
        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                             

 :  لغة عزبية  الشعبة                            

 الفصل الدراصى: األول                             كلية الرتبية          

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                    
 48عدد 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
 

 اصابيع
 فزدية 

    4َسٕ ٔطشف   1أدة ػجبعٗ   املادة

   د/ خبنذ ػجذ انزٕاة ػجذ انمبدس  د/ أيبَٗ يسًٕد يظطفٗ  د/ ْبنخ سثيغ ػجذ انؼضيض  د/ شيًبء ػًش ػجذ انٕازذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

  1طشق رذسيظ     ػجبداد ٔيؼبيالد املادة

  د/ أعًبء يسًذ يسشٔط    د/ ايًبٌ يسًذ خبثش  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

  زبعت آنٗ ع  ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع  زبعت آنٗ انسذيث ٔانغيشح انُجٕيخ انششيفخ املادة

  يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ   أزًذ ػًش ػجذ اهللد/  د/ يغشا ثشٔد يسًذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 ثالغخ ػشثيخ )ثذيغ(

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ 

 انزخظض
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

  زبعت آنٗ ع 

  يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد  د/ ػًش يسًذ ػجذ انٕازذ  د/ أزًذ زهًٗ ػجذ انسهيى  العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء

 
 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      4 - 2 2  4  حنو وصشف

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 عبادات ومعامالت
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 1  أدب عباطى
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 - 3 2 بالغة عشبية )بذيع(

      4 - 2 2 اذتذيث والظرية اليبوية الؼشيفة

 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 - 1 2 1 طشم تذسيع 

      2 1 - 1 حاطب آىل
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 

 

 

 



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  لغة اجنليشية  الشعبة                                      

 الفصل الدراصى: األول                                       كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 215عدد 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

 ةـــــة العنليــــالرتبي األحد

 

 

 

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 5زبعت آنٗ ع ط  1زبعت آنٗ ع ط   3طٕريبد  (1طشق رذسيظ ) املادة

 يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ   / يسًذ زبيذ زبفع  د د/ خًبل يسًذ شسبرخ  ضوالع

أصابيع 
 سوجية

 5زبعت آنٗ ع ط  1زبعت آنٗ ع ط  كزبثخ إثذاػيخ  ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض 5دسايب  املادة

 يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  د/ يبخذح زغٍ يفزبذ  د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد  د/ آيبل عؼذ أثٕ انهيم  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

 

 

 

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 3زبعت آنٗ ع ط  يٕسفٕنٕخٗ ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع 3يسبدثخ  املادة

 يؼبٌَٕٔ  يؼًم انسبعت د/ يظطفٗ ثبثذ يسًذ  أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  د/ يسًٕد يسًذ اثشاْيى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 3زبعت آنٗ ع ط  5َمذ  ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع زبعت آنٗ يذخم إنٗ انمظخ املادة

 يؼبٌَٕٔ  يؼًم انسبعت د/ سيٓبو زغُٗ عهيى  أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  أزًذ ػًش ػجذ اهللد/  د/ ثشٔد أديت خشخظ  العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة  

Drama (2) 3 - - 3      

Novel (2) 3 - - 3    أ.د/ وكيل الللية 
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

Conversation (3) 3 1 - 4 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

Creative writing 3 1 - 4      

& morphology English 

phonology (3) English 

 

5 
 

2 
 
- 

 

7      

Criticism (2) 3 - - 3 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 - 1 2 (1طشم تذسيع )

      2 1 - 1 حاطب آىل
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      نامليوو  عنليةالرتبية ال



 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                               

 :  لغة فزىضية الشعبة                              

 الفصل الدراصى: األول                               الرتبيةكلية        

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                        
 39عدد 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

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

    زبعت آنٗ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع (5ٔسشخ ػًم ٔيٓبساد  كزبثخ  ) املادة

    يؼًم انسبعتيؼبٌَٕٔ  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  د/ ايًبٌ يسًٕد صْشاٌ  يؼبٌَٕٔ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 لٕاػذ زبعت آنٗ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع (1) 18يمبل أدثٗ انمشٌ   املادة

 د/ يسًذ عيذ ػجذ اهلل  يؼًم انسبعتيؼبٌَٕٔ  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  د/ عبييخ شٕلٗ يسًذ   العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 زبعت آنٗ  (1طشق رذسيظ ) املادة
 طيذنخ 313

     

      د/ أزًذ ػًش ػجذ اهلل  د/ عيف االعالو نطفٗ ػجذ انسكيى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 (1) 18َظٕص انمشٌ  املادة
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض لٕاػذ د

 طيذنخ 313
  زضبسح

  د/ سشب يٕعف لهيُٗ  د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد  يؼبٌَٕٔ  د/ أدْى سثيغ يسفٕظ  العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      4 - 2 2 (2) نتابة   وسػة عنل ومَاسات

 أ.د/ وكيل الللية    5 - 2 3 قواعذ
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 حطاسة
 

 لشئوٌ التعليه والطالب اللليةأ.د/ عنيــد 

      3 - - 3 (1) 11ىصوص الكشٌ 

      3 - - 3 (1) 11مكال أدبى 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 3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

      2 1 - 1 حاطب آىل
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  التاريخ الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 22عدد الطالب:                                       

       مبيى فيية الفارابىالقاعة:                                     
 

 

