
 

         
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                                       
 عزبية:  لغة  الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        بيةكلية الرت

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        

 
 

 52عدد الطالب:                                       
       مبيى صيدلة  403القاعة:                                       

 
 

 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 

       طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ ِٕب٘ظ املادة

       ٍٔٙخ فزط ػٍٝ  د/ د/ أطّبء ِؾّذ ِؾزٚص  العضو

أصابيع 
 سوجية

  األطٍٛثيبد أدة ػزثٝ ؽذيش )شؼز( املادة

  د/ ػّز ِؾّذ ػجذ اٌٛاؽذ  د/ وبًِ ػجذ اٌّٛعٛد اٌظبٜٚ  د/ اٌضٜٛ ِؾّذ اٌضٜٛ  ح اٌظؼذٔٝ د/ أؽّذ عٛد العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

   (2طزق رذريض ) اٌّؼبعُ ٚاٌذالٌخ املادة

   د/ ؽغبط أؽّذ ػجذ اهلل  د/ ِؾّذ وبًِ ِؾّذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   أدة ِظز اإلطالِيخ (6ٔؾٛ ٚطزف ) املادة

   د/ أؽّذ طالػ ِؾّذ  د/ رضب رثيغ طمز  د/ ػزثٝ ِؾّذ اؽّذ  د/ خبٌذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌمبدر  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  صٕيٓاال                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      4 - 2 2 (6حنو وصزف )

 أ.د/ وكيل الللية    5 - 3 2 املعادِ وايذالية
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 - 3 2 األصًوبيات
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 عزبى سذيح )ععز( أدب

      4 - 2 2 أدب َصز اإلصالَية

 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 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
      2 - - 2 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي

 



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 الزابعةالفزقة :                                        

  جنليشية:  لغة ا الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                       الرتبية كلية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 181عدد الطالب:                                       
       املضزح الغزبىالقاعة:                                       

 
 

 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 

    3دراِب   4ِؾبدصخ  املادة

    د/ ِبعذح ؽظٓ ِفزبػ  د/ ِؾّٛد ِؾّذ ػجذ اٌّغيذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ِٕب٘ظ 4لزاءح   3لظخ  املادة

   د/ ِزٚح عّبي ِؾّذ شؾبرخ  د/ ِؾّذ فزؾٝ طٍيّبْ  د/ صزٚد أديت عزعض  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

     طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ 4طٛريبد  املادة

     د/ ِظطفٝ خٍيً ِؾّٛد  د/ رضب ػٍٝ ؽظٓ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   (3ٔمذ ) (2طزق رذريض ) املادة

   د/ ريٙبَ ؽظٕٝ طٍيُ  د/ ٘ٛيذٖ ِظطفٝ ػجذ اٌزؽّٓ  العضو

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 31/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

English phonology (4) 2 2 - 4      

Drama (3) 3 - - 3    أ.د/ وكيل الللية 
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

Novel (3) 3 - - 3 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

Conversation (4) 2 2 - 4      

Reading (4) 3 - - 3      

Criticism (3) 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 (2طزم تذريط )
      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 َٓاٖر
      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي

 



 

 
 

        
 

 ضزات اليظزية والتطبيقية جدول توسيع احملا
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        
 فزىضية:  لغة  الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 41عدد الطالب:                                       

       فييةمبيى   أمحد سويلالقاعة:                                     
 

 

 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 

 (1) 21 -12ٔظٛص اٌمزْ  (4رزعّخ ) طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ املادة

 د/ ايّبْ ِؾّٛد س٘زاْ  ِؼبْٚٔٛ  د/ أؽّذ غزيت ِؾّذ  د/ أطّبء فزؾٝ ٌطفٝ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   (4زبثخ )ٚرشخ ػًّ ِٚٙبراد و  (2طزق رذريض ) املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ طبِيخ شٛلٝ ِؾّذ   د/ عّبي ؽظيٓ ػضّبْ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

  (3ٌغٛيبد ) ِٕب٘ظ   املادة

  أ/ رشب ؽظيٓ ِؾّذ  د/ ِظطفٝ ػجذ اٌّؾظٓ أؽّذ  د/ ربط اٌذيٓ ِؾّذ ػيذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

     (1) 21 – 12ِمبي أدثٝ اٌمزْ  ؽضبرح املادة

     د/ أدُ٘ رثيغ ِؾفٛظ  د/ رشب يٛطف لٍيٕٝ  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      4 - 2 2 (4ورعة عٌُ وَٗارات نتابة )

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

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 5 - 2 3 (4تزمجة )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 - - 3 سطارة

      3 - - 3 (1) 22 -19ْصوص ايكزٕ 

 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 - - 3 (1) 22 – 19بى ايكزٕ َكاٍ أد

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )
      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 َٓاٖر
      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

 تاريخ:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 28عدد الطالب:                                       

       مبيى فيية  يوٍاٌ ميدلالقاعة:                               
 

 

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

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

   ربريخ أٚرٚثب اٌؾذيش  ِٕب٘ظ طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ املادة

