
         
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 انفزقخ : انزاثعخ                                       
 عزثيخ:  نغخ  انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبد:   54  عذد انطالة:
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

  املبدح

 

 خـــــخ انعًهيــــانرتثي

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 

  أدة ػزثٍ ؽذَش )شؼز( بداألطٍىثُ

    د/ طّبػ دَبة    د/ ػجذ اٌفزبػ اٌؼمًٍُ  انعضى

  صُذٌخ 406 املكبٌ

ُني
االث

 

  (8) وصزف ٔؾى املبدح

    د/ طُذ ػجذ اٌخبٌك         د/ ػزثً ِؾّذ  انعضى

  صُذٌخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 اٌّؼبعُ واٌذالٌخ (4طزق رذرَض ) ٔفظٍ صؾخ ٔفظُخ وإرشبد أدة ِصز اإلطالُِخ املبدح

   د/ أؽّذ هزَذي  ػًٍ ػجذ اٌفزبػد/        د/ فذوي أٔىر    د/ رضب اٌجٍهبطً  انعضى

 صُذٌخ 503 ِىزجبد 604 صُذٌخ 406 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 ِؼبعُ ودالٌخ األطٍىثُبد أدة ِصز اإلطالُِخ   املبدح

   د/ ِىطً اثزاهُُ    ّذ ؽًٍّ د/ أؽ    هُبَ ؽّبدد/    انعضى

 صُذٌخ 403 صُذٌخ 504 صُذٌخ 505   املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 َشــبط   املبدح
 طــالثً

  األطٍىثُبد  ِٕبهظ أدة ػزثً ؽذَش "شؼز"

    د/ ػجذ اٌفزبػ اٌؼمًٍُ        د/ شؼجبْ ِؾّذ     د/ غبدح طىطىْ     انعضى

  ِىزجبد 506  صُذٌخ 603 صُذٌخ 306  املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (6نحو وصرف )

 وكيم انكهيخ أ.د/    5 - 3 2 المعاجم والداللة
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 5 - 3 2 األسلوبيات
 

 وانطالة نشئىٌ انتعهيى عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 أدب عربى حديث )شعر(

      4 - 2 2 أدب مصر اإلسالمية
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 - 1 2 (2طرق تدريس )

      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
      2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 انزاثعخانفزقخ :                                        

 جنهيشيخ:  نغخ ا انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        خ انرتثيخكهي

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبد:    080 عذد انطالة:
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 دراِب ِؾبدصخ املبدح

ــــ
يـــ

ر
ــخ

يـــ
عهً

دح 
ـب

 
 

   (6صىرُبد ) (4طزق رذرَض )

      ح   د/ ِؾّذ ػّبر    د/ أثى ثىز ػجذ اٌؾٍُُ      د/ طؾز ػبدي      د/ صزود أدَت    انعضى

   فُٕخ 803 صُذٌخ 604 صُذٌخ 405 املكبٌ

ُني
االث

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

 (6صىرُبد )  (5لصخ )

       د/ ِؾّذ ػّبرح      ؾّىد ػجذ اٌّغُذ  د/ ِ انعضى

 صُذٌخ 606  صُذٌخ 306 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  ٔمذ صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ (4) طزق رذرَض املبدح
 طــالثً

 لزاءح

    د/ ِؾّذ فزؾً    د/ عّبي اٌزالوي        د/ فذوي أٔىر     د/ أثى ثىز ػجذ اٌؾٍُُ  انعضى

 فُٕخ 703 صُذٌخ 404 ِىزجبد 604 ِىزجبد 504 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 دراِب ِؾبدصخ   ِٕبهظ ٔمذ املبدح

 د/ طؾز ػبدي         د/ صزود أدَت      د/ أؽّذ ػجذ اٌؾبفظ      د/ عّبي اٌزالوي       انعضى

 فُٕخ 805 صُذٌخ 504   صُذٌخ 403 صُذٌخ 306 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

  (5لصخ )   

      د/ ِؾّىد ػجذ اٌّغُذ      انعضى

  فُٕخ 704    املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

English phonology (4) 2 2 - 4      

Drama (3) 3 - - 3    /وكيم انكهيخ أ.د 
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

Novel (3) 3 - - 3  نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ اجلذولإعذاد 
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

Conversation (4) 2 2 - 4      

Reading (4) 3 - - 3      
Criticism (3) 3 - - 3 ًيصطفً عجذ انُىبأ.د عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حي / 

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 
 
 
 



        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                        
 فزَظيخ:  نغخ  انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8عذد انظبعبد:        28عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 (5) ٌغىَبد    املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

 (6رزعّخ ) ؽضبرح  6رزعّخ 

 د/ رَهبَ ِؾّذ د/ ػّز أثى إٌصز        د/ رَهبَ       د/ ثهُزح         انعضى

 ِىزجبد 506  زجبدِى 606 ِؼًّ اٌٍغبد    املكبٌ

ُني
االث

 

 ٌغىَبد ِٕبهظ  (4طزق رذرَض )  املبدح

    د/ ثهُزح َىطف         ِؾّذد/ ربط اٌذَٓ         د/ عّبي ؽظُٓ   انعضى

 ِىزجبد 506 فُٕخ 705  ِؼًّ ِصبدر اٌزؼٍُ  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

   صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ املبدح

 َشــبط 
 طــالثً

ٔصىص اٌمزْ   40-39اٌمزْ ًِمبي أدث (6هبراد وزبثخ )ورشخ ػًّ وِ

39 ،40 

 

    د/ طبُِخ شىلً       د/ ِؾّذ طُذ          د/ ؽٕبْ فىسي  انعضى

  ِىزجبد 606 ِىزجبد 605  ِىزجبد 506 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