 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
 

 اصابيع
 فزدية 

 (1طشق رذسيظ ) املادة
 يكزجبد 314

 زبعت آنٗ 

 يكزجبد 314

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ 
 انزخظض

 زبعت آنٗ ع   
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

د/ يسًذ يغؼٕد  د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  العضو

 ػجذ اهلل
 د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد 

 يكزجبد 314
يؼبٌَٕٔ    

 يؼًم انسبعت
 أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ 

 يكزجبد 314

أصابيع 
 سوجية

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع ربسيخ انًغشة ٔاألَذنظ زضبسح أٔسثب فٗ انؼظٕس انٕعطٗ املادة

 أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  أ/ َبطش يُٓٗ يسًذ  د/ ػًش ثكش يسًذ  د/ أصْبس عيذ رٕفيك  أ/ فبطًخ ػجذ انسهيى يسًذ  العضو
 يكزجبد 314

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 ربسيخ انفكش انغيبعي املادة
 1طشق رذسيظ ) خغشافيب يظش

 يكزجبد( 314
 

  د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  د/ أعبيخ زغيٍ شؼجبٌ  كهيخ االداة –انًكزت          د/ يسًذ خيشٖ طهؼذ العضو

أصابيع 
 سوجية

  زبعت آنٗ ع ربسيخ يظش اإلعالييخ ربسيخ انًششق اإلعاليي املادة

  يؼبٌَٕٔ  يؼًم انسبعت أ/ َبطش يُٓٗ يسًذ  د/ خضشح خًبل رٕفيك  د/ ػبنيخ أزًذ ػجذ انسًيذ  أ/ َبطش يُٓٗ يسًذ  العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      4 - 2 2 تاسيخ الفهش الظياطي

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 تاسيخ املػشب واألىذلع
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 تاسيخ مصش اإلطالمية

      4 - 2 2 با فى العصوس الوططىأوسحطاسة 

 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 - 2 2 جػشافيا مصش

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )
      2 1 - 1 حاطب آلي

      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
      يوو نامل عنليةالرتبية ال

   



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                 

 :  جغزافيا الشعبة                                

 الفصل الدراصى: األول                                 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 

 (1طشق رذسيظ ) املادة

 

ركُٕنٕخيب انزؼهيى  زبعت آنٗ 

 فٗ انزخظض

 زبعت آنٗ ع   
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

د/ يسًذ يغؼٕد  د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  العضو

 ػجذ اهلل
د/ ْجّ أزًذ ػجذ 

 اندٕاد 

يؼبٌَٕٔ يؼًم    

 انسبعت

 أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ 

أصابيع 
 سوجية

 يمشس اخزيبسٖ رخظظٗ املادة

 انظٕس اندٕيخ 
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع انديٕيٕسفٕنديب

 أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  د/ أعبيخ زغيٍ شؼجبٌ  أ/ ػٕع يظطفٗ يسًذ  ؼبٌَٕٔ ي د/ سيضبٌ شؼجبٌ عؼذ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

  (1طشق رذسيظ ) خغشافيب انؼبنى اندذيذ خشائط انزٕصيؼبد املادة

  د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  د/ طبثش ػجذ انغالو يسًذ  بٌ يسًٕد د/ أعًبء سيض أ/ ػٕع يظطفٗ يسًذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 انؼشة انسذيث ٔانًؼبطشربسيخ  زبعت آنٗ ع  ربسيخ انؼشة انسذيث ٔانًؼبطش املادة

 د/ ػبدل ػجذ انالِ يٓشاٌ    د/ عٕعٍ عهيى اعًبػيم  يؼًم انسبعتيؼبٌَٕٔ   د/ عٕعٍ عهيى اعًبػيم  العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      1 - 4 4 واملعاصشتاسيخ العشب اذتذيث 

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 ادتيوموسفودتيا
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 2 2 جػشافيا العامل ادتذيذ
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 خشائط التوصيعات

 الطالب مكشسًا واحذًا مً بنيخيتاس 

 الصوس ادتوية

 جػشافيا ادتشمية

 

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 3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

      2 1 - 1 حاطب آلي
      3 2 - 1 التخصصتهيولوجيا التعليه فى 

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                             

 :  عله اليفط الرتبوى  الشعبة                            

 الفصل الدراصى: األول                             كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                    
 53عدد الطالب:                            

  قضه عله اليفط الرتبوى  )ج(القاعة:                            
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 ابيعاص
 فزدية 

 ػهى َفظ انشخظيخ زبعت آنٗ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض انزؼهى اإلخزًبػٗ انٕخذاَٗ املادة

يؼًم يؼبٌَٕٔ  د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد  د/ دسيخ يسٗ يزٕنٗ  العضو

 انسبعت

 د/ فذٖٔ إَس ٔخذٖ 

أصابيع 
 سوجية

 يُبْح انجسث فٗ ػهى انُفظ د اإلخزًبػٗ انٕخذاَٗ دانزؼهى  زبعت آنٗ ع زبعت انٗ   (1طشق رذسيظ ) املادة

يؼبٌَٕٔ  يؼًم  د/ يسًذ يغؼٕد ػجذ اهلل  د/ ُْبء ػجذ انسًيذ يسًذ  العضو

 انسبعت

 يؼبٌَٕٔ  لغى ػهى انُفظ

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 املادة
  انميبط ٔانزمٕيى انُفغٗ انزشثٕٖ

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 

 يٓبساد انزؼهى ٔاالعززكبس
 انميبط ٔانزمٕيى انُفغٗ انزشثٕٖ ع

 لغى ػهى انُفظ يؼبٌَٕٔ  د/ عؼٕدٖ يسًذ ساغت  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ   د/ يسًذ كبيم ػجذ انًٕخٕد  العضو

أصابيع 
 سوجية

 يُبْح انجسث فٗ ػهى انُفظ  املادة
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 
 يٓبساد انزؼهى ٔاالعززكبس ع 

