُىاٌ يؼبوَىٌ   3ع ص  اد األرعيى طُذنخ 202 طُذنخ 203 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

 ػهى األَظدخ وانزمُُخ انًدهزَخ 1ص ػهى األَظدخ وانزمُُخ انًدهزَخ املبدح

 2ص 

    2، 1ع ص  يىاد األرع

    يؼبوَىٌ      يؼبوَىٌ   يؼبوَىٌ     كهُخ انؼهىو  لظى ػهى انسُىاٌ  انعضى

لظى يؼبوَىٌ       3ع ص ؼهى زانػهى َفض  املكبٌ

 ػهى َفض

    لظى اندُىنىخُب لظى ػهى انسُىاٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 2 - 3 الفقاريات

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 2 - 2 علم األنسجة والتقنية المجهرية
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولص جلُـــخ اجلذرئي إعذاد اجلذول 4 2 - 2 ميكروبيولوجيا
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 طحالب

      3 2 - 1 مواد األرض
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 2 - 2 كيمياء

      2 - - 2 ضايا العصرالتربية وق
      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

      4 2 - 2 علم نفس التعلم

 

 

 



        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                         

 تعهيى زراعً:   انشعجخ                                    

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد            35   عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

 ع أطبطُبد انىراثخ  أطبطُبد انىراثخ  املبدح

  

 ع زشزاد الزظبدَخ  اإلدارح انًذرطُخ 

    د/ ػالء انذٍَ ػهً         يسًذ فزسً د/     د/ ػجذ انززُى رىفُك ، د/ طُذ ػجذ انًمظىد    انعضى

 اػخانشركهُخ   يذرج د سراػخ طُذنخ 202 انشراػخكهُخ  املكبٌ

ُني
االث

 

  ع أطبطُبد اإلَزبج انسُىاًَ  اطبطُبد االَزبج انسُىاًَ  أطبطُبد طُبػبد غذائُخ  املبدح

     يؼبوَىٌ       د/ أزًذ ػثًبٌ، د/ ػبدل ػجذ هللا      د/ طُبء يسًذ ػجذ انسًُذ انعضى

  انشراػخكهُخ  انشراػخكهُخ  انشراػخكهُخ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  انززثُخ ولضبَب انؼظز ع زؼهى انى َفض ػه املبدح

 طــالثً

    

         د/ انهبو يسًذ زظٍ      يؼبوَىٌ  انعضى

     يكزجبد 401 لظى ػهى انُفض املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

  أطبطُبد ثظبرٍُ زشزاد الزظبدَخ  زؼهى انػهى َفض  املبدح

   د/ هُثى انهبو يسًذ       هً   د/ ػالء انذٍَ ػ       أزًذ ثكز د/  انعضى

  انشراػخكهُخ  انشراػخكهُخ  يكزجبد 401 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

  عزشزاد الزظبدَخ  ع أطبطُبد انجظبرٍُ عأطبطُبد طُبػبد غذائُخ  املبدح

    أ/ أطًبء َظزد يسًىد      أ/ إطالو يسًذ َبطٍُ     يؼبوَىٌ     انعضى

  انشراػخكهُخ  انشراػخكهُخ   كهُخ انشراػخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 حشرات اقتصادية عام

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 4 - 2 أساسيات اإلنتاج الحيوانى
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 ةنشئىٌ انتعهيى وانطال ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 6 4 - 2 أساسيات البساتين
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 أساسيات الوراثة

      6 4 - 2 أساسيات صناعات غذائية
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 8 2 - 6 تربوى وثقافى

      2 - - 2 رالتربية وقضايا العص
      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

      4 2 - 2 علم نفس التعلم



 

 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                        

 نغخ عرثيخ:  د.أ.  انشعجخ                                      

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد          78    عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

 (1ػهىو ثُئُخ )   املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 يمزر اخزُبرٌ

 يؼًم انىطبئم             د/ انشهزاء خهُم     رزثُخ ثُئُخ 

 يكزجبد  304         انًذرطخ وانًدزًغ د/ دػبء نطُف 

  لبػخ ة ػهى انُفض                     / هبنخ كًبل   رذكز وَظُبٌ  د

 انًكزت               خ دونُخ    د/ يًُ ػهً طُذ   رزثُ

 طُذنخ 301         ػهى َفض اخزًبػٍ د/ طؼبد كبيم  

   