  (6ورشخ ػًّ وِهبراد وزبثخ ) د 6رزعّخ 

     د/ ِؾّذ طُذ        دَٕب ػجذ اٌغًٕأ/  نعضىا

  ِىزجبد 506 ِؼًّ اٌٍغبد املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 ؽضبرح د 5ٌغىَبد   40-39ٔصىص اٌمزْ اي   40-39اٌمزِْمبي أدثً  املبدح

    د/ ػّز أثى إٌصز          رشب ِؾّذأ/     د/ طبُِخ شىلً     انعضى

 ُٕخف 804  صُذٌخ 403 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 (4ورشة عمل ومهارات كتابة )

 وكيم انكهيخ أ.د/    5 - 2 3 (3لغويات )
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 5 - 2 3 (4ترجمة )
 

 وانطالة نشئىٌ انتعهيى عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 - - 3 حضارة

      3 - - 3 (1) 22 -19نصوص القرن 
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 - - 3 (1) 22 – 19مقال أدبى القرن 

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                        

 تبريخ:   انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد            83  عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

األ
حـذ

 

 فزَمُب اٌؾذَش واٌّؼبصزربرَخ أ ْ ربرَخ أوروثب اٌؾذَش املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

    د ربرَخ أوروثب اٌؾذَش

    أ/ ؽٕبْ ػجذ اٌؼظُُ      ِؼبؤىْ    د/ أؽّذ ػجذ اٌمبدر       انعضى

    فُٕخ 703 لظُ اٌزبرَخ فُٕخ 805 املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط  ِٕبهظ  ب اٌؾذَش واٌّؼبصزربرَخ إفزَمُ املبدح
 طــالثً

  ربرَخ اٌؼزة اٌؾذَش واٌّؼبصز (4طزق رذرَض )

  أ/ ؽٕبْ ػجذ اٌؼظُُ        ػٍُبء ػجبص    د/       د/ إدرَض طٍطبْ  د/ ػبطف ػجذ اٌّمصىد     انعضى

  فُٕخ 804 اٌّىزت ِىزجبد 606 ِؼًّ اٌٍغبد املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د ربرَخ أطُب اٌؾذَش واٌّؼبصز ربرَخ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ  عغزافُب طُبطُخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ صؾخ املبدح

  أ/ ؽٕبْ ػجذ اٌؼظُُ     د/ أؽّذ ػجذ اٌّؼش د/ َؾً وذوأً     د/ ؽٕبْ فىسي        انعضى

  فُٕخ 805 ِؼًّ اٌّىطُمً ِىزجبد 506 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 خـــــًهيخ انعـــــانرتثي املبدح

  ربرَخ اٌذوٌخ اٌؼضّبُٔخ  ربرَخ اٌؼزة اٌؾذَش واٌّؼبصز

  د/ أؽّذ ػجذ اٌّؼش       د/ طىطٓ طٍُُ انعضى

  لبػخ أ لظُ ػٍُ إٌفض وٍُخ اِداة لظُ اٌزبرَخ املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

  (4طزق رذرَض ) َش واٌّؼبصزربرَخ اٌؼزة اٌؾذ واٌّؼبصز ربرَخ آطُب اٌؾذَش ربرَخ اٌؼزة اٌؾذَش واٌّؼبصز املبدح

     ػٍُبء ػجبص    د/  أ/ ؽٕبْ ػجذ اٌؼظُُ     ػبدي ِهزاْ    د/  د/ طىطٓ طٍُُ     انعضى

  صُذٌخ 405 لبػخ ط لظُ ػٍُ إٌفض لبػخ ط ػٍُ إٌفض وٍُخ اِداة لظُ اٌزبرَخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      8 - 4 4 يث والمعاصرتاريخ العرب الحد

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 - 2 2 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 تاريخ الدولة العثمانية
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 تاريخ أوروبا الحديث 

      4 - 2 2 تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 2 - - 2 جغرافيا سياسية

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                        

 انشعجخ :  جغزافيب                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد            08  عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 ُبريِمزر اخز املبدح

 عغزافُب ِصز اٌزبرَخُخ –اٌفىز اٌغغزافً 

 
 

 َشــبط 
 طــالثً

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  عغزافُب ِصز عغزافُب طُبطُخ

      صبٌؼ رعتد/    د/ َؾً وذوأً      د/ َؾً وذوأً   انعضى

  فُٕخ 705 صُذٌخ 605  ػٍُ إٌفضلظُ لبػخ ط  املكبٌ

ُني
االث

 

  عغزافُب طُبطُخ دراطخ ُِذأُخ ثشزَخ ِٕبهظ   املبدح

  أ/ ِؾّذ دطىلً     د/ أؽّذ ِىطً          د/ إدرَض طٍطبْ    انعضى

  ِىزجبد 604 ِىزجبد 606 ِىزجبد 606   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ِمزر اخزُبري    عغزافُب اٌىطٓ اٌؼزثً صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ املبدح

 اٌزبرَخُخ عغزافُب ِصز –اٌفىز اٌغغزافً 

 أ/ هذَخ ؽظُٓ        د/ أطبِخ لبئذ     د/ فذوي أٔىر وعذي       انعضى

لظُ اٌغغزافُب  -وٍُخ اِداة  ِىزجبد( 604) املكبٌ

 ط 503ِذرط 

 لبػخ ة لظُ ػٍُ إٌفض   

عبء
ألرث

ا
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

  دراطخ ُِذأُخ ثشزَخ عغزافُب اٌىطٓ اٌؼزثً

  أ/ أطّبء ؤً       ِؾّذ صالػأ/  انعضى

  لبػخ ط لظُ ػٍُ إٌفض ػٍُ إٌفضلظُ لبػخ ة  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    عغزافُب ِصز د (4طزق رذرَض )  املبدح