 لغى ػهى انُفظ يؼبٌَٕٔ  أزًذ أ/ َشييٍ َٔيظ  د/ أعًبء يسًذ ػجذ انسًيذ   العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      5 - 2 3 مياٍج البخث فى عله اليفع

 أ.د/ وكيل الللية    5 2 - 3 الكياغ والتكويه اليفظى الرتبوى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - - 4 عله ىفع الؼخصية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب عنيــد اللليةأ.د/ 

      6 - 2 4 التعله اإلجتناعى الوجذاىى

      6 4 - 2 واالطتزناسمَاسات التعله 

 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 - 1 2 (1طشم تذسيع )

      2 1 - 1 حاطب آىل
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال
 

 

  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                               

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                              

 الفصل الدراصى: األول                               كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                       
 29عدد الطالب:                              
 فيية   د   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 

  انذيح انزشثٕٖ  5ركُٕنٕخيب رؼهيى انزخظض  انجشايح انؼالخيخ نزٖٔ االززيبخبد انخبطخ ع 1طشق رذسيظ  املادة

ا/ يشٔح ػالء ػجذ  العضو

 انسًيذ 

 د/ ْجّ أزًذ ػجذ اندٕاد  د/ يظطفٗ خهيم يسًٕد 

 لبػخ ج لغى ػهى انُفظ

  د/ أزًذ عًيش طذيك  

أصابيع 
 سوجية

 1يمشس فٗ انزخظض انذليك      1طشق رذسيظ  املادة

 اضطشاثبد انُطك ٔانكالو-

 د/ أعًبء فزسٗ نطفٗ      د/ أعًبء يسًذ يسشٔط  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

انجشايح انؼالخيخ نزٖٔ  املادة

 االززيبخبد انخبطخ ع

رؼهيى انكجبس  رؼهيى انكجبس ٔرطجيمبرّ

 ٔرطجيمبرّ ع

 5ركُٕنٕخيب رؼهيى انزخظض 

 لبػخ ج لغى ػهى انُفظ

 يمشس اخزيبس ٖ يٍ رخظض دليك

 عيكٕنٕخيخ انًؼٕليٍ عًؼيًب-

 سًذ ديبة د/ ػبشٕس ي أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  يؼبٌَٕٔ  د/ ايُبط سشذٖ زغيٍ  / فبطًخ ػجذ انفزبذ ػجذ اهلل أ العضو

أصابيع 
 سوجية

انجشايح انؼالخيخ نزٖٔ  املادة

 االززيبخبد انخبطخ ع

رؼهيى انكجبس  ع 1طشق رذسيظ 

 ٔرطجيمبرّ ع

 5ركُٕنٕخيب رؼهيى انزخظض 

 لبػخ ج لغى ػهى انُفظ

  رسهيم انُظٕص االدثيخ    6يمشس فٗ انزخظض األكبديًٗ 

 د/ ػشفبد أييٍ زغيٍ  د/ شؼجبٌ اثشاْيى زبيذ  أ/ َشييٍ َٔيظ أزًذ  يؼبٌَٕٔ  ا/ يشٔح ػالء ػجذ انسًيذ  انفزبذ ػجذ اهلل  أ/ فبطًخ ػجذ العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

الربامج العالجية لزوى االحتياجات 

 ارتاصة
3 - 

2 5      

 6مكشس فى التخصص األنادميى 

 حتليل اليصوص االدبية – حمادثة
4 - 

 أ.د/ وكيل الللية    4 -
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 1مكشس فى التخصص الذقيل 

 اضطشابات اليطل والهالو-

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

 مكشس اختياس ى مً ختصص دقيل

 طيهولوجية املعوقني مسعيًا-
4 - - 4      

      3 1 - 2 1طشم تذسيع 

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل امحد حمند امحدأ.د/  أ/ حمند ىصز حيى 3 2 - 1 2تهيولوجيا تعليه التخصص 

      3 - - 3 الذمج الرتبوى
      2 1 - 1 تعليه الهباس وتطبيكاتُ

      يوو نامل عنليةالرتبية ال
  



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 1و  :  الزياضيات الشعبة                                       
 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 96عدد 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

 

 اصابيع
 فزدية 

   سيبضيبد رطجيميخ )كٓشثيخ( د سيبضيبد رطجيميخ )كٓشثيخ(     املادة

   د/ انغيذ ػهٗ زدبصٖ      العضو

أصابيع 
 سوجية

   سيبضيبد رطجيميخ )يشَٔخ( د سيبضيبد رطجيميخ )يشَٔخ(     املادة

   د/ يسًذ ساضٗ زيذس      العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

     رسهيم زميمٗ د رٕثٕنٕخٗ ػبو  رٕثٕنٕخٗ ػبو املادة

     د/ ْذٖ فشغم أزًذ  د/ فزسٗ اثشاْيى ػجذ انجظيش  العضو

أصابيع 
 سوجية

      (ُْذعخ انًغهًبد ) يمشس اخزيبسٖ رخظٗ  املادة

      د/ ػجذ انشزًٍ يسًذ شسبرخ   العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

   ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع   (1طشق رذسيظ ) ركُٕنٕخيب انزؼهيى  املادة

   أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ     د/ يسًذ سثيغ زغُٗ  د/ َٓٗ ػهٗ عيذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع    خجش خطٗ د خجش خطٗ املادة

   أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ      د/ ػجذ انشزًٍ ػهٗ زغيٍ  العضو

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 توبولوجى عاو

 أ.د/ وكيل الللية    3 - 1 2 جرب خطى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 حتليل حكيكى
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 سياضيات تطبيكية )نَشبية(