    أزًذ       د/ هبنخ د/ إَُبص زظٍُ         انعضى

    يكزجبد 302   املكبٌ

ُني
االث

 

    أدة األطفبل ػهى َفض انزؼهى  عػهى انُفض انزؼهى  املبدح

       د/ طًبذ دَبة       زظت هللا د/ ػجذ انؼشَش يسًذ     يؼبوَىٌ  ىانعض

    طُذنخ  402 انًظزذ انشزلً لظى ػهى انُفض املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط   أدة األطفبل املبدح

 طــالثً

     

       د/ ضُف انفزخبًَ      انعضى

       طُذنخ 304 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    رذرَض يظغز طزف ى وَس املبدح

    د/ شؼجبٌ يسًذ      د/ أيبًَ يسًىد      د/ خبنذ ػجذ انزىاة     انعضى

    طُذنخ  402 طُذنخ  402 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

        اإلدارح انًذرطُخ  املبدح

            رلُخ ػُذ درثبنخ  د/  انعضى

        طُذنخ  202 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن دةاسم المــــا

      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 (1علوم بيئية )
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 علم نفس التعلم
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 دب األطفالأ

      4 - 2 2 (3نحو وصرف )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى

 

 

 

 

 انفرقخ : انثبَيخ                         انتطجيقيخجذول تىزيع احملبضراد انُظريخ و        



 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص  
 انُهبئيخانُطخخ 

  :  د.أ. نغخ اجنهيسيخ انشعجخ                                         

 انفصم انذراضً: األول                                   كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد        55    عذد انطالة: 
  

 

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

حـذ
األ

 

 طىرُبد   املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 يمزر اخزُبرٌ

 بئمد/ انشهزاء خهُم                  يؼًم انىطرزثُخ ثُئُخ 

 يكزجبد  304 انًذرطخ وانًدزًغ د/ دػبء نطُف         

  رذكز وَظُبٌ  د/ هبنخ كًبل               لبػخ ة ػهى انُفض         

 رزثُخ دونُخ    د/ يًُ ػهً طُذ                 انًكزت 

 طُذنخ 301ػهى َفض اخزًبػٍ د/ طؼبد كبيم           

  درايب 

  د/ يبخذح يفزبذ         د/ يظطفً ثبثذ   انعضى

  طُذنخ 104 طُذنخ 104   املكبٌ

ُني
االث

 

      اطزًبع  زؼهىانػهى َفض  املبدح

          د/ رضب ػهً    د/ ػجذ انؼشَش يسًذ زظت هللا   انعضى

      طُذنخ 302 انًظزذ انغزثً املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط   لظخ  املبدح

 طــالثً

     

       د/ يسًذ شؼجبٌ    عضىان

       انًظزذ انشزلً املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

   طىرُبد اإلدارح انًذرطُخ   رذرَض يظغز انزؼهى ع  ػهى َفض املبدح

         د/ يظطفً ثبثذ  يهب يزاد د/   د/ يزوح خًبل شسبرخ    يؼبوَىٌ     انعضى

   طُذنخ 404 كزجبدي 402 طُذنخ 403   لظى ػهى انُفض املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

        وأداثهباالَدهُشَخ  ربرَخ انهغخ املبدح

            د/ رضب ػهً  انعضى

        طُذنخ 402 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 2 - - (1تدريس مصغر )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية
 اجلبيعخَبئت رئيص .د/ أ 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 علم نفس التعلم
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      5 2 - 3 (2صوتيات واستماع )

      2 - - 2 تاريخ اللغة اإلنجليزية وآدابها
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 2 - - 2 (1دراما )

      2 - - 2 (2قصة )
      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 انهيطبَصملرحهخ انجكبنىريىش و

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                         

 دراضبد د.أ. :  انشعجخ                                   

 انفصم انذراضً: األول                                   كهيخ انرتثيخ    

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  حبذ أقصً ضبعبد يىييبً  8 :انطبعبدعذد    001  عذد انطالة:        
 

 

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

حـذ
األ

 

 خغزافُب انظكبٌ   املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 يمزر اخزُبرٌ

 د/ انشهزاء خهُم                  يؼًم انىطبئمرزثُخ ثُئُخ 

 يكزجبد  304 طُف         انًذرطخ وانًدزًغ د/ دػبء ن

  رذكز وَظُبٌ  د/ هبنخ كًبل               لبػخ ة ػهى انُفض         

 رزثُخ دونُخ    د/ يًُ ػهً طُذ                 انًكزت 

 طُذنخ 301ػهى َفض اخزًبػٍ د/ طؼبد كبيم           

   

