
 

 جامعة عدن

 ((11  - 9الفرتة: األوىل ))              كلية الرتبية ـ صرب

 الثالث +  املستوى: األول                      نيابة شؤون الطالب

 

 م0202/0202 اجلامعي للعـام ولاأل الدور ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول

  :مالحظة 
 

 

 

 

 

 التخصصات

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

معامل جمال 

 االجتماع

 جغرافيا

ػاألحـــــــــــــــــــــد
رضمػاضظغسػػرضمػاضظغسػاضظطوػم2221أزدطسػػ22

 اضظطو
 1عـــظـــددــــظ) (2عـــظـــددــــظ)

رضمػاضظغسػ
 اضظطو

 (2السػارغاتػ)
رضمػاضظغسػ

 اضظطو

رضمػاضظغسػ
 اضظطو

ػاالربطاء
ػم2221أزدطسػػ25

ػضـعـظػرــربـغـظ
 (2)ػ

ضـعـظػرــربـغـظػ
ػ(2)

ضـعـظػرــربـغـظػ
ػ(2)

ضـعـظػرــربـغـظػ
ػ(2)

ضـعـظػرــربـغـظػ
ػ(2)

ضـعـظػرــربـغـظػ
(2) 

ضـعـظػرــربـغـظػ
ػ(2)

ضـعـظػرــربـغـظػ
(2) 

ػاالحد
ػم2221أزدطسػػ29

رضمػاضصرفػوشواردػ
 (2اإلطالء)

Writing(1) 
تغاضلػ
ػ(2وتصاطل)

تغاضلػ
ػ(2وتصاطل)

صـغطـغـاءػ
 (2رـاطــظ)

تارغخػاضغطنػػسغزغاءػرـــاطــظ
ػاضػدغم

تارغخػاضغطنػ
ػاضػدغم

ػاالربطاءا
 Introd  Toػ(2ادبػجاعضي)ػم2221دبتطبر1

Eng.Lit 

رضمػاضظغسػ
 اضظطو

رضمػاضظغسػ
 اضظطو

ضعظػ
ػ(2اظجضغزغظ)

صـغطـغـاءػ
ػ(2رـاطــظ)

جعراسغاػ
ػدصاظغظ

جعراسغاػ
ػدصاظغظ

ػحداال
ػم2221دبتطبرػػ5

ػضعظػاظجضغزغظ
ػ(2)

ضعظػ
 (2اظجضغزغظ)

ضعظػ
ػ(2اظجضغزغظ)

ضعظػ
 (2اظجضغزغظ)

 ظباتاتػالػزعرغظ
ضعظػ

 (2اظجضغزغظ)

ضعظػ
ػ(2اظجضغزغظ)

ضعظػ
ػ(2اظجضغزغظ)

ػربطاءاال
 Reading(2)ػارجازػاضػرانػم2221دبتطبرػػ8

ظظرغاتػ
 طجطورات

رضمػاضظغسػػ(2السػارغاتػ) (2طغصاظغصـاػ)
ػاضظطو

تارغخػاضطربػ
 اضػدغم

تارغخػاضطربػ
 اضػدغم

ػالحدا
 Grammarػرضمػاضبغانػواضبدغدػم2221دبتطبرػػ12

(2) 
خرائطػػطجتطدػغطظيػ- - - -

ػوتوزغطات
ػاضخطغسػ

ػجعراسغاػبغئغظػجعراسغاػبغئغظ - - - - -ػ(2اضظـــحـــو)ػم2221دبتطبرػػ15



 

 جامعة عدن

                                               (                                                                                                                            ( 11  - 9) الفرتة: األول )              لية الرتبية ـ صربك

 املستوى: الثاني             نيابة شؤون الطالب

 م0202/0202 اجلامعي للعـام األول دورال ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول
 

 التخصصات                      

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

معامل جمال 

 االجتماع

 برجمة حاسوب جغرافيا

ػاألثظغن
ػم2221أزدطسػػ23

اضتربغظػتارغخػ
ػوظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تارغخػاضتربغظػ
 وظظامػاضتطضغم

تصطغمػ
 باوربوغظت

ػاضخطغس
ػم2221أزدطسػػ26

اضثػاسظػ
ػاإلدالطغظ

اضثػاسظػ
 تذرغحػظباتػسغزغاءػحدغثظػجبرػخطيػاإلدالطغظ

صغطغاءػرضوغظػ
اضثػاسظػػطدخلػضضغضدغظػ(1)