      4 - 2 2 سياضيات تطبيكية )مشوىة(

 مكشسًا واحذًا مً بني :خيتاس الطالب 
 ٍيذطة املظلنات

 ىظشية الفوضى

 

3 
 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 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 - 1 2 (1طشم تذسيع )
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال
 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 2الشعبة :  الزياضيات و                                       
 الفصل الدراصى: األول                                       كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 95عدد 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 

   سيبضيبد رطجيميخ )يشَٔخ( د سيبضيبد رطجيميخ )يشَٔخ(     املادة

   د/ يسًذ ساضٗ زيذس      العضو

أصابيع 
 سوجية

   سيبضيبد رطجيميخ )كٓشثيخ( د سيبضيبد رطجيميخ )كٓشثيخ(     املادة

   د/ انغيذ ػهٗ زدبصٖ      العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع    (ُْذعخ انًغهًبد ) يمشس اخزيبسٖ رخظٗ  املادة

 أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ      د/ ػجذ انشزًٍ يسًذ شسبرخ   العضو

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 رٕثٕنٕخٗ ػبو

رٕثٕنٕخٗ ػبو 

 د
 رسهيم زميمٗ

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع  

 أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ     د/ ْذٖ فشغم أزًذ  د/ فزسٗ اثشاْيى ػجذ انجظيش  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

        خجش خطٗ د خجش خطٗ املادة

        د/ ػجذ انشزًٍ ػهٗ زغيٍ  العضو

أصابيع 
 سوجية

       (1طشق رذسيظ ) ركُٕنٕخيب انزؼهيى  املادة

       د/ يسًذ سثيغ زغُٗ  د/ َٓٗ ػهٗ عيذ  العضو

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
      

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 توبولوجى عاو

 أ.د/ وكيل الللية    3 - 1 2 جرب خطى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 حتليل حكيكى
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 سياضيات تطبيكية )نَشبية(

      4 - 2 2 سياضيات تطبيكية )مشوىة(

 مكشسًا واحذًا مً بني :خيتاس الطالب 
 ٍيذطة املظلنات

 ىظشية الفوضى

 

3 
 

- 

 

 

- 

 

 

3 

 

 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 - 1 2 (1طشم تذسيع )
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 :  اللينياء الشعبة                                      

 الفصل الدراصى: األول                                       كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 66عدد 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 

     ( ع3كيًيبء  فيضيبئيخ ) 1طشق رذسيظ    املادة

     يؼبيم لغى انكيًيبءيؼبٌَٕٔ  د/ خهيفخ زغت انُجٗ ػجذ انفزبذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

     ( ع3كيًيبء  فيضيبئيخ )  (3كيًيبء  فيضيبئيخ ) املادة

     يؼبيم لغى انكيًيبءيؼبٌَٕٔ   د/ أزًذ كبيم َؼًبٌ  العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

   ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع زبعت آنٗ  ع    (5سيبضيبد ) ( د5سيبضيبد ) املادة

   / آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ  أ يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ    د/ يًذٔذ يسًٕد زغٍ  يؼبٌَٕٔ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع زبعت آنٗ  ع  (3كيًيبء ػضٕيخ ) كيًيبء ثيئيخ املادة

   آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ  أ/  يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  د/ يسغٍ ػجذ انًزؼبل يسًذ   أششف ػجذ انًُؼى ػهٗد/  د/ خيشٖ يسًٕد انغيذ  د/ عبسح يسًذ يظطفٗ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ   املادة
 انزخظض

 1طشق رذسيظ 
 ( ع3كيًيبء ػضٕيخ ) زبعت آنٗ 

   كيًيبء ثيئيخ ع

د/ خهيفخ زغت انُجٗ ػجذ  د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو

 انفزبذ 

   يؼبيم لغى انكيًيبء يؼبٌَٕٔ  د/ ػالء يسًذ صكٗ

أصابيع 
 سوجية

   كيًيبء ثيئيخ ع ( ع3كيًيبء ػضٕيخ ) ػهٕو ثيئيخ ػهٕو ثيئيخ   املادة

   يؼبيم لغى انكيًيبء يؼبٌَٕٔ  د/ ايُبط زغيٍ سفؼذ  د/ ساَيب يسًذ طّ    العضو

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
      

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      5 2 - 3 (3نينياء  فيضيائية )

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 نينياء بيئية
 

 اجلامعةأ.د/ ىائب رئيط 

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - 3 (3نينياء عطوية )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      2 - - 2 بيئية علوو

      3 - 1 2 (5سياضيات )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على صلطاٌ صاحلأ.د/ ادريط  أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

      2 1 - 1 حاطب آىل
      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص

      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                     

 :  الفيشياء الشعبة                                    

 الفصل الدراصى: األول                                    كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                   
 8عدد 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 

 ثظشيبد إنكزشَٔيخ ع فيضيبء رسيخ ٔأطيبف ع 1طشق رذسيظ  َظشيخ َغجيخ املادة

 كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى انفيضيبء  يؼبٌَٕٔ  طيذنخ  314د/ خهيفخ زغت انُجٗ ػجذ انفزبذ       د/ ػًبد ػجذ انشؤٔف يسًذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ثظشيبد إنكزشَٔيخ ع فيضيبء رسيخ ٔأطيبف ع فيضيبء إزظبئيخ فيضيبء رسيخ ٔأطيبف املادة

 كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى انفيضيبء  يؼبٌَٕٔ  د/ أزًذ عيذ زغٍ  د/ ػضح يسًذ انجذسٖ  العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