    د/ ريضبٌ طؼذ        انعضى

    يكزجبد 404   املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط  زؼهىانػهى َفض  1يح  رذرَض يظغز املبدح

 طــالثً

   2يح  رذرَض يظغز

      د/ إدرَض طهطبٌ       د/ ػجذ انؼشَش يسًذ زظت هللا        د/ إدرَض طهطبٌ انعضى

   طُذنخ 404 انًظزذ انشزلً طُذنخ 402 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   اإلدارح انًذرطُخ  3، 2، 1ع ص  هىزؼانػهى َفض  أدة أطفبل املبدح

   د / يًُ ػهً طُذ     يؼبوَىٌ      د/ ضُف انفزخبًَ      انعضى

   طُذنخ 202  لظى ػهى انُفض طُذنخ 304 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

انذونخ انؼزثُخ  املبدح

 اإلطاليُخ

    اإلطاليُخانذونخ انؼزثُخ  5، 4ع ص  زؼهىانػهى َفض  2ػهىو ثُئُخ

د/ أطًبء  انعضى

 يهًُ      

    د/ َىَض خضزي      يؼبوَىٌ      د/ هُُذا      

    طُذنخ 401 لظى ػهى انُفض طُذنخ 401 املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

    دظكبٌ انخغزافُب    1ػهىو ثُئُخ   املبدح

    أ/ هذَخ زظٍُ  د/ هبنخ      انعضى

    فُُخ 502  طُذنخ 403   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن المــــادةاسم 

      2 - - 2 المدرسية والصفية اإلدارة

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 (1علوم بيئية )
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 علم نفس التعلم
 

 نطالةنشئىٌ انتعهيى وا عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      2 - - 2 أدب األطفال

      3 - 1 2 الدولة العربية اإلسالمية
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 - 2 2 جغرافيا السكان

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



 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                         

 ريبضيبد  : د.أ.  انشعجخ                                     

 انفصم انذراضً: األول                                    كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد           1    عذد انطالة: 
 

 

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

حـذ
األ

 

 2 زظجبٌ 1رَبضُبد رطجُمُخ  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 برٌيمزر اخزُ

 طُذنخ 402           رزثُخ ثُئُخ د/ انشهزاء خهُم   

 يكزجبد  304      انًذرطخ وانًدزًغ د/ دػبء نطُف 

 طُذنخ 301  طؼبد كبيم خزًبػٍ د/ ػهى َفض ا

  رذكز وَظُبٌ  د./ هبنخ كًبل لبػخ ة ػهى انُفض         

 انًكزت              طُذ رزثُخ دونُخ    د/ يًُ ػهً 

 عزؼهى انفض ػهى َ  

 يؼبوَىٌ      د/ يسًذ راضً زُذر      د/ يسًذ فؤاد    انعضى

 لظى ػهى انُفض  لظى انزَبضُبد لظى انزَبضُبد املكبٌ

ُني
االث

 

 خجز خطً  2زظجبٌ  خطٍ خجز خطٍ خجز 2ًُُبء ػبيخ ك  املبدح

 يؼبوَىٌ     زًٍ شسبرخ     د/ ػجذ انز د/ ػجذ انززًٍ شسبرخ      د/ ربيز زًذي       انعضى

 لظى انزَبضُبد لظى انزَبضُبد لظى انزَبضُبد لظى انكًُُبء  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  1رَبضُبد رطجُمُخ  رذرَض يظغز زؼهىانػهى َفض    املبدح

  يؼبوَىٌ     د/ هشبو يظطفً      د/ هبنخ كًبل      انعضى

  بدلظى انزَبضُ انًكزت فُُخ 501   املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط   2كًُُبء ػبيخ   املبدح

 طــالثً

   اإلدارح انًذرطُخ 

       رلُخ درثبنخد/   د/ أطًبء يسً       انعضى

   يكزجبد 402  لظى انكًُُبء  املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

     1رَبضُبد رطجُمُخ  1ػهىو ثُئُخ  2كًُُبء ػبيخ  املبدح

     د/ يسًذ فؤاد      د/ إَُبص            خد/ هبن يؼبوَىٌ      انعضى

     لظى انزَبضُبد كهُخ انؼهىو طُذنخ 403 كهُخ انؼهىو –لظى انكًُُبء  املكبٌ

 
 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 (1علوم بيئية )
 اجلبيعخرئيص َبئت أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 (2كيمياء عامة )
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      5 - 2 3 (1رياضيات تطبيقية )