    ِؼبؤىْ       ػٍُبء ػجبص  د/   انعضى

    لبػخ ة لظُ ػٍُ إٌفض ِؼًّ اٌّىطُمً  املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 - 2 2 جغرافيا سياسية

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 - 2 2 جغرافيا مصر
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 2 2 جغرافيا الوطن العربى
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 شريةدراسة ميدانية ب

 يختار الطالب مقرراً واحداً من بين 
 1الفكر الجغرافى 

 جغرافيا مصر التاريخية

 
 

 2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

4 
     

 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 - 1 2 (2طرق تدريس )

      2 - - 2 اد نفسىصحة نفسية وإرش
      2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                           

 انرتثىيانُفض  :  عهى انشعجخ                          

 انفصم انذراطً: األول                           كهيخ انرتثيخ             

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :                            طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد   50 عذد انطالة:            
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 (4طزق رذرَض )  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  صؼىثبد رؼٍُ طُىىٌىعُخ  عغزافُب ِصز واٌىطٓ اٌؼزثٍ

      ِؼبؤىْ     د/ أطبِخ لبئذ       د/ هٕبء ػجذ اٌؾُّذ    انعضى

  ٍُ إٌفضلبػخ أ لظُ ػ لظُ ػٍُ إٌفض أ لبػخ لبػخ ة لظُ ػٍُ إٌفض  املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط  طُىىٌىعُخ صؼىثبد اٌزؼٍُ املبدح
 طــالثً

 ػٍُ إٌفض اٌّذرطً

   د/ درَخ َؾٍ ِزىًٌ       د/ ِؾّذ وبًِ       انعضى

 لبػخ ط لظُ ػٍُ إٌفض لظُ ػٍُ إٌفض ة لبػخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  د ُ إٌفض اٌّهٍٕػٍ عغزافُب ِصز واٌىطٓ اٌؼزثٍ ػٍُ إٌفض اٌّهٍٕ املبدح

      ِؼبؤىْ       صبثز ػجذ اٌظالَأ/    د/ رشب أؽّذ ِهذي     انعضى

  لظُ ػٍُ إٌفض اٌززثىي لظُ ػٍُ إٌفضأ  لبػخ لظُ ػٍُ إٌفضا  لبػخ املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

  ّذرطً داٌ ػٍُ ٔفض صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ

      ِؼبؤىْ       ٔهٍخ فزط د/  انعضى

  لبػخ ة لظُ ػٍُ إٌفض صُذٌخ 505 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    ِشزوع رخزط ِّزذ ِشزوع رخزط ِّزذ ِٕبهظ املبدح

          د/ صجزي ِؾّىد د/ أٔىر رَبض      د/ ػصبَ ػجذ اٌزؽّٓ انعضى

    ػٍُ إٌفضلبػخ أ لظُ  لظُ ػٍُ إٌفض اٌززثىٌ صُذٌخ 503 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 - 2 4 علم النفس المهنى

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 - 2 4 علم النفس المدرسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 - 4 - مشروع تخرج )ممتد(
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      6 - 2 4 سيكولوجية صعوبات التعلم

      4 - 2 2 جغرافيا مصر والوطن العربى
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 - 1 2 (2طرق تدريس )

      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
      2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                        

 ريبضيبد:   شعجخان                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد       042    عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

  3ِظ  (3طزق رذرَض ) بدحامل

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  4( ِظ 3طزق رذرَض ) طزق إؽصبئُخ ِزمذِخ 3  اٌّىائغدَٕبُِىب 

    د/ ِصطفً خًٍُ     د/ ِؾّذ ِجبرن          ِؾّذ ؽُذر د/   لبػخ ة فُٕخ    د/ ِزفذ فزؾً    انعضى

  ِىزجبد 604 صُذٌخ 405 صُذٌخ 606 ِىزجبد 605   د/ ِصطفً خًٍُ  4( ِظ 3طزق رذرَض )  املكبٌ

ُني
االث

 

  إٌظزَخ إٌظجُخ ؽٍمبد وؽٍىي صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ إٌظزَخ إٌظجُخ املبدح

  د/ اٌظُذ ؽغبسي         د/ ػصبَ وّبي     د/ ؽٕبْ فىسي         د/ اٌظُذ ؽغبسي        انعضى

  لظُ اٌزَبضُبد ذٌخصُ 405 ( صُذٌخ403) فُٕخ 703 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  املبدح
 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي

 َشــبط   طزق إؽصبئُخ ِزمذِخ
 طــالثً

 

   ِؼبؤىْ       انعضى

   صُذٌخ 505 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

  3  اٌّىائغدَٕبُِىب  صُذٌخ     403    د/ إثزاهُُ ػجذ اٌغًٕ   3ِٕبهظ ِظ  املبدح

  ِؾّذ ؽُذر       د/  انعضى

  صُذٌخ 604 ِىزجبد 605      د/ أًِ ِؾّذ أُِٓ   4ِٕبهظ ِظ  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    رؾًٍُ داٌٍ رؾًٍُ داٌٍ ثؾىس اٌؼٍُّبد املبدح

    د/ ِؾّذ رثُغ        د/ ِؾّذ رثُغ        د/ ػًٍ اٌجذري شّزدْ      انعضى

    صُذٌخ 405 صُذٌخ 405 املكبٌ
 
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن م المــــادةاس

      3 - - 3 حلقات وحلول

 وكيم انكهيخ أ.د/    3 - - 3 تحليل دالى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 3 - - 3 بحوث العمليات
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 - - 3 لنسبيةالنظرية ا