     فيضيبء إزظبئيخ ع َظشيخ َغجيخ ع ثظشيبد إنكزشَٔيخ   املادة

     لغى انفيضيبء يؼبٌَٕٔ  د/ طفٕد أزًذ ػهٗ    العضو

أصابيع 
 سوجية

     فيضيبء إزظبئيخ ع َظشيخ َغجيخ ع 1ييكبَيكب انكى    املادة

     لغى انفيضيبء يؼبٌَٕٔ  د/ شيًٗ شؼشٔاٖ يسًذ    العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

     1طشق رذسيظ    املادة

 طيذنخ 314

  زبعت آنٗ
 طيذنخ 314  

 زبعت آنٗ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 
   

    يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  يكزجبد 411أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ     د/ ػالء يسًذ صكٗ د/ خهيفخ زغت انُجٗ ػجذ انفزبذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 ػهٕو ثيئيخ ػهٕو ثيئيخ ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض  املادة
 

 زبعت آنٗ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 
   

    يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  يكزجبد  411أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   طيذنخ 314د/ ايُبط زغيٍ سفؼذ  د/ دػبء يظطفٗ يسًٕد  يكزجبد  411 د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو

 2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
      

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      5 3 - 2 فيضياء رسية وأطياف

 أ.د/ وكيل الللية    5 3 - 2 بصشيات إلهرتوىية
 

 اجلامعة أ.د/ ىائب رئيط

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 1ميهاىيها الهه 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 1 - 2 ىظشية ىظبية

      3 1 - 2 فيضياء إحصائية

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على صلطاٌ صاحلأ.د/ ادريط  أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 بيئية  علوو

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )
      2 1 - 1 حاطب آىل

      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
      يوو نامل عنليةالرتبية ال



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                       

 : بيولوجى الشعبة                                       
 الدراصى: األولالفصل                                         كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 68عدد 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

 

 اصابيع
 فزدية

 فيشٔعبد + ثكزشيب املادة
 (1طشق رذسيظ )

خيٕنٕخيب رشكيجيخ + طخٕس سعٕثيخ ع  ع دأسشيدَٕيب

 1ط 

 يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى انُجبد يؼبٌَٕٔ  د/ يسًذ ػجذ انسٗ ػجذ انغالو   ايبود/ يسًذ يظطفٗ  العضو

أصابيع 
 سوجية

خيٕنٕخيب رشكيجيخ + طخٕس سعٕثيخ ع  ع دأسشيدَٕيب دأسشيدَٕيب طخٕس سعٕثيخ خيٕنٕخيب رشكيجيخ ػهٕو ثيئخ  املادة
 1ط 

 يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى انُجبد يؼبٌَٕٔ  د/ عٕيب ػهٗ انجذسٖ   أزًذ خًؼخ ػجذ اهللد/  د/ خيشٖ عؼذ صكٗ  فٕصٖ زغٍ  د/ ُْبء  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 ػهى انخهيخ + ثيٕنٕخيب خضيئيخ + ػهى األخُخ ع 5خيٕنٕخيب رشكيجيخ + طخٕس سعٕثيخ ع ط  ػهى انخهيخ + ػهى األخُخ  املادة

 كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ شؼجبٌ زدبصٖ ػجذ انؼضيض   العضو

أصابيع 
 سوجية

 ػهى انخهيخ + ثيٕنٕخيب خضيئيخ + ػهى األخُخ ع 5خيٕنٕخيب رشكيجيخ + طخٕس سعٕثيخ ع ط  زيٕيخ كيًيبء   املادة

 كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ فزسٗ فٓيى ػجذ انهطيف    العضو

 
ط

ني
خل

ا
 

 اصابيع
 فزدية

 فيشٔعبد + ثكزشيب ع كيًيبء زيٕيخ ع ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع ثيٕنٕخيب خضيئيخ زبعت آنٗ ع ػهٕو ثيئخ  املادة

يؼًم  يؼبٌَٕٔ  ظفٗ يسًٕد د/ دػبء ي  العضو

 انسبعت

د/ ثٓبء لُبٖٔ أثٕ 

 انسغيٍ 

 يؼبيم لغى ػهى انُجبديؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ  

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ 
 انزخظض

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع زبعت آنٗ زبعت آنٗ ع
 فيشٔعبد + ثكزشيب ع كيًيبء زيٕيخ ع

يؼًم يؼبٌَٕٔ  د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو

 انسبعت

 يؼبيم لغى ػهى انُجبديؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ ػالء يسًذ صكٗ

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11نفشدٖ(: أيبو األزذ )ا
 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
         

 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      1 4 - (2+1+1) عله األجية+ بيولوجيا جضيئية +  عله ارتلية

 أ.د/ وكيل الللية    3 2 - 1 تأسػيجوىيا
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 2 - (2+1) فريوطات + بهرتيا
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 2 - (2+1) جيولوجيا تشنيبية + صخوس سطوبية

      4 2 - 2 نينياء حيوية

 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 بيئة علوو

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )
      2 1 - 1 حاطب آىل

      3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 : تعليه سراعى صياعات غذائية وألباٌ الشعبة      

 الفصل الدراصى: األول       كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
 7عدد الطالب:       
 عله اليفط مبيى )ج(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

 

 يعاصاب
 فزدية

 كيًيبء ٔرسهيم أغزيخ ع ركُٕنٕخيب طُبػبد غزائيخ ع  (1طشق رذسيظ ) املادة
 يؼبٌَٕٔ   د/ يسًذ فٓيى اثشاْيى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 كيًيبء ٔرسهيم أغزيخ ع ركُٕنٕخيب طُبػبد غزائيخ ع كيًيبء ٔرسهيم أغزيخ   املادة