      5 - 2 3 جبر خطى 
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  ذ انىاحذ عهًأ.د/ عيذ عج د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 - 2 2 (2حسبان )

      4 2 - 2 علم نفس التعلم
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى



 

        
 

 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ 
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص

 انُهبئيخانُطخخ 

 انفرقخ : انثبَيخ                           

 عهىو  د.أ.:  انشعجخ                                

 انفصم انذراضً: األول                                     كهيخ انرتثيخ

 8109/ 8108انعبو اجلبيعي :  ضبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انطبعبدعذد         801    عذد انطالة: 
 
 

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

حـذ
األ

 

  1ص  كًُُبء ػضىَخ  اإلدارح انًذرطُخ املبدح

 يؼبوَىٌ     

 يمزر اخزُبرٌ ( 2ػهىو ثُئُخ )

 د/ انشهزاء خهُم                  يؼًم انىطبئمرزثُخ ثُئُخ 

 يكزجبد  304 انًذرطخ وانًدزًغ د/ دػبء نطُف         

  رذكز وَظُبٌ  د/ هبنخ كًبل               لبػخ ة ػهى انُفض         

 رزثُخ دونُخ    د/ يًُ ػهً طُذ                 انًكزت 

 طُذنخ 301ػهى َفض اخزًبػٍ د/ طؼبد كبيم           

يىاد األرع + خُىنىخُب 

 ع 1ص الزظبدَخ 

 

      يؼبوَىٌ         هُُذا د/  لظى انكًُُبء – كهُخ انؼهىو      يسًذ زًذي د/  انعضى

 رشزَرويىرفىنىخٍ  يكزجبد 302 املكبٌ

 5، 4،  3،  2 ص 

 لظى انُجبد كهُخ انؼهىو  يؼبوَىٌ 

  لظى اندُىنىخُب يكزجبد 302

ُني
االث

 

 ريبدح  خُىنىخُب الزظبدَخ +  يىاد األرع  1يح   رذرَض يظغز املبدح
 عهًيخ

ُىنىخُب خ+  يىاد األرع 

 الزظبدَخ

 َشــبط  3، 2، 1ع ص زؼهى انػهى َفض 

 طــالثً

 

     يؼبوَىٌ     د/ شسبرخ ػهً     د/ شسبرخ ػهً     يكزجبد 304  د/ انهبو يسًذ ػجذ انزىاة  انعضى

د/ يسًذ ػجذ  2يح   رذرَض يظغز املكبٌ

 فُُخ 601    انسً  

   لظى ػهى انُفض فُُخ 503 فُُخ 501

انث
ثبء

ال
 

   6، 4،5ص  ع ػهى َفض رؼهى 3يح   رذرَض يظغز زؼهى انػهى َفض  6، 3،  2ص  كًُُبء ػضىَخ  املبدح

       يؼبوَىٌ  لبػخ أ فُُخ      د/ إنهبو يسًذ ػجذ انزىاة      د/ ػجذ انؼشَش يسًذ زظت هللا     يؼبوَىٌ   انعضى

  4يح   رَض يظغزرذ فُُخ 501 لظى انكًُُبء – كهُخ انؼهىو املكبٌ

 فُُخ  501  د/ يسًذ ػجذ انسً   

    لظى ػهى انُفض

عبء
ألرث

ا
 

  رسهُهُخ فٍ انفزاؽهُذطخ  4ص  كًُُبء ػضىَخ  املبدح
 يىرفىنىخُب

يىاد األرع + خُىنىخُب  5ص  كًُُبء ػضىَخ  ( 2ػهىو ثُئُخ )

 ع 2ص الزظبدَخ 

 يؼبوَىٌ      لظى انكًُُبء – كهُخ انؼهىويؼبوَىٌ       د/ ونُذ  وزُذ        د/ يسًذ زظٍ  شىلً هبشى       د/ لظى انكًُُبء – كهُخ انؼهىويؼبوَىٌ       انعضى