 د/ اٌشيّبء ِؾّٛد طبٌّبْ  العضو

 لبػخ اٌؾظٓ ثٓ اٌٙيضُ

   جذ اٌزؽّٓأ/ ؽٕبْ ػجذ اٌؼظيُ ػ د/ أؽّذ ػجذ اٌمبدر ِؾّذ  د/ ادريض طٍطبْ طبٌؼ 

أصابيع 
 سوجية

   ربريخ آطيب اٌؾذيش ٚاٌّؼبطز ربريخ أفزيميب اٌؾذيش ٚاٌّؼبطز املادة

   د/ أؽّذ ِؾّذ ػجذ اٌّؼش  د/ ِؾّذ ػبطف ػجذ اٌّمظٛد  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 عغزافيب طيبطيخ  ربريخ اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔيخ  (2طزق رذريض ) املادة

 د/ أؽّذ ِٛطٝ ِؾّٛد د/ ػبدي ػجذ اٌالٖ ِٙزاْ   ػجبص ِؾّذ  د/ ػٍيبء العضو

أصابيع 
 سوجية

   ربريخ اٌؼزة اٌؾذيش ٚاٌّؼبطز املادة

   أ/ ؽٕبْ ػجذ اٌزؽّٓ ػجذ اٌؼظيُ  د/ ِؾّٛد رعت ػجذ اٌّؼش  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11 )اٌفزدٜ(: أيبَ االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11(: )اٌشٚعٝ األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      8 - 4 4 تاريخ ايعزب اذتذيح واملعاصز

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 تاريخ آصيا اذتذيح واملعاصز
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب يط جليـــة اجلدولرئ إعداد اجلدول 4 - 2 2 تاريخ ايذوية ايعجُاْية
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 تاريخ أوروبا اذتذيح 

      4 - 2 2 تاريخ أفزيكيا اذتذيح واملعاصز

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات الواحد علىأ.د/ عيد عبد  أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى 2 - - 2 دػزافيا صياصية

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )
      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 َٓاٖر
      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                 

 الشعبة :  جغزافيا                                

 الفصل الدراصى: األول                                 كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                  
 30عدد الطالب:                                 

       فييةمبيى   احلضً بً اهليجهالقاعة:                           
 

 

 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 

  (2طزق رذريض )   ِٕب٘ظ طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ املادة

  د/ ػٍيبء ػجبص ِؾّذ    د/ ادريض طٍطبْ طبٌؼ  د/ اٌشيّبء ِؾّٛد طبٌّبْ  العضو

أصابيع 
 سوجية

       دراطخ ِيذأيخ ثشزيخ املادة

       ِؼبْٚٔٛ  د/ ِؾّذ اٌجذرٜ ِؾّذ ٔجيٗ ػجذ اٌؾّيذ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

   عغزافيب طيبطيخ عغزافيب اٌٛطٓ اٌؼزثٝ املادة

   د/ أؽّذ ِٛطٝ ِؾّٛد د/ أطبِخ ِؾّذ لبئذ  ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   عغزافيب ِظز (1ِمزر رخظظٝ اخزيبرٜ  )اٌفىز اٌغغزافٝ  املادة

   د/ أطبِخ ؽظيٓ شؼجبْ  ِؼبْٚٔٛ  د/ يؾٝ وذٚأٝ اؽّذ  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  صٕيٓاال
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      4 - 2 2 دػزافيا صياصية

 أ.د/ وكيل الللية    4 - 2 2 دػزافيا َصز
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب اجلدولرئيط جليـــة  إعداد اجلدول 4 - 2 2 دػزافيا ايوطٔ ايعزبى
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 دراصة َيذاْية بغزية

 خيتار ايطايب َكزرًا واسذًا َٔ بني 

 1ايفهز ادتػزافى 

 ايتارخيية َصز دػزافيا

 

 

 2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 
     

 أ.د/ عصاو الديً صادق فزحات أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل امحدأ.د/ امحد حمند  أ/ حمند ىصز حيى 3 - 1 2 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
      2 - - 2 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              ليَائيةااليضخة 

 زابعةالالفزقة :                           

 الرتبوى:  عله اليفط  الشعبة                          

 الفصل الدراصى: األول                           كلية الرتبية             

 2022/ 2021او اجلامعي : الع                                      
 47عدد الطالب:                           
       مبيى فيية  جابز بً حياٌالقاعة:                          

 
 

 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 

 طيىٌٛٛعيخ طؼٛثبد اٌزؼٍُ د ز ٚاٌٛطٓ اٌؼزثٝعغزافيب ِظ طيىٌٛٛعيخ طؼٛثبد اٌزؼٍُ املادة

 لظُ ػٍُ إٌفض ِؼبْٚٔٛ  ِؼبْٚٔٛ  د/ أطبِخ ِؾّذ لبئذ  د/ ِؾّذ وبًِ ػجذ اٌّٛعٛد  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ػٍُ إٌفض إٌّٙٝ د     ِشزٚع رخزط )ِّزذ( املادة

 لظُ ػٍُ إٌفض ِؼبْٚٔٛ      ؾّٛد ػجذ اٌفزبػ ِد/ طجزٜ  د/ أٔٛر ريبع ػجذ اٌزؽيُ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 ػٍُ إٌفض إٌّٙٝ ػٍُ إٌفض اٌّذرطٝ ػٍُ إٌفض اٌّذرطٝ د املادة

 د/ غبدح أثٛ اٌّغذ أؽّذ  د/ ػجذ اٌؼشيش ِؾّذ ؽظت اهلل  لظُ ػٍُ إٌفض ِؼبْٚٔٛ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 طزق رذريض   ظٝطؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔف  (2طزق رذريض ) ِٕب٘ظ املادة