      3 - - 3 (1ديناميكا الموائع )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً  يختار الطالب مقرراً واحداً من بين:

      4 - 2 2 تكنولوجيا المعلومات
      طرق إحصائية متقدمة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                         
 كيًيبء:   انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد         086 عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 عخانيىو / انظب

حـذ
األ

 

 ( 4طزق رذرَض )  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

    فُشَبء إشؼبػُخ

           د/ ػبِز ِؾّذ         هبٌخ اطّبػًُ د/   انعضى

    صُذٌخ 603 صُذٌخ505   املكبٌ

ُني
االث

 

 ْ( 7وُُّبء فُشَبئُخ )  (8وُُّبء ػضىَخ ) ظِٕبه (4وُُّبء غُز ػضىَخ ) املبدح

    د/ ٔصز اٌذَٓ فؤاد          ػجذ اٌؾفُظ ػالء د/    د/ ِؾّذ رشذي         إَّبْ رىفُك د/  انعضى

 صُذٌخ 406  صُذٌخ 406 لبػخ ة فُٕخ صُذٌخ 404 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

  3ص  (7وُُّبء ػضىَخ ) فظٍصؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔ

      ِؼبؤىْ      د/ فذوي أٔىر  انعضى

  وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌىُُّبء  ِىزجبد (604) املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    (7وُُّبء ػضىَخ ) (ع+ْ) أطبطُبد ػٍىَ اٌّىاد (7وُُّبء ػضىَخ ) املبدح

            د/ ِؾظٓ ػجذ اٌّزؼبي     د/ َظزَخ          د/ خبٌذ اٌظُذ         د/ هشبَ ػجذ إٌجً  انعضى

    صُذٌخ 406 فُٕخ 704 لبػخ أ فُٕخ املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 َشــبط  ع (7وُُّبء فُشَبئُخ )   املبدح
 طــالثً

  4ص  (7وُُّبء ػضىَخ ) 

  ِؼبؤىْ        ِؼبؤىْ         انعضى

  ٍُخ اٌؼٍىَو –لظُ اٌىُُّبء   لظُ اٌىُُّبء   املكبٌ

 
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 2 - 3 (5كيمياء فيزيائية )

 وكيم انكهيخ أ.د/    3 1 - 2 أساسيات علوم المواد
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 (2كيمياء غير عضوية )
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ذ انكهيخعًيــأ.د/ 

      7 4 - 3 (5كيمياء عضوية )

      1 - - 1 (6كيمياء عضوية )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 2 - - 2 فيزياء إشعاعية

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
      2 - - 2 ية وإرشاد نفسىصحة نفس

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 
 



        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :                                        
 فيشيبء:   انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد        04      عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 ( ػٍى4َطزق رذرَض )  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  فُشَبء ٌُشر ع ْ دوائز اٌىززؤُخ

     ِؼبؤىْ      ِؾّذ عالي د/     د/ ًِٕ ِصطفً   انعضى

  وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌفُشَبء  وٍُخ اٌززثُخ –اٌّىزت   املكبٌ

ُني
االث

 

   دَٕبُِىب وهزثُخ ع ْ ٍُشراٌفُشَبء  ِٕبهظ ْ ِفبػالد ٔىوَخ املبدح

وّبي ػجذ اٌهبدي + د / ٔجٍُخ د/       د/ ِؾّذ رشذي    د/ طبًِ ثطزص  انعضى

   ػجذ اٌظالَ 

       ِؼبؤىْ

   وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌفُشَبء  لبػخ ة فُٕخ ِؼًّ اٌىطبئً املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

   ِفبػالد ٔىوَخ ؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍص

     ِؼبؤىْ     د/ فذوي أٔىر  انعضى

وٍُخ  –لظُ اٌفُشَبء  ِىزجبد (604) املكبٌ

 اٌؼٍىَ

  

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط  دوائز اٌىززؤُخ ع فُشَبء عىاِذ ْ فُشَبء ٔىوَخ ع املبدح
 طــالثً

  

     ِؼبؤىْ       ظخ لبئذراثؼ اٌشزلبوي + ِبَد/    ِؼبؤىْ   انعضى

   وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌفُشَبء  فُٕخ 703 وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌفُشَبء  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    فُشَبء عىاِذ ع دَٕبُِىب وهزثُخ ْ فُشَبء ٔىوَخ ْ املبدح

    ِؼبؤىْ     د/ ٔبصز ػجذ اٌؼظُُ     د/ ػّبد ػجذ اٌزوؤف     انعضى

    وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌفُشَبء  وٍُخ اٌؼٍىَ –فُشَبء لظُ اٌ املكبٌ

 
 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 2فيزياء نووية 

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 2 - 2 2فيزياء جوامد 
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 فيزياء الليزر
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 دوائر الكترونية

      3 1 - 2 مفاعالت نووية
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 1 - 2 ديناميكا كهربية

      3 - 1 2 (2دريس )طرق ت
      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 
 
 

 

 
 
 
 زاثعخان: نفزقخ ا                                       جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ        



 انجكبنىريىص وانهيظبَض
 انُهبئيخانُظخخ 

 ثيىنىجً:   انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد           31 عذد انطالة: 
 

 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 (4طزق رذرَض ) فطزَبد  املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

رطىر  – رشزَؼ ِمبرْ ٌٍفمبرَبد طٍىن ؽُىاْ

 ػضىي ع

  

   ِؼبؤىْ       د/ طؾز اٌغٕبًَٕ       د/ اطّبػًُ اٌذردَزي    ِؼبؤىْ       انعضى

   وٍُخ اٌؼٍىَ – لظُ ػٍُ اٌؾُىاْ صُذٌخ 405 صُذٌخ 606  وٍُخ اٌؼٍىَ -  إٌجبد لظُ ػٍُ املكبٌ