 يىاد األرع + خُىنىخُب الزظبدَخ  املكبٌ

 لظى اندُىنىخُب     ع يؼبوَىٌ  3ص

 يىاد األرع + خُىنىخُب الزظبدَخ  يكزجبد 401 انًظزذ انشزلً انًظزذ انشزلً

 لظى اندُىنىخُب      بوَىٌ  ع يؼ 4ص

 لظى اندُىنىخُب

ص
ًي

اخل
 

 ريبدح  َجبد رمظًًُ كًُُبء ػضىَخ  املبدح
 عهًيخ

     لظى انُجبد     يؼبوَى6ٌ، 1ص  رشزَرو بيىرفىنىخُ

     د/ يسًذ زظٍ      د/ يسًذ ػجذ هللا    انعضى

    يؼبوَىٌ  ع 5ص ُب الزظبدَخ يىاد األرع + خُىنىخ انًظزذ انشزلً انًظزذ انشزلً  املكبٌ

 لظى اندُىنىخً
   

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      2 - - 2 اإلدارة المدرسية والصفية

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 (2علوم بيئية )
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 ىٌ انتعهيى وانطالةنشئ ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 (1كيمياء عضوية )
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 علم نفس التعلم

      5 2 - 2+1 مورفولوجيا وتشريح النبات + نبات تقسيمى
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عهًعيذ عجذ انىاحذ أ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 2 - - 2 هندسة تحليلية فى الفراغ

      5 2 - 3 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية
      2 2 - - (1تدريس مصغر )

      2 - - 2 مقرر تربوى اختيارى

        



 جذول تىزيع احملبضراد انُظريخ وانتطجيقيخ                                            
 ملرحهخ انجكبنىريىش وانهيطبَص 

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

حـذ
األ

 

 يذخم إنً اإلػبلخ انؼمهُخ انززثُخ ولضبَب انؼظز املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

لضبَب يؼبطزح فٍ   ع+  ؼمهُخيذخم اإلػبلخ ان

 انززثُخ انخبطخ

 

   د/ شؼجبٌ زظٍُ         د/ يظطفً خهُم      د/ يظطفً خهُم      د/ يسًذ خًُض   انعضى

  انًكزت  انًكزت انًكزت يكزجبد 401 املكبٌ

ُني
االث

 

انزشخُض وانزمُُى فٍ انززثُخ  رذرَض يظغز املبدح

 انخبطخ

يمزر فً انزخظض 

 1لىاػذ  3دًًَ األكب

   لضبَب يؼبطزح فٍ انززثُخ انخبطخ

    د/ شؼجبٌ زظٍُ     د/ نجًُ رىفُك   د/ أزًذ طًُز     د/ يذَسخ فزغهً    انعضى

   انًكزت فُُخ 603 انًكزت انًكزت املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط   اضطزاثبد انزىاطم املبدح

 طــالثً

   فٍ انززثُخ انخبطخ + ع انزشخُض وانزمُُى اضطزاثبد انزىاطم

   د/ أزًذ طًُز     د/ طؼبد كبيم      د/ طؼبد كبيم     انعضى

   انًكزت انًكزت  انًكزت املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

طُكىنىخُخ   املبدح

 انزؼهى ع

   اضطزاثبد انزىاطم ع االدارح انًذرطُخ طُكىنىخُخ انزؼهى

   د/ طؼبد كبيم     د/ يهب يزاد      د/ أزًذ ثكز      يؼبوَىٌ       انعضى

   انًكزت يكزجبد 402 يكزجبد 401 لظى ػهى انُفض  املكبٌ

ص
ًي

اخل
 

      1لىاػذ  3يمزر فً انزخظض األكبدًًَ   املبدح

      د/ نجًُ رىفُك    انعضى

      يؼًم انهغبد كهُخ االداة  املكبٌ

 

 ،،،،يعتًذ     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - - 3 قضايا معاصرة فى التربية الخاصة

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 1 - 3 التشخيص والتقييم فى التربية الخاصة
 اجلبيعخَبئت رئيص أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيص جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 1 - 3 اضطرابات التواصل
 

 طالةنشئىٌ انتعهيى وان عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      2 - - 2 التربية وقضايا العصر

      4 1 - 3 مدخل إلى اإلعاقة العقلية
 3مقرر فى التخصص األكاديمى 

 1قواعد 
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حطٍ أ/ حمًذ َصر حيً 4 - - 4

      2 2 - - 1تدريس مصغر 
      2 - - 2 دارة المدرسيةاال

      3 - 1 2 سيكولوجية التعلم

 