 يؼبٌَٕٔ  د/ عٕصاٌ عؼذ نطيف   العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

     ركُٕنٕخيب أنجبٌ ع ركُٕنٕخيب أنجبٌ   املادة
     يؼبٌَٕٔ  د/ عهًٗ خالل يشاد    العضو

أصابيع 
 سوجية

     ركُٕنٕخيب أنجبٌ ع األًْيخ انغزائيخ ٔانظسيخ نألنجبٌ   املادة
     يؼبٌَٕٔ  د/ طجبذ رَٕٗ ػجذ انشاصق   العضو

 
ط

ني
خل

ا
 

 اصابيع
 فزدية

 زبعت آنٗ    املادة
 طيذنخ 314

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع
 يكزجبد 411

 زبعت آنٗ ع

 

   

    يؼًم انسبعتيؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ ػالء يسًذ صكٗ    العضو

أصابيع 
 سوجية

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ   املادة
 انزخظض

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع ركُٕنٕخيب طُبػبد غزائيخ
 يكزجبد 411

 زبعت آنٗ ع

 
   

 د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو

 يكزجبد  411

    يؼًم انسبعتيؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ عُبء طبنر انششيف

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      4 2 - 2 تهيولوجيا ألباٌ

األٍنية الػزائية والصخية 

 لأللباٌ
2 - 

 أ.د/ وكيل الللية    2 -
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 تهيولوجيا صياعات غزائية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      6 4 - 2 نينياء وحتليل أغزية

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل امحد حمند امحدأ.د/  أ/ حمند ىصز حيى 2 1 - 1 حاطب آىل

تهيولوجيا التعليه فى 

 التخصص
1 - 2 3      

      يوو نامل عنليةالرتبية ال
 

 
 

 

 
 

 
 

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 الشعبة : تعليه سراعى اىتاج ىباتى      

 الفصل الدراصى: األول       كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
 5عدد الطالب:       
 عله اليفط مبيى )ج(القاعة:       

 

 

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

حد
األ

 

 يعاصاب
 فزدية

 ع 1اَزبج فبكٓخ  ع 1اَزبج يسبطيم انسمم  1اَزبج يسبطيم انسمم   (1طشق رذسيظ ) املادة
 يؼبٌَٕٔ  د/ ػجذ انسًيذ انغيذ انمشاييطٗ  د/ يسًذ فٓيى اثشاْيى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع 1اَزبج فبكٓخ  ع 1اَزبج يسبطيم انسمم  1اَزبج فبكٓخ     املادة

 يؼبٌَٕٔ  د/ ػجذ انشزًٍ يظطفٗ ػجذ انْٕبة    العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

   ع 1اَزبج انخضش  انًمُُبد انًبئيخ ع 1اَزبج انخضش    املادة
   يؼبٌَٕٔ  د/ يغشٖ رًبو ػجذ انًديذ   العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع 1اَزبج انخضش  انًمُُبد انًبئيخ ع انًمُُبد انًبئيخ   املادة
   يؼبٌَٕٔ  د/ أزًذ يسًذ يُيغٗ   العضو

 
ط

ني
خل

ا
 

 اصابيع
 فزدية

 زبعت آنٗ    املادة

 طيذنخ 314

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع
 يكزجبد 411

 زبعت آنٗ ع

 

   

يؼًم يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ ػالء يسًذ صكٗ    العضو

 انسبعت

   

أصابيع 
 سوجية

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ   املادة
 انزخظض

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع  
 يكزجبد 411

 زبعت آنٗ ع

 
   

 د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو

 يكزجبد  411

يؼًم يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ    

 انسبعت

   

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      4 2 - 2 1اىتاج حماصيل اذتكل 

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 1اىتاج فانَة 
 

 اجلامعة أ.د/ ىائب رئيط

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 1اىتاج ارتطش 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 املكييات املائية

      3 - 1 2   (1طشم تذسيع )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على صلطاٌ صاحلأ.د/ ادريط  أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 1 - 1 حاطب آىل

تهيولوجيا التعليه فى 

 التخصص
1 - 2 3      

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة       

 حيواىىالشعبة : تعليه سراعى اىتاج       

 الفصل الدراصى: األول       كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :         
 7عدد الطالب:       
 عله اليفط مبيى )ج(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

 فغيٕنٕخيب زيٕاٌ  ع رفشيخ ٔزضبَخ  (1طشق رذسيظ ) املادة
 يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ   د/ يسًذ فٓيى اثشاْيى  العضو

أصابيع 
 سوجية

 فغيٕنٕخيب زيٕاٌ  ع رفشيخ ٔزضبَخ رغزيخ زيٕاٌ فغيٕنٕخيب زيٕاٌ  املادة

 يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ ػبدل ػجذ اهلل ػجذ انغُٗ د/ ػظبو ثغيَٕٗ عهيًبٌ العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 رغزيخ زيٕاٌ ع إَزبج انهسى ع   املادة
 يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 رغزيخ زيٕاٌ ع إَزبج انهسى ع إَزبج انهسى املادة
 يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  د/ كًبل يسًٕد يشصٔق العضو

 

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

 زبعت آنٗ    املادة
 طيذنخ 314

 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع
 يكزجبد 411

 زبعت آنٗ ع
 

 رفشيخ ٔزضبَخ
 

  يؼبٌَٕٔ  يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ ػالء يسًذ صكٗ    العضو