ُني
االث

 

    ثُئخ ؽُىأُخ  رطىر ػضىٌ ِٕبهظ فطزَبد املبدح

    أُِزح    د/  د/ هٕبء       د/ إٌهبَ ِؾّذ ػجذ اٌزىاة       د/ طؼبد  ٔصز     انعضى

    صُذٌخ 406 صُذٌخ 403 ِؼًّ اٌىطبئً لبػخ أ فُٕخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  ٔجبد ع  فظُىٌىعٍ (4فظُىٌىعٍ ٔجبد ) صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ املبدح
 طــالثً

 (4طزق رذرَض ) 

   د/ اطّبػًُ اٌذردَزي      ِؼبؤىْ       د/ عبثز خالف          د/ فذوي أٔىر وعذي  انعضى

 صُذٌخ 606   وٍُخ اٌؼٍىَ -  لظُ ػٍُ إٌجبد وعُىٌىعً وٍُخ اٌؼٍىَِؼًّ ثُىٌىعً  ( ِىزجبد604) املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

    رشزَؼ ِمبرْ عُىٌىعُب ثُئُخ ػٍُ اٌفٍه املبدح

    د/ ؽٕبْ اٌجىزي       د/ ػىاد فزغً       د/ ػصبَ اٌظُذ       د/ ِؾّذ ِىطً       انعضى

    ِؼًّ ِصبدر اٌزؼٍُ خ اٌؼٍىَوٍُ –لظُ اٌغُىٌىعُب  ِؼًّ اٌىطبئً املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

      ثُئخ ؽُىأُخ ع

       ِؼبؤىْ    انعضى

    وٍُخ اٌؼٍىَ – لظُ ػٍُ اٌؾُىاْ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      5 2 - (1+2) تشريح مقارن للفقاريات + تطور عضوى

 وكيم انكهيخ أ.د/    4 (2+2) - (1+1) بيئة حيوانية + سلوك حيوان
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 (2فسيولوجيا نبات )
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 2 فطريات

      4 - - (2+2) لفلكجيولوجيا بيئية + علم ا
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 - 1 2 (2طرق تدريس )

      2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
      2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

يع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ جذول تىس
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

             انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخانانفزقخ :          

 صُبعبد غذائيخ وأنجبٌتعهيى سراعً :   انشعجخ         

 انفصم انذراطً: األول          كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :           طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد          4      عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

     املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  (4طزق رذرَض ) ِٕبهظ

  د/ ِؾّذ فهُُ            انعضى

  ِىزجبد 605 ُِؼًّ ِصبدر اٌزؼٍ     املكبٌ

ُني
االث

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

     

      انعضى

      املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

    ِزالجخ عىدح إٌّزغبد اٌغذائُخ ع ِٕزغبد ٌجُٕخ ػبِخ املبدح

         د/ هبًٔ ِصطفً ػًٍ      ِؼبؤىْ    انعضى

    اٌشراػخوٍُخ  وٍُخ اٌشراػخ – لظُ األٌجبْ املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط   املبدح
 طــالثً

 (4طزق رذرَض )   صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ ِٕزغبد ٌجُٕخ ػبِخ

      د/ ِؾّذ فهُُ        ٔهٍخ فزط د/     د/ صجبػ رىًٔ     انعضى

 فُٕخ 804   صُذٌخ 505 وٍُخ اٌشراػخ – لظُ األٌجبْ  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    عُِىزوثُىٌىعُب األغذَخ  ع أغذَخُِىزوثُىٌىعُب  ُب األغذَخُِىزوثُىٌىع املبدح

       ِؼبؤىْ       ِؼبؤىْ        د/ ِؾّذ ٔغُت   انعضى

    وٍُخ اٌشراػخ وٍُخ اٌشراػخ املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      6 4 - 2 منتجات لبنية عامة

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 4 - 2 ميكروبيولوجيا  أغذية
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 جودة  المنتجات الغذائية ةمراقب
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 - 1 2 2طرق تدريس 

      2 - - 2 صحة نفسية وارشاد نفسى
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 نزاثعخاانفزقخ :                  
 إَتبج حيىاًَ تعهيى سراعً :  انشعجخ                

 انفصم انذراطً: األول                 كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :                  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد          08    عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 ع فظُىٌىعُب دواعٓ  فظُىٌىعُب دواعٓ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  (4طزق رذرَض ) ِٕبهظ

    ِؾّذ فهُُ    د/   ِؼبؤىْ        أوزَ سَٓ اٌؼبثذَٓ ِؾّىدد/  انعضى

  ِىزجبد 605 ِؼًّ ِصبدر اٌزؼٍُ لظُ اإلٔزبط اٌؾُىأً املكبٌ

ُني
االث

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

     

      انعضى

      املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 َشــبط  رغذَخ دواعٓ   املبدح
 طــالثً

    

     شبوز ػجذ اٌزىاة   د/    انعضى

     لظُ اإلٔزبط اٌؾُىأً   املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

طزق رذرَض    ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍصؾخ  ع رغذَخ دواعٓ املبدح

(4) 

       د/ ِؾّذ فهُُ        د/ ٔهٍخ فزط    شبوز ػجذ اٌزىاة د/  انعضى

 فُٕخ 804   صُذٌخ 505 لظُ اإلٔزبط اٌؾُىأً  املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

فٍ ِغبي االٔزبط  اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ إٔزبط اٌٍجٓ املبدح

 اٌؾُىأً

    إٔزبط اٌٍجٓ

        د/ ؽظٓ ػجذ هللا، د/ وّبي ِزسوق         د/ ػصبَ ثظُىًٔ    ػجذ هللا، د/ وّبي ِزسوق    د/ ؽظٓ انعضى