 د/ ٕ٘بء ػجذ اٌؾّيذ   د/ أطّبء فزؾٝ ٌطفٝ   د/ ٕ٘بء ػجذ اٌؾّيذ ِؾّذ  العضو

 
 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11ٌشٚعٝ(: أيبَ )ا االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 

 ،،،،يعتند     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      6 - 2 4 عًِ ايٓفط املٗٓى

 أ.د/ وكيل الللية    6 - 2 4 عًِ ايٓفط املذرصى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 - 4 - َغزوع ختزز )ممتذ(
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      6 - 2 4 صيهويودية صعوبات ايتعًِ

      4 - 2 2 دػزافيا َصز وايوطٔ ايعزبى

 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 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
      2 - - 2 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ ةعًُيايرتبية اي

 



 
 

 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                            

 الشعبة :  الرتبية اخلاصة                           

 الفصل الدراصى: األول                            لرتبيةكلية ا

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                             
 18عدد الطالب:                            
       فييةمبيى  مريى كورىالقاعة:                            

 

 

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

 ةـــــة العنليــــالرتبي االحد

      

      

  
    

ني
ثي

اال
 

 اصابيع
 فزدية 

 رؼذيً اٌظٍٛن ع اٌزؼٍيُ اٌؼالعٝ ع إٌّب٘ظ املادة
  

 3ِمزر فٝ اٌزخظض اٌذليك 

 اضطزاثبد إٌطك ٚاٌىالَ

 د/ طؼبد وبًِ لزٔٝ    ذ اهلل أ/ فبطّخ ػجذ اٌفزبػ ػج د/ ٘ذٜ أٔٛر ػجذ اٌؼشيش  العضو

أصابيع 
 سوجية

   اٌظؾخ إٌفظيخ ٚاإلرشبد إٌفظٝ   رؼذيً اٌظٍٛن ع رؼذيً اٌظٍٛن املادة

   د/ أطّبء فزؾٝ أؽّذ   أ/ فبطّخ ػجذ اٌفزبػ ػجذ اهلل  د/ طؾز ؽظيٓ ػجذٖ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

 اٌزؼٍيُ اٌؼالعٝ املادة
 ع 2طزق رذريض 

 أؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذ اٌؾبفع  د/

 2ِمزر فٝ اٌزخظض األوبديّٝ 

 طيذٌخ 412 د/ ِؾّذ ؽبِذ ؽبفع   رطجيمبد ٌغٛيخ 

  لبػخ ثؾش ع

 ع 2طزق رذريض  د/ اٌشيّبء ِؾّٛد طبٌّبْ  العضو

 د/ ؽغبط أؽّذ ػجذ اهلل 

  أ/ ٘بٌخ عّبي طؼذ  د/ اٌضٜٛ ِؾّذ اٌضٜٛ - ح اٌظؼذٔٝد/ أؽّذ عٛد  اٌؼزثٝ اٌؾذيشاالدة 

أصابيع 
 سوجية

  املادة
 ع 2طزق رذريض 

 د ػجذ اٌؾبفع د/ أؽّذ ِؾّذ ِؾّٛ

 ع 2طزق رذريض 

 د/ أؽّذ ِؾّذ ِؾّٛد ػجذ اٌؾبفع 

  لبػخ ثؾش ع اٌزؼٍيُ اٌؼالعٝ ع لبػخ ثؾش

 ع 2طزق رذريض   العضو

 د/ ؽغبط أؽّذ ػجذ اهلل 

 ع 2طزق رذريض 

 د/ ؽغبط أؽّذ ػجذ اهلل 

أ/ فبطّخ ػجذ  د/ ٍٔٙخ فزط ػٍٝ 

 اٌفزبػ ػجذ اهلل 

  أ/ ٘بٌخ عّبي طؼذ 

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  ألرثؼبءا                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      4 1 - 3 ايتعًيِ ايعالدى

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 ايصشة ايٓفضية واإلرعاد ايٓفضى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب جليـــة اجلدولرئيط  إعداد اجلدول 4 1 - 3 تعذيٌ ايضًوى
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

 3َكزر فى ايتخصص ايذقيل 

 وايهالّ ايٓطل اضطزابات –ايتوسذ 

4 - - 4      

 9َكزر فى ايتخصص األنادميى 

 ايعزبى اذتذيحاالدب  – تطبيكات يػوية

4 - - 4      

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

      4 1 - 3 قاعة حبح
      2 - - 2 املٓاٖر

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي
 



        
 

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

 زابعةالالفزقة :                                        

 1و  رياضيات:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 81عدد الطالب:                                       
       مبيى صيدلة  302القاعة:                                       

 

 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 

   (طزق إؽظبئيخ ِزمذِخ) ِمزر اخزيبرٜ رخظظٝ (2)طزق رذريض   املادة

   د/ ِؾّذ أؽّذ ِجبرن  د/ ِزفذ فزؾٝ ريبع   العضو

أصابيع 
 سوجية

       ِٕب٘ظ   املادة

       د/ اثزا٘يُ ِؾّذ ػجذ اٌغٕٝ    العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 ابيعاص
 فزدية 

     ؽٍمبد ٚؽٍٛي رؾٍيً داٌٝ املادة

     د/ ػظبَ اٌذيٓ ِظطفٝ وّبي  د/ ٘ذٜ فزغً أؽّذ  العضو

أصابيع 
 سوجية

      (1ديٕبِيىب اٌّٛائغ ) املادة

      د/ ٔبديخ طؼذ ِؾّٛد  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 يعاصاب
 فزدية