أصابيع 
 سوجية

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ   املادة
 انزخظض

 رفشيخ ٔزضبَخ
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 يكزجبد 411
 زبعت آنٗ ع

 
 رفشيخ ٔزضبَخ

 

 د/ َٓٗ ػهٗ عيذ   العضو
 يكزجبد  411

  يؼبٌَٕٔ  يؼًم انسبعت يؼبٌَٕٔ  أ/ آيّ ػجذ انجبلٗ يسًذ   د/ يسًٕد ػجبط طٕعٌٕ

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11انفشدٖ(: أيبو األزذ )
 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      6 4 - 2 فظيولوجيا حيواٌ 

 أ.د/ وكيل الللية    6 4 - 2 تػزية حيواٌ
 

 اجلامعةأ.د/ ىائب رئيط 

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 6 4 - 2 إىتاج اللخه
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      6 4 - 2 تفشيخ وحطاىة

      3 - 1 2   (1طشم تذسيع )

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على صاحلأ.د/ ادريط صلطاٌ  أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 1 - 1 حاطب آىل

تهيولوجيا التعليه فى 

 التخصص
1 - 2 3      

      يوو نامل عنليةالرتبية ال

 

  



 
 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  ت. أ . لغة عزبية  الشعبة                                      

 الفصل الدراصى: األول                                       كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 94عدد 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 

   (4َسٕ ٔطشف ) َظٕص لشآَيخ )ردٕيذ ٔرفغيش( املادة

   د/ أيبَٗ يسًذ يظطفٗ  د/ خبنذ يسًذ ػجذ انزٕاة  ٔد يسًذ د/ يغشا ثش العضو

أصابيع 
جيةسو  

   انسذيث ٔانغيشح انُجٕيخ انششيفخ ثالغخ ػشثيخ املادة

   د/ ايًبٌ يسًذ خبثش  / يجشٔن ػجذ انسهيى خبد  انًٕنٗ د د/ أزًذ زهًٗ ػجذ انسهيى  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي لجالثاءا

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

ركُٕنٕخيب انزؼهيى    املادة
 فٗ انزخظض

 ع  زبعت آنٗ  زبعت آنٗ
  ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

  أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  يؼبٌَٕٔ   د/ أزًذ ػًش ػجذ اهلل د/ َٕسا ػبدل خهيفخ    العضو

أصابيع 
 سوجية

  زبعت آنٗ ع  ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع (5ػهٕو ثيئيخ ) (1طشق رذسيظ )  املادة

   يؼبٌَٕٔ  أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  د/ ٔنيذ ٔزيذ َظيش  د/ ايُبط زغيٍ سفؼذ  د/ ثغًخ ػجذ انشزًٍ خجش   العضو

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

 أ.د/ وكيل الللية    3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 1 - 1 اطب آىلح
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 اذتذيث والظرية اليبوية الؼشيفة

      4 - 2 2 ىصوص قشآىية )جتويذ وتفظري(

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على ادريط صلطاٌ صاحلأ.د/  أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 4 - 2 2 (4حنو وصشف )

      4 - 2 2 بالغة عشبية
      2 - - 2 (2بيئية ) علوو

      يوو نامل العنليةرتبية ال

 



        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                      

 :  ت. أ . لغة اجنليشية  الشعبة                                     

 الفصل الدراصى: األول                                      كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                      
 119عدد 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 العنليــــالرتبي األحد

      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ( ع3طٕريبد ٔاعزًبع )    (5دسايب ) (1طشق رذسيظ )   املادة

 أ/ يشٔح انغيذ زغيٍ     د/ آيبل عؼذ أثٕ انهيم  د/ دانيب ػهٗ يبْش ػجبط   العضو

أصابيع 
 سوجية

 ( ع3طٕريبد ٔاعزًبع )       (3كزبثخ ) املادة

 أ/ يشٔح انغيذ زغيٍ        د/ يبخذح زغٍ يفزبذ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

  املادة
  زبعت آنٗ ع

 
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 انًغشذ انششلٗ
 يٕسفٕنٕخٗ

 انًغشذ انششلٗ
 (3طٕريبد ٔاعزًبع )

 د/ يسًذ زبيذ زبفع   د/ يظطفٗ ثبثذ يسًذ  أ/ رغُيى طفٕد أزًذ    يؼبٌَٕٔ   العضو

أصابيع 
 سوجية

  املادة
ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ  زبعت آنٗ زبعت آنٗ ع

 انزخظض
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

 انًغشذ انششلٗ
 (3لشاءح ٔيسبدثخ )

د/ ػالء يسًذ  يؼبٌَٕٔ   العضو
 صكٗ 

 د/ ثشٔد أديت خشخظ  رغُيى طفٕد أزًذ أ/  د/ َٕسا ػبدل خهيفخ 

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

 أ.د/ وكيل الللية    3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 1 - 1 حاطب آىل
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 1 - 2 (3)صوتيات واطتناع 

      4 - 2 2 (3قشاءة وحمادثة )

 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 - 1 2 (3نتابة )

      2 - - 2 (2دساما )
      2 - - 2 موسفولوجى

      يوو نامل العنليةرتبية ال



 
        

 
 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 

 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط
 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                 

 :  ت.أ. دراصات اجتناعية  الشعبة                                

 الفصل الدراصى: األول                                 الرتبيةكلية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                           
 161عدد 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 األحد

      

  
  

  

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

      ربسيخ يظش اإلعالييخ املادة

      د/ طالذ أزًذ ػيذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

  خغشافيب انؼبنى اندذيذ يغبزخ ٔخشائط  املادة

  يؼبٌَٕٔ  د/ سيضبٌ شؼجبٌ عؼذ  د/ َجيم يسًذ انغيذ   العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 املادة
 