    اٌؾُىأً اإلٔزبطلظُ  لظُ اإلٔزبط اٌؾُىأً -وٍُخ اٌشراػخ  املكبٌ

 
 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      4 2 - 2 فسيولوجيا الدواجن

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 4 - 2 تغذية الدواجن
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 4 2 - 2 إنتاج اللبن
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      2 - - 2 التقنيات الحديثة فى مجال اإلنتاج الحيوانى

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 2 - - 2 ية وإرشاد نفسىصحة نفس

      2 - - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

      2 - - 2 مناهج

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

بضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ جذول تىسيع احمل
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 انفزقخ : انزاثعخ                               

 نغخ عزثيخ د.أ.:   انشعجخ                               

 انفصم انذراطً: األول                                كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :                         طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد        88    : عذد انطالة
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 أصىاد ػزثُخ ِؼبعُ ودالٌخ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  ِٕبهظ أصىاد ػزثُخ

       د/ شؼجبْ ِؾّذ        د/ ِىطً اثزاهُُ     أؽّذ هزَذيد/        د/ ِىطً اثزاهُُ  ضىانع

  صُذٌخ 403 فُٕخ 804 صُذٌخ 603 صُذٌخ 403 املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط   اٌّؼبعُ واٌذالٌخ املبدح
 طــالثً

    أدة ػزثٍ ؽذَش )شؼز(

         د/ غبدح طىطىْ     د/ أؽّذ هزَذي    انعضى

    صُذٌخ 503  صُذٌخ 503 املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ رؾًٍُ ٔصىص أدثُخ طزق رذرَض  ِذخً إٌٍ األدة اٌؼزثٍ اٌؾذَش )ٔضز( املبدح

  د/ طؾز ؽظُٓ     د/ ػجذ اٌفزبػ اٌؼمًٍُ     د/ ِؾّذ فبروق    د/ ِؾّذ ٔغُت اٌزالوي        انعضى

  صُذٌخ 406 صُذٌخ 504 لبػخ أ فُٕخ صُذٌخ 503 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

   طزق رذرَض  ِذخً إًٌ األدة اٌؼزثٍ اٌؾذَش ٔضز

   د/ ِؾّذ فبروق        د/ ضُف اٌفزعبًٔ   انعضى

   ِىزجبد 605 صُذٌخ 606 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

      ٍ ؽذَش )شؼز(أدة ػزث أدثُخ رؾًٍُ ٔصىص املبدح

      غبدح طىطىْ        د/ د/ وبًِ اٌصبوي     انعضى

      صُذٌخ 306 صُذٌخ 605 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 جمناه
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 مدخل إلى األدب العربى الحديث )نثر(

      4 - 2 2 أدب عربى حديث )شعر(
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  ذ انىاحذ عهًأ.د/ عيذ عج د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 4 - 2 2 أصوات عربية

      4 - 2 2 معاجم وداللة
      4 - 2 2 تحليل النصوص األدبية

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 

        
 

جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 
 انجكبنىريىص وانهيظبَض

 انُهبئيخانُظخخ 

 زاثعخ انانفزقخ :                                         

 نغخ إجنهيشيخد.أ. :   انشعجخ                                        

 انفصم انذراطً: األول                                         كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  أقصً طبعبد يىييًب حبذ 8 :انظبعبدعذد       065     عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ دراِب املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  رطجُمبد ٌغىَخ  6واطزّبع صىرُبد  رطجُمبد ٌغىَخ

       د/ِؾّذ ػّبرح        ِؾّذ ػّبرح د/      د/ِؾّذ ػّبرح    د/ طؾز ؽظُٓ        د/ طؾز ػبدي  انعضى

  فُٕخ 803 فُٕخ 803 صُذٌخ 306 املكبٌ

    (4طزق رذرَض )    (4طزق رذرَض ) املبدح االثُني

    د/ هىَذٖ ِصطفً       د/ هىَذٖ ِصطفً    انعضى

    صُذٌخ 505    لبػخ ة فُٕخ املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  6لزاءح وِؾبدصخ رطجُمبد ٌغىَخ ِٕبهظ (6) زاءح وِؾبدصخل املبدح

    د/ ِؾّذ فزؾً           د/ِؾّذ ػّبرح    د/ أؽّذ ػجذ اٌؾبفظ     د/ ِؾّذ فزؾً    انعضى

  فُٕخ 703 ( ِىزجبد606) صُذٌخ   403 صُذٌخ 604 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط    ٔمذ املبدح
 طــالثً

   6عواطزّبصىرُبد  ٔمذ

         د/ِؾّذ ػّبرح       د/ عّبي اٌزالوي        د/ عّبي اٌزالوي  انعضى

   فُٕخ 804 صُذٌخ 306   صُذٌخ 306 املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

    شؼز

         د/ِّذوػ اٌؾٍُٕ  انعضى

    صُذٌخ 306 املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 مناهج
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      3 2 - 1 (4صوتيات واستماع )

      4 - 2 2 (4قراءة ومحادثة )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 2 - - 2 (3دراما )

      4 - 2 2 تطبيقات لغوية
      5 - 1 4 (2شعر ونقد )

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 
        

 
جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ 

 انجكبنىريىص وانهيظبَض
 انُهبئيخانُظخخ 

 انفزقخ : انزاثعخ                                       

 دراطبد د.أ.:   انشعجخ                                       

 انفصم انذراطً: األول                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد          25   عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

   عغزافُب الزصبدَخ املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

    َخعغزافُب ثشز

    د/ أؽّذ ِىطً         د/ ٔجًُ ػضّبْ      انعضى

    لبػخ أ فُٕخ   صُذٌخ 605 املكبٌ

ُني
االث

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

     