        ثؾٛس اٌؼٍّيبد املادة

        د/ ػٍٝ اٌجذرٜ شّزدْ  العضو

أصابيع 
 سوجية

     إٌظزيخ إٌظجيخ  طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ املادة

     د/ اٌظيذ ػٍٝ ؽغبسٜ   د/ ؽظبَ ِؾّٛد سوٝ  العضو

 

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
        

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      3 - - 3 سًكات وسًوٍ

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    3 - - 3 حتًيٌ داىل

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 حبوخ ايعًُيات
 أ.د/ عنيــد الللية

 لطالبلشئوٌ التعليه وا

      3 - - 3 ايٓظزية ايٓضبية

      3 - - 3 (1ديٓاَيها املوائع )

 أ.د/ مصطفى عبد اليبى أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتار ايطايب َكزرًا واسذًا َٔ بني:

      4 - 2 2 تهٓويوديا املعًوَات
      ة َتكذَةطزم إسصائي

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )
      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 اٖرَٓ
      يوّ ناٌَ ايرتبية ايعًُية

 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط 
 17/01/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

 2الشعبة :  رياضيات و                                        

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021:  العاو اجلامعي                                       

 
 

 80عدد الطالب:                                      
       مبيى صيدلة  402القاعة:                                       

 

 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 

       ِٕب٘ظ   املادة

       أًِ ِؾّذ اِيٓ د/    العضو

أصابيع 
 سوجية

   (طزق إؽظبئيخ ِزمذِخ) ِمزر اخزيبرٜ رخظظٝ (2طزق رذريض )  املادة

   د/ ِؾّذ أؽّذ ِجبرن  د/ ِزفذ فزؾٝ ريبع   العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

      (1ب اٌّٛائغ )ديٕبِيى املادة

      د/ ٔبديخ طؼذ ِؾّٛد  العضو

أصابيع 
 سوجية

     ؽٍمبد ٚؽٍٛي رؾٍيً داٌٝ املادة

     د/ ػظبَ اٌذيٓ ِظطفٝ وّبي  د/ ٘ذٜ فزغً أؽّذ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

     إٌظزيخ إٌظجيخ  ٚإرشبد ٔفظٝطؾخ ٔفظيخ  املادة

     د/ اٌظيذ ػٍٝ ؽغبسٜ   د/ ؽظبَ ِؾّٛد سوٝ  العضو

أصابيع 
 سوجية

        ثؾٛس اٌؼٍّيبد املادة

        د/ ػٍٝ اٌجذرٜ شّزدْ  العضو

 2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
     

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      3 - - 3 سًوٍوسًكات 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    3 - - 3 حتًيٌ داىل

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 3 - - 3 حبوخ ايعًُيات
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      3 - - 3 ايٓظزية ايٓضبية

      3 - - 3 د/ اٌظيذ ػٍٝ ؽغبسٜ *

 أ.د/ مصطفى عبد اليبى أ.د/ عيد عبد الواحد على أ.د/ ادريط صلطاٌ صاحل أ.د/ امحد حمند امحد أ/ حمند ىصز حيى  خيتار ايطايب َكزرًا واسذًا َٔ بني:

      4 - 2 2 تهٓويوديا املعًوَات

      طزم إسصائية َتكذَة
      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
      2 - - 2 اٖرَٓ

      يوّ ناٌَ ايرتبية ايعًُية
 



 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                         
 كينياء:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية 

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 67عدد الطالب:                                       

       صيدلةمبيى   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 

 ِٕب٘ظ   املادة
 ( ع5ويّيبء فيشيبئيخ )  

أطبطيبد ػٍَٛ 
 اٌّٛاد ع

 

  وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء  ِؼبْٚٔٛ    د/ ِؾّذ رشذٜ ِؾّذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

   املادة
 ( ع5ويّيبء فيشيبئيخ )   أطبطيبد ػٍَٛ اٌّٛاد

أطبطيبد ػٍَٛ 
 اٌّٛاد ع

 

  وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء  ِؼبْٚٔٛ    د/ ػجذ اهلل اثزا٘يُ ِفزبػ    العضو

 ــــة العنليـــــةالرتبي االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ( ع5ويّيبء ػضٛيخ ) (6ويّيبء ػضٛيخ )  (2ويّيبء غيز ػضٛيخ )  املادة

 وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء  ِؼبْٚٔٛ  د/ يظزيخ رسق اثزا٘يُ   د/ ايّبْ رٛفيك ٔٛر اٌذيٓ   العضو

أصابيع 
 سوجية

 ( ع5ويّيبء ػضٛيخ ) فيشيبء إشؼبػيخ  (5ويّيبء ػضٛيخ ) املادة

 وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌىيّيبء  ِؼبْٚٔٛ  د/ ػبِز ِؾّذ ِؾّذ   د/ وّبي ِؾّذ ػٍٝ  د/ ِؾّذ ػجذ اهلل أِيٓ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 عاصابي
 فزدية

    (2طزق رذريض ) طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ   املادة

    د/ ػجذ اٌزاسق طٛيٍُ ّ٘بَ  د/ ؽظبَ ِؾّٛد سوٝ    العضو

أصابيع 
 سوجية

    (5ويّيبء فيشيبئيخ )     املادة

    د/ ٔظز اٌذيٓ فؤاد ِؾّذ      العضو

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/21، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
        

 

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      5 2 - 3 (5نيُياء فيشيائية )

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة  أ.د/ وكيل الللية    3 1 - 2 أصاصيات عًوّ املواد