 زبعت آنٗ ع زبعت آنٗ

  
ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ  يغبزخ ٔخشائط ع

 انزخظض ع

 أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  ؼبٌَٕٔ ي   يؼبٌَٕٔ  ػالء يسًذ صكٗد/   العضو

أصابيع 
 سوجية

 املادة
 (1طشق رذسيظ )

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ 

 انزخظض

 زبعت آنٗ ع
  (1طشق رذسيظ )

ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ  يغبزخ ٔخشائط ع

 انزخظض ع

 أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  يؼبٌَٕٔ   د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  يؼبٌَٕٔ  د/ َٕسا ػبدل خهيفخ  د/ ػهيبء ػجبط يسًذ  العضو

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 52/15، 13/15، 52/11، 15/11، 1/11، 18/11)انضٔخٗ(: أيبو  االثُيٍ                             .3/1، 51/15، 6/15، 55/11، 8/11، 55/11، 11/11)انفشدٖ(: أيبو  االثُيٍ
 

 .15/1، 52/15، 15/15، 1/15، 12/11، 3/11، 51/11)انضٔخٗ(:  األسثؼبء                               .5/1، 55/15، 8/15، 54/11، 11/11، 52/11، 13/11)انفشدٖ(:  األسثؼبء
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

 أ.د/ وكيل الللية    3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 1 - 1 حاطب آىل
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 2 - 3 مظاحة وخشائط

      5 - 2 3 جػشافيا العامل ادتذيذ

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل حمند امحدأ.د/ امحد  أ/ حمند ىصز حيى 5 - 2 3 تاسيخ مصش اإلطالمية

      يوو نامل العنليةرتبية ال

  



  
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليهائيةاليضخة 

 الفزقة : الجالجة                                        

 :  ت . أ . علوو  الشعبة                                       
 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 175عدد 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

   ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع خهيخ ثيٕنٕخيب خضئيخ + أخُخ ع (1طشق رذسيظ )  املادة

   أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ  يؼبٌَٕٔ  د/ يبيُخ يسًذ أزًذ   العضو

أصابيع 
 سوجية

 خهيخ ثيٕنٕخيب خضئيخ + أخُخ ع انفضبء ٔانًدًٕػخ انشًغيخ   املادة
 ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ انزخظض ع

  

   أ/ رغُيى طفٕد أزًذ  كهيخ انؼهٕو –يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ  ٌ يؼبَٕٔ د/ يسًذ يٕعٗ أثٕ زهيمخ    العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

  فيضيبء زيٕيخ ع ع خهيخ ثيٕنٕخيب خضئيخ + أخُخ خهيخ ثيٕنٕخيب خضئيخ + أخُخ   زبعت آنٗ  املادة

  يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ د/ شؼجبٌ زدبصٖ ػجذ انؼضيض + د/ سشب كًبل زهًٗ    د/ أزًذ ػًش ػجذ اهلل  العضو

أصابيع 
 سوجية

  املادة
ركُٕنٕخيب انزؼهيى فٗ  (5كيًيبء ػبيخ ) (5كيًيبء ػبيخ )

 انزخظض
  فيضيبء زيٕيخ ع ع خهيخ ثيٕنٕخيب خضئيخ + أخُخ فيضيبء زيٕيخ

  يؼبٌَٕٔ  يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى ػهى انسيٕاٌ د/ ٔخيذح أزًذ عبنى  د/ َٕسا ػبدل خهيفخ  د/ ػفبف ػجذ انسًيذ يسًذ  د/ خيشٖ يسًٕد انغيذ   العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

     ( ع5كيًيبء ػبيخ ) زبعت آنٗ ع    املادة

     كهيخ انؼهٕو –يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى انكيًيبء يؼبٌَٕٔ     العضو

أصابيع 
 سوجية

     ( ع5كيًيبء ػبيخ ) زبعت آنٗ ع   (5كيًيبء ػبيخ ) املادة

     كهيخ انؼهٕو –يؼبٌَٕٔ  يؼبيم لغى انكيًيبء يؼبٌَٕٔ    د/ عهٕٖ أثٕ انمبعى أزًذ  العضو

 
 

 
 

 .2/1، 56/15، 15/15، 58/11، 14/11، 31/11، 12/11األزذ )انضٔخٗ(: أيبو                                                             . 5/1، 12/15، 5/15، 51/11، 2/11، 54/11، 11/11األزذ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 .11/1، 58/15، 14/15، 31/11، 16/11، 5/11، 12/11انثالثبء )انضٔخٗ(:                                                                 . 4/1، 51/15، 2/15، 53/11، 2/11، 56/11، 15/11انثالثبء )انفشدٖ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/15، 16/15، 5/15، 18/11، 4/11، 51/11انخًيظ )انضٔخٗ(: أيبو                                                         .6/1، 53/15، 2/15، 55/11، 11/11، 58/11، 14/11انخًيظ )انفشدٖ(: أيبو 
 

 يعتند،،،،     مج ع ت ٌ اطه املــــادة

      3 - 1 2 (1طشم تذسيع )

 أ.د/ وكيل الللية    3 2 - 1 تهيولوجيا التعليه فى التخصص
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 1 - 1 حاطب آلي
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      5 2 - 3 (2نينياء عامة )

      3 1 - 2 فيضياء حيوية

 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 2 - 2 + أجية جضئيةيا يولوجخلية ب

      2 - - 2 الؼنظية واجملنوعةالفطاء 
      يوو نامل العنليةرتبية ال

 