      انعضى

      املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  ٍُُّخ وؽىض إًٌُعغزافُب أفزَمُب اإلل  ِٕبهظ عغزافُب أفزَمُب اإللٍُُّخ وؽىض إًٌُ املبدح

        د/ خٍف هللا ؽظٓ  د/ إدرَض طٍطبْ        أ/ صبثز ػجذ اٌظالَ         انعضى

  لبػخ أ فُٕخ  ِىزجبد 606 صُذٌخ 606 املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

 َشــبط   عغزافُب ثشزَخ املبدح
 طــالثً

    صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ

    خ فزط     د/ ٔهٍ   آِبي ػجذ اٌظزبرأ/  انعضى

    صُذٌخ 505  ِؼًّ اٌّىطُمً املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

 (4طزق رذرَض )   (4طزق رذرَض ) عغزافُب الزصبدَخ   املبدح

       ػٍُبء ػجبص د/           د/ ػٍُبء ػجبص سِشَ رعت أ/    انعضى

 اٌّىزت   لبػخ أ فُٕخ ِؼًّ اٌىطبئً   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     جم ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 مناهج
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 جغرافيا اقتصادية

      4 - 2 2 جغرافيا بشرية
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 5 - 2 3 جغرافيا إفريقيا اإلقليمية وحوض النيل

      يوم كامل عمليةالتربية ال



 
        

 
وانتطجيقيخ ملزحهخ جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ 

 انجكبنىريىص وانهيظبَض
 انُهبئيخانُظخخ 

 نزاثعخاانفزقخ :                               

 ريبضيبد د.أ.:   انشعجخ                              

 انفصم انذراطً: األول                               كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :                      طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :نظبعبداعذد      3       عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

    ثصزَبد هٕذطُخ

          د/ فبطّخ ػجذ اٌغًٍُ انعضى

    وٍُخ اٌؼٍىَ -لظُ اٌفُشَبء  املكبٌ

ُني
االث

 

      اٌغجز اٌّغزد  د  اٌغجز اٌّغزد املبدح

          ِؼبؤىْ           د/ ِصطفً اٌصجبؽ  انعضى

      وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌزَبضُبد  املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

 ط َشــب ثصزَبد هٕذطُخ (7رَبضُبد رطجُمُخ ) املبدح
 طــالثً

  صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ 

  د/ طؾز ؽظُٓ          ِؼبؤىْ       د/ ِؾّذ فؤاد           انعضى

  صُذٌخ 406  لظُ اٌفُشَبء وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌزَبضُبد  املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

   (4طزق رذرَض )  ػٍىَ ِزىبٍِخ   املبدح

   رَبض      ُِزفذ فزؾًد/  د/ طبرح         انعضى

   وٍُخ اٌززثُخ – اٌّىزت وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌىُُّبء    املكبٌ

ض
ًي

اخل
 

    ِٕبهظ   د( 7رَبضُبد رطجُمُخ ) املبدح

    د/ هشبَ ِصطفً وّبي      ِؼبؤىْ       انعضى

    وٍُخ اٌززثُخ –اٌّىزت    وٍُخ اٌؼٍىَ –لظُ اٌزَبضُبد  املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 مناهج
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 - 2 2 الجبر المجرد

      5 - 2 3 (5رياضيات تطبيقية )
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 3 1 - 2 بصريا هندسية

      2 - - 2 علوم متكاملة
      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 

 
 زاثعخانانفزقخ :                                        بضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ جذول تىسيع احمل        



 انجكبنىريىص وانهيظبَض 
 انُهبئيخانُظخخ 

 عهىو د.أ.:   انشعجخ                                       

 األول انفصم انذراطً:                                        كهيخ انرتثيخ

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :  طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد    082       عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 طزق رذرَض وُُّبء غُز ػضىَخ اهزشاساد وِىعبد املبدح

(4)  

 3ع ص ِصز ط + ثُئُخ ط  ِٕبهظ

       ِؼبؤىْ          د/ رشذي فزؾً    د/ َبِٕخ ِمٍذ          أؽّذ اثزاهُُ د/    د/ ٔبصز ػجذ اٌؼظُُ     نعضىا

 صُذٌخ 404 صُذٌخ 506 اٌّظزػ اٌشزلً صُذٌخ 506 اٌّظزػ اٌشزلً املكبٌ

ُني
االث

 

 عُىٌىعُب ِصز  عُىٌىعُب ثُئُخ  فُشَبء ؽذَضخ + اهزشاساد وِىعبد املبدح

ريـ
ــخ

يـــ
عهً

دح 
ـــب

ــــ
 

 4طزق رذرَض  5ع ص  ِصز ط + ثُئُخ ط 4ع ص ِصز ط + ثُئُخ ط

   د/ اٌشهزاء خًٍُ  ِؼبؤىْ         فُٕخ    804ِؼبؤىْ       د/ ِصطفً ؽظٓ       د/ ػصبَ اٌظُذ    لظُ اٌفُشَبء 5، 4، 3ِؼبؤىْ    ص  انعضى

ص  ع عُىٌىعُب ِصز + عُىٌىعُب ثُئُخ املكبٌ

 صُذٌخ  506ِؼبؤىْ     8

 

 ِىزجبد 603
 6، 5ع ص  وُُّبء غُز ػضىَخ

 ِؼبؤىْ       لظُ اٌىُُّبء

 فُٕخ 805 صُذٌخ 603

ثبء
ثال

ان
 

 8، 7، 6ع ص  فُشَبء ؽذَضخ + اهزشاساد وِىعبد صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ رمُٕخ ؽُىَخ + أطبطُبد اٌُّىزوثُىٌىعٍ 4طزق رذرَض  املبدح