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 (2نيُياء غري عطوية )
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      7 4 - 3 (5نيُياء عطوية )

      1 - - 1 (6نيُياء عطوية )

 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 فيشياء إععاعية

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
      2 - - 2 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ ايرتبية ايعًُية
 



 
 
 

        
 

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

 زابعةالالفزقة :                                 
 :  فيشياء الشعبة                                

 الفصل الدراصى: األول                                 كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                  
 17عدد الطالب:                                 

       مبيى ملتبات  403القاعة:                                 
 

 

 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 2فيشيبء ٔٛٚيخ    ِٕب٘ظ   املادة

   ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء ِؼبْٚٔٛ    د/ ِؾّذ رشذٜ ِؾّذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

   ع 2فيشيبء ٔٛٚيخ  2فيشيبء عٛاِذ  فيشيبء اٌٍيشر 2فيشيبء ٔٛٚيخ  ملادةا

   ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء ِؼبْٚٔٛ  د/ ػبدي طبثز ريبع  د/ طفٛد ٌٚيُ سوٝ  د/ ػّبد ػجذ اٌزؤٚف ِؾّذ  العضو

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

   ع 2فيشيبء عٛاِذ  فيشيبء اٌٍيشر ع   ِفبػالد ٔٛٚيخ املادة

   وٍيخ اٌؼٍَٛ  –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ    د/ طبِٝ ثطزص ؽٕب  لعضوا

أصابيع 
 سوجية

   ع 2فيشيبء عٛاِذ  فيشيبء اٌٍيشر ع دٚائز اٌىززٚٔيخ ديٕبِيىب وٙزثيخ املادة

   وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ  د/ ِؾّذ عالي طيذ ػٍٝ  د/ ٔبطز ػجذ اٌؼظيُ وبًِ  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

 طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ   املادة
 اٌّظزػ اٌغزثٝ 

ِفبػالد 
 ٔٛٚيخ ع

ديٕبِيىب وٙزثيخ 
 ع

   دٚائز اٌىززٚٔيخ ع

   وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ  د/ فذٜٚ أٔٛر ٚعذٜ    العضو

أصابيع 
 سوجية

ِفبػالد  (2طزق رذريض )  املادة
 ٔٛٚيخ ع

ديٕبِيىب وٙزثيخ 
 ع

   دٚائز اٌىززٚٔيخ ع

    وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء ِؼبْٚٔٛ    د/ خٍيفخ ؽظت إٌجٝ ػجذ اٌفزبػ   العضو

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11)اٌشٚعٝ(: اٌضالصبء                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      4 2 - 2 2فيشياء ْووية 

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 2فيشياء دواَذ 
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 البلشئوٌ التعليه والط أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 دوائز ايهرتوْية

      3 1 - 2 َفاعالت ْووية

 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 ديٓاَيها نٗزبية

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )
      2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 َٓاٖر
      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي

 



 
 

 

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

 زابعةاللفزقة : ا                                       

 بيولوجى:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 67عدد الطالب:                                       

       مبيى ملتبات  402القاعة:                                       
 

 

 

 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 

     رطٛر ػضٜٛ طٍٛن ؽيٛاْ فطزيبد  املادة

     د/ ٕ٘بء فٛسٜ ؽظٓ  د/ طؾز طيذ اٌغٕبيٕٝ  د/ شيّبء ِؾّذ ػجذ اٌؾّيذ   العضو

أصابيع 
 سوجية

     ػٍُ اٌفٍه عيٌٛٛعيب ثيئيخ رشزيؼ ِمبرْ ٌٍفمبريبد املادة

     د/ ِؾّذ ِٛطٝ أثٛ ؽٍيمخ  د/ ػٛاد فزغً أؽّذ   شّض عّبي ػجذ اٌىزيُد/  العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني
      

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية 

 ع ثيئخ ؽيٛأيخ + طٍٛن ؽيٛاْ فطزيبد ع ( ع2فظيٌٛٛعيب ٔجبد ) ثيئخ ؽيٛأيخ    املادة

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌؾيٛاْ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ إٌجبد  د/ وزيُ عّبي ِؾّذ     العضو

أصابيع 
 سوجية

 ع ٛاْثيئخ ؽيٛأيخ + طٍٛن ؽي فطزيبد ع ( ع2فظيٌٛٛعيب ٔجبد ) (2فظيٌٛٛعيب ٔجبد )   املادة

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ ػٍُ اٌؾيٛاْ  ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ إٌجبد  د/ عبثز خالف ػجذ اٌجبلٝ    العضو

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

ط
ني

خل
ا

 

 اصابيع
 فزدية

   طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ ِٕب٘ظ  رشزيؼ ِمبرْ ٌٍفمبريبد  املادة

  د/ فذٜٚ أٛر ٚعذٜ  د/ رشذٜ فزؾٝ وبًِ  ْٛ لظُ ػٍُ اٌؾيٛاْ ِؼبٚٔ العضو

أصابيع 
 سوجية

   (2طزق رذريض )  رشزيؼ ِمبرْ ٌٍفمبريبد  املادة

  د/ طؾز ٔجيً ػجبص   ِؼبْٚٔٛ  لظُ ػٍُ اٌؾيٛاْ العضو

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11عٝ(: اٌضالصبء )اٌشٚ                                                                . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
       

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ ــــادةاصِ امل

      5 2 - (1+2) تغزيح َكارٕ يًفكاريات + تطور عطوى

 أ.د/ وكيل الللية    4 (2+2) - (1+1) بيئة سيواْية + صًوى سيوإ
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 4 2 - 2 (2فضيويوديا ْبات )
 

 لشئوٌ التعليه والطالب .د/ عنيــد اللليةأ

      4 2 - 2 فطزيات

      4 - - (2+2) ديويوديا بيئية + عًِ ايفًو

 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 (2طزم تذريط )

      2 - - 2 ْفضىصشة ْفضية وإرعاد 
      2 - - 2 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي



 

        
 

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

 زابعةالالفزقة :          

 صياعات غذائية وألباٌى تعليه سراع:   الشعبة         

 الفصل الدراصى: األول          كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :           
 15عدد 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

حد
األ

 

أصابيع 
 فزدية

           ادةامل

           العضو

أصابيع 
 سوجية

     املادة

      

           العضو

ثاء
جال

ال
 

أصابيع 
 فزدية

 ِٕزغبد ٌجٕيخ ػبِخ ع ِٕب٘ظ   2طزق رذريض  املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ عّبي خيزٜ ِؾّٛد   د/ ِؾّذ فٙيُ اثزا٘يُ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ِٕزغبد ٌجٕيخ ػبِخ ع ِزالجخ عٛدح  إٌّزغبد اٌغذائيخ ِٕزغبد ٌجٕيخ ػبِخ   املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ ٘بٔٝ ِظطفٝ د/ طٍّٝ عالي ِزاد    العضو

 
 األربعاء

 

 الرتبيــــة العنليـــــة

   

   

   

   

ط
ني

خل
ا

 

أصابيع 
 فزدية

 ِيىزٚثيٌٛٛعيب  أغذيخ  املادة
 طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ

 ِىزجبد  412
 ٛعيب  أغذيخ عِيىزٚثيٌٛ

 ِؼبْٚٔٛ  د/ فذٜٚ أٛر ٚعذٜ  د/ ِؾّذ ٔغيت لٕبٜٚ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ِيىزٚثيٌٛٛعيب  أغذيخ ع       املادة

 ِؼبْٚٔٛ        العضو

 
 

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 .11/1، 28/12، 14/12، 13/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      6 4 - 2 َٓتذات يبٓية عاَة

 أ.د/ وكيل الللية    6 4 - 2 َيهزوبيويوديا  أغذية
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

 لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 دودة  املٓتذات ايػذائية ةَزاقب
 

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      3 - 1 2 2زم تذريط ط

      2 - - 2 صشة ْفضية وارعاد ْفضى

 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 َٓاٖر

      يوّ ناٌَ عًُيةيارتبية اي



 

        
 

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

 لزابعةاالفزقة :                  
  اىتاج ىباتى تعليه سراعى :  الشعبة                

 الفصل الدراصى: األول                 كلية الرتبية

 2022/ 2021امعي : العاو اجل                 
 8عدد 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

حد
األ

 

أصابيع 
 فزدية

           املادة

           العضو

أصابيع 
 سوجية

     املادة

      

           العضو

ثاء
جال

ال
 

أصابيع 
 فزدية

 رزثيخ ِؾبطيً اٌؾمً ع 2أزبط فبوٙخ  ِٕب٘ظ   2طزق رذريض  املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ عّبي خيزٜ ِؾّٛد   د/ ِؾّذ فٙيُ اثزا٘يُ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 رزثيخ ِؾبطيً اٌؾمً ع 2أزبط فبوٙخ  2أزبط فبوٙخ  رزثيخ ِؾبطيً اٌؾمً   املادة

 ِؼبْٚٔٛ  د/ ؽّذٜ إثزا٘يُ ِؾّٛد د/ ؽظٓ ِؾّذ فؤاد   العضو

 
 األربعاء

 

 الرتبيــــة العنليـــــة

   

   

   

   

ط
ني

خل
ا

 

أصابيع 
 فزدية

 طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ إٌجبربد اٌطجيخ ٚاٌؼطزيخ  2أزبط اٌخضز  املادة
 ِىزجبد 412

 إٌجبربد اٌطجيخ ٚاٌؼطزيخ ع ع 2أزبط اٌخضز 

 ِؼبْٚٔٛ  د/ فذٜٚ أٛر ٚعذٜ  د/ أؽّذ ػٍٝ ؽظٓ د/ يبطز ِؾّٛد ِؾّذ ِظطفٝ ضوالع

أصابيع 
 سوجية

 إٌجبربد اٌطجيخ ٚاٌؼطزيخ ع ع 2أزبط اٌخضز        املادة

 ِؼبْٚٔٛ        العضو

 
 

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11اٌضالصبء )اٌفزدٜ(: 
         

 

 

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ ــــادةاصِ امل

      4 2 - 2 تزبية حماصيٌ اذتكٌ

 أ.د/ وكيل الللية    4 2 - 2 2اْتاز فانٗة 
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 2 - 2 باتات ايطبية وايعطزيةايٓ

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

 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 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

      2 - - 2 َٓاٖر
      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي



 

 

        
 

 جدول توسيع احملاضزات اليظزية والتطبيقية 
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 الفزقة : الزابعة                               

 لغة عزبية ت.أ.:   الشعبة                               

 الفصل الدراصى: األول                                كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                 
 77عدد الطالب:                                

       مبيى صيدلة  404القاعة:                                
 

 