 ِؼبؤىْ       د/ طؾز ؽظُٓ        د/ ػطُخ ػجذ هللا     صُذٌخ 405د/ َبِٕخ ِمٍذ      3ِظ  انعضى

 لظُ اٌفُشَبء اٌّظزػ اٌشزلً اٌّظزػ اٌشزلً صُذٌخ 603د/ اٌشهزاء خًٍُ     4ِظ  املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

   فُشَبء ؽذَضخ املبدح

 َشــبط 
 طــالثً

 أطبطُبد اٌُّىزوثُىٌىعٍ + رمُٕخ ؽُىَخ ع

 ِؼبؤىْ     لظُ إٌجبد 5، 4، 3ص 
عُىٌىعُب  + عُىٌىعُب ثُئُخ

 6ع ص  ِصز

 

ع ص  عُىٌىعُب ِصز + عُىٌىعُب ثُئُخ  د/ أؽّذ هّبَ انعضى

 فُٕخ 705ِؼبؤىْ     7

  صُذٌخ      603ِؼبؤىْ   

 ع فُشَبء ؽذَضخ + اهزشاساد وِىعبد  اٌّظزػ اٌشزلً املكبٌ

 ُ اٌفُشَبءلظ 8، 7ِؼبؤىْ    ص 

، 7ع ص  وُُّبء غُز ػضىَخ

 ِؼبؤىْ    لظُ اٌىُُّبء 8

 

ض
ًي

اخل
 

  املبدح

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي

 رمُٕخ ؽُىَخ + أطبطُبد اٌُّىزوثُىٌىعٍ 

 8، 7، 6ع ص 

  

   ِؼبؤىْ     لظُ إٌجبد  انعضى

 4، 3ع ص  وُُّبء غُز ػضىَخ املكبٌ

 ِؼبؤىْ    لظُ اٌىُُّبء

   

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ت ن اسم المــــادة

      3 - 1 2 (2طرق تدريس )

 وكيم انكهيخ أ.د/    2 - - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 2 - - 2 مناهج
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      4 2 - 1+1 أساسيات الميكروبيولوجي + تقنية حيوية

      4 2 - 2 جيولوجيا بيئية + جيولوجيا مصر
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ أ/ حمًذ َصز حيً 5 2 - 3 كيمياء غير عضوية

      4 2 - 2 اهتزازات وموجات
      3 1 - 2 فيزياء حديثة

      يوم كامل عمليةالتربية ال

 

 زاثعخانانفزقخ :                             جذول تىسيع احملبضزاد انُظزيخ وانتطجيقيخ ملزحهخ         



 انجكبنىريىص وانهيظبَض 
 انُهبئيخانُظخخ 

 فُىٌان:  تعهيى  انشعجخ                            

 انفصم انذراطً: األول                             هيخ انرتثيخك

 8102/ 8108انعبو اجلبيعي :                              طبعبد يىييًب حبذ أقصً 8 :انظبعبدعذد            0    عذد انطالة: 
 

 

 6-4 4-5 5-3 3-8 8-0 0-08 08-00 00-01 01-2 2-8 انيىو / انظبعخ

حـذ
األ

 

 خـــــخ انعًهيـــــانرتثي املبدح

ــخ
يـــ

عهً
دح 

ـــب
ــــ

ريـ
 

  رىٌُف خبِبد  

  د/ آِبي ؽّذي       انعضى

  اٌّىزت   املكبٌ

ُني
االث

 

 َشــبط  صؾخ ٔفظُخ وإرشبد ٔفظٍ   املبدح
 طــالثً

  رىٌُف خبِبد 

   د/ آِبي ؽّذي      د/ ؽٕبْ فىسي    انعضى

 اٌّىزت صُذٌخ 403   املكبٌ

ثبء
ثال

ان
 

  طجبػخ  رصىَز  رصىَز ع املبدح

      د/ أُِزح َظزي        د/ إثزاهُُ ػُظً       د/ إثزاهُُ ػُظً    انعضى

  اٌّىزت اٌّىزت اٌّىزت املكبٌ

عبء
ألرث

ا
 

  طجبػخ ع إٌمذ اٌفًٕ   املبدح

    د/ أُِزح َظزي       د/ رثبة     انعضى

  اٌّىزت اٌّىزت   ٌاملكب

ض
ًي

اخل
 

 دراطبد ِزؾفُخ ِٕبهظ  طزق رذرَض  طزق رذرَض   املبدح

   د/ هبٌخ خًٍُ        إَّبْ ػُظًد/  د/ هذي أٔىر      د/ هذي أٔىر        انعضى

 اٌّىزت   اٌّىزت اٌّىزت اٌّىزت   املكبٌ

 

 يعتًذ،،،،     مج ع ن المـادةاسم 

      6 4 2 تصوير

 وكيم انكهيخ أ.د/    6 4 2 طباعة
 اجلبيعخَبئت رئيض أ.د/  

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة ولرئيض جلُـــخ اجلذ إعذاد اجلذول 6 4 2 توليف خامات
 

 نشئىٌ انتعهيى وانطالة عًيــذ انكهيخأ.د/ 

      2 - 2 1دراسات متحفية 

      2 - 2 النقد الفنى
 أ.د/ يصطفً عجذ انُىب عيذ عجذ انىاحذ عهًأ.د/  أ.د/ عيذ عجذ انىاحذ عهً د/ إهلبو حمًذ حظٍ ز حيًأ/ حمًذ َص 3 - 3 (2طرق تدريس )

      2 - 2 صحة نفسية وإرشاد نفسى

      2 - 2 مناهج
      يوم كامل عمليةالتربية ال

  