 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 

   طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ    (2طزق رذريض ) املادة

   د/ طؾز ؽظيٓ ػجذٖ     د/ ِؾّذ فبرٚق ؽّذٜ  العضو

أصابيع 
 سوجية

   ٝ ؽذيش )شؼز(أدة ػزث ِذخً إٌٝ األدة اٌؼزثٝ اٌؾذيش )ٔضز( املادة

   د/ أؽّذ عٛدح اٌظؼذٔٝ  د/ اٌضٜٛ ِؾّذ اٌضٜٛ  د/ غبدح طٛطْٛ سوٝ  د/ طّبػ ديبة ػجذ اٌّٙيّٓ  العضو

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية 

     ِٕب٘ظ رؾٍيً إٌظٛص األدثيخ املادة

     د/ شؼجبْ ِؾّذ ِؾّٛد  ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ أؽّذ العضو

أصابيع 
 سوجية

   أطٛاد ػزثيخ عُ ٚدالٌخِؼب املادة

   د/ خبٌذ ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌمبدر  د/ ِؾّذ وبًِ ِؾّذ  العضو

 

 ةـــــة العنليــــالرتبي اخلنيط

      

      

      

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11: أيبَ )اٌشٚعٝ( االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      3 - 1 2 (2زم تذريط )ط

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 َذخٌ إىل األدب ايعزبى اذتذيح )ْجز(

      4 - 2 2 أدب عزبى سذيح )ععز(

 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 أصوات عزبية

      4 - 2 2 َعادِ ودالية
      4 - 2 2 حتًيٌ ايٓصوص األدبية

      ٌيوّ ناَ عًُيةايرتبية اي



 

        
 

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

 زابعة الالفزقة :                                         

 جنليشيةلغة إت.أ. :   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 74عدد الطالب:                                       
       بيى صيدلةم  402القاعة:                                       

 

 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 

   (4لزاءح ِٚؾبدصخ ) (3دراِب )   املادة

   د/ ِؾّذ فزؾٝ طٍيّبْ  د/ ِبعذح ؽظٓ ِفزبػ    العضو

أصابيع 
 سوجية

    ِٕب٘ظ طؾخ ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝ املادة

    د/ ٘ٛيذٖ ِظطفٝ ػجذ اٌزؽّٓ  د/ أطّبء فزؾٝ ٌطفٝ  العضو

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

 ( ع4طٛريبد ٚاطزّبع ) رطجيمبد ٌغٛيخ 2طزق رذريض   املادة

 أ/ ِزٚح اٌظيذ ؽظيٓ  د/ ِؾّذ ؽبِذ ؽبفع  ذ ِؾّٛد ػجذ اٌؾبفع د/ أؽّذ ِؾّ  العضو

أصابيع 
 سوجية

 ( ع4طٛريبد ٚاطزّبع )  (4طٛريبد ٚاطزّبع ) 2شؼز   (2ٔمذ ) املادة

 أ/ ِزٚح اٌظيذ ؽظيٓ   د/ رضب ػٍٝ ؽظٓ  د/ ِّذٚػ ِؾّٛد ػٍٝ   د/ ريٙبَ ؽظٕٝ طٍيُ  العضو

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 52/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11 ،21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب / عنيــد اللليةأ.د

      3 2 - 1 (4صوتيات واصتُاع )

      4 - 2 2 (4قزاءة 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 2 - - 2 (3دراَا )

      4 - 2 2 تطبيكات يػوية
      5 - 1 4 (2وْكذ ) ععز

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي

 



        
 

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

 الفزقة : الزابعة                                       

 دراصات ت.أ.:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 163عدد الطالب:                                      

       فييةمبيى   601القاعة:                                       
 

 

 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 

   ِٕب٘ظ عغزافيب الزظبديخ   املادة

   د/ إدريض طٍطبْ طبٌؼ  ِؼبْٚٔٛ  ذ د/ أطبِخ ِؾّذ لبئ   العضو

أصابيع 
 سوجية

    عغزافيب إفزيميب اإللٍيّيخ ٚؽٛع إٌيً   املادة

 د/ خٍف اهلل ؽظٓ ِؾّذ    العضو
 ِذرط وٍيخ اآلداة

    ِؼبْٚٔٛ 

 ةـــــة العنليــــالرتبي الجالثاء

      

      

      

عاء
رب

األ
 

 اصابيع
 فزدية

    (2طزق رذريض ) ٔفظيخ ٚإرشبد ٔفظٝطؾخ    املادة

    د/ ػٍيبء ػجبص ِؾّذ  د/ ِظطفٝ خٍيً ِؾّٛد    العضو

أصابيع 
 سوجية

   عغزافيب ثشزيخ  املادة

   ِؼبْٚٔٛ  د/ رِضبْ شؼجبْ طؼذ    العضو

 .11/1، 22/12، 13/12، 22/11، 15/11، 1/11، 18/11)اٌشٚعٝ(: أيبَ  االصٕيٓ                             .3/1، 21/12، 6/12، 22/11، 8/11، 25/11، 11/11)اٌفزدٜ(: أيبَ  االصٕيٓ
 

 .12/1، 22/12، 15/12، 1/12، 12/11، 3/11، 21/11)اٌشٚعٝ(:  األرثؼبء                               .5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 11/11، 22/11، 13/11)اٌفزدٜ(:  األرثؼبء
 

 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ دةاصِ املــــا

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

 أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى
 

 أ.د/ ىائب رئيط اجلامعة

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

 لشئوٌ التعليه والطالب أ.د/ عنيــد الللية

      4 - 2 2 يةدػزافيا اقتصاد

      4 - 2 2 دػزافيا بغزية

 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 5 - 2 3 دػزافيا إفزيكيا اإلقًيُية وسوض ايٓيٌ

      يوّ ناٌَ عًُيةايرتبية اي
 



 

        
 

 حملاضزات اليظزية والتطبيقية جدول توسيع ا
 ملزحلة البلالوريوظ والليضاىط

 17/10/2021بتاريخ              اليَائيةاليضخة 

 زابعةالالفزقة :                                        

  علوو ت.أ.:   الشعبة                                       

 الفصل الدراصى: األول                                        كلية الرتبية

 2022/ 2021العاو اجلامعي :                                        
 209عدد الطالب:                                       
       املضزح الغزبىالقاعة:                                       

 

 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

 أصاصيات امليهزوبيويودي + تكٓية سيوية   املادة
 1ع ظ  فيشياء سذيجة 1ع ظ  اٖتشاسات وَودات  1ص  ع ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز

 ٍيخ اٌؼٍَٛو –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ   ِؼبْٚٔٛ  د/ ػطيخ ػجذ اهلل ِؾّذ    العضو

أصابيع 
 سوجية

 1ع ظ  فيشياء سذيجة 1ع ظ  اٖتشاسات وَودات  1ص  ع ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز ديويوديا َصز ديويوديا بيئية  اٖتشاسات وَودات املادة

 وٍيخ اٌؼٍَٛ –اٌفيشيبء  ِؼبًِ لظُ ِؼبْٚٔٛ   ِؼبْٚٔٛ  د/ ِظطفٝ ؽظٓ ِؾّذ  د/ ػظبَ اٌظيذ ػٍٝ  د/ ٔبطز ػجذ اٌؼظيُ وبًِ  العضو

 
 الرتبيــــة العنليـــــة االثيني

      

      

      

ثاء
جال

ال
 

 اصابيع
 فزدية

 ع نيُياء غري عطوية  نيُياء غري عطوية املادة
 

 2ع ظ  فيشياء سذيجة 2ع ظ  اٖتشاسات وَودات

 وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ   وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ   د/ إٌٙبَ ِؾّذ ػجذ اهلل  العضو

أصابيع 
 سوجية

 2ع ظ  فيشياء سذيجة 2ع ظ  اٖتشاسات وَودات  ع نيُياء غري عطوية فيشياء سذيجة  املادة

 خ اٌؼٍَٛوٍي –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ   وٍيخ اٌؼٍَٛ –ِؼبًِ لظُ اٌفيشيبء  ِؼبْٚٔٛ  د/ طبِٝ ثطزص ؽٕب   العضو

 
 

 الرتبيــــة العنليـــــة األربعاء
      

      

      

 
ا

ط
ني

خل
 

 اصابيع
 فزدية

 املادة
أصاصيات امليهزوبيويودي + تكٓية  2ع ص  ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز صشة ْفضية وإرعاد ْفضى اٖرَٓ

 ع سيوية
 3ع ص  ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ إٌجبد ِؼبْٚٔٛ  ِؼبْٚٔٛ  د/ فذٜٚ أٔٛر ٚعذٜ  زؾٝ وبًِ د/ رشذٜ ف العضو

أصابيع 
 سوجية

  املادة
أصاصيات امليهزوبيويودي + تكٓية  2ع ص  ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز (2طزم تذريط )

 ع سيوية
 3ع ص  ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز

 ِؼبْٚٔٛ  ِؼبًِ لظُ إٌجبد ِؼبْٚٔٛ  ِؼبْٚٔٛ  د/ اٌش٘زاء خٍيً أثٛ ثىز   العضو

 .2/1، 26/12، 12/12، 28/11، 14/11، 31/11، 12/11األؽذ )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                             . 2/1، 12/12، 5/12، 21/11، 2/11، 24/11، 11/11األؽذ )اٌفزدٜ(: أيبَ 

 .11/1، 28/12، 14/12، 31/11، 16/11، 2/11، 12/11اٌضالصبء )اٌشٚعٝ(:                                                                 . 4/1، 21/12، 2/12، 23/11، 2/11، 26/11، 12/11: اٌضالصبء )اٌفزدٜ(
     

 .13/1، 31/12، 16/12، 2/12، 18/11، 4/11، 21/11اٌخّيض )اٌشٚعٝ(: أيبَ                                                         .6/1، 23/12، 2/12، 25/11، 11/11، 28/11، 14/11اٌخّيض )اٌفزدٜ(: أيبَ 
 يعتند،،،،     َر ع ت ٕ اصِ املــــادة

      3 - 1 2 (2طزم تذريط )

 ةأ.د/ ىائب رئيط اجلامع  أ.د/ وكيل الللية    2 - - 2 صشة ْفضية وإرعاد ْفضى

  لشئوٌ التعليه والطالب رئيط جليـــة اجلدول إعداد اجلدول 2 - - 2 اٖرَٓ
 أ.د/ عنيــد الللية

 لشئوٌ التعليه والطالب

      4 2 - 1+1 أصاصيات امليهزوبيويودي + تكٓية سيوية

      4 2 - 2 ديويوديا بيئية + ديويوديا َصز

 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 5 2 - 3 نيُياء غري عطوية

      4 2 - 2 اٖتشاسات وَودات

      3 1 - 2 فيشياء سذيجة
      يوّ ناٌَ ايعًُية ايرتبية

 