 شواردػبغاظاتػاإلدالطغظ

ػثظغناال
ػم2221أزدطسػػ32

األدبػاألطويػ
ػوظصوصه

Study 

Skills 
بصرغاتػػظظرغظػاالحتطاالت

 تحضغلػإحصائي اضدوضظػاضطبادغظػاضحادوبطؼاراتػ حـبـضـغـات اظدجظػواجظظػسغزغائغظ

ػخطغساض
 تحضغلػظظمػطظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظ طظاعجػتطضغطغظػطظاعجػتطضغطغظػم2221دبتطبرأػ2

ػثظغناال
 راضمػاضػاراتػطؼاراتػاضحادوبػطؼاراتػاضحادوبػطؼاراتػاضحادوب طؼاراتػاضحادوب Novelػ(4اضظـــــحـــــــوػ)ػم2221دبتطبرػػ6

جعراسغظػػاورادغاػ
 االشضغطغظ

 تصطغمػذبصات

ػخطغساض
ػسػهػاضضعظػم2221دبتطبرػػ9

Eng.Phon 

And 

Phonology(2) 
صؼرباءػػ-

 طعظاطغدغظ

صغطغاءػرضوغظػ
 صغطغاءػتحضغضغظػ(1)

تارغخػأورباػسيػ
ػاضطصورػاضودطى

تارغخػأورباػسيػ
 -ػاضطصورػاضودطى

ػثظغناال
ػم2221دبتطبر13

رضمػاضطروضػ
اضدوضظػاضطربغظػػرــضــمػاضخــضــغـــظ 2بغئغظػػجبرػخطيػ- Poetryػ(2واضػاسغظ)

 -ػأحصاءػجعراسيػاالدالطغظ

ػخطغساض
ػ-ػػ- - -ػ-ػ- -ػ-ػم2221دبتطبرػػ16

  :مالحظة 



 
                                                                                                                    جامعة عدن                                                                                                                    

 ((11–9الفرتة: األوىل )) صربكلية الرتبية ـ 

 برجمة ول + اال املستوى: الثالث                                                            نيابة شؤون الطالب

 م0202/2002 اجلامعي للعـام األول الدور ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول
 

  :مالحظة 

 

 التخصصات 

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

معامل جمال 

 االجتماع

 برجمة حاسوب جغرافيا

ػاألحـــــــــــــــــــــد
 اضصتروظغاتػ2تحضغلػحػغػيػ طظاعجػبحثػتربويػطظاعجػبحثػتربويػم2221أزدطسػػ22

ػحغوانسدغوضوجغا
(2) 

سدغوضوجغاػحغوانػ
(1) 

 ظظامػتذعغل طظاعجػبحثػتربوي طظاعجػبحثػتربوي

ػربطاءاال
 (2ضعظػاظجضغزغظ)ػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػصحظػظغدغظػم2221أزدطسػػ25

ػحداال
ػAdvancedػ(2ادبػربادي)ػم2221أزدطسػػ29

ططادالتػتغاضضغظػ
سدغوضوجغاػػدغظاطغصاػحرارغظػ(2)

طظاعجػوطرقػػادارةػصفػصغطغاءػصظارغظػ(2)ظبات
 رغاضغاتػتدرغسػاضجعراسغا

ػاالربطاء
طظاعجػوطرقػػودائلػتطضغطغظػودائلػتطضغطغظػم2221دبتطبرػ1

ػتدرغس
طغصاظغصاػ

ػ(1اضصم)
طظاعجػوطرقػ
 تدرغس

صغطغاءػسغزغائغظػ
(2) 

جعراسغظػاضوطنػ
ػاضطربيػاضبذري

ػعغاصلػػبغاظاتػودائلػتطضغطغظ

ػحداال
ػم2221دبتطبرػ5

صتابػظػديػ
ػشدغم

General 

Linguistics(2) 
صغطغاءػزغرػػوراثـــــــظػذرغظسغزغاءػػ(2جـبـرػططاصـرػ)

ػ(2رضوغظ)
طذصالتػ
ػاجتطارغظ

جعراسغظػاضوطنػ
 سغجولػبغدكػاضطربيػاضبذري

ػربطاءاال
 طظاعجػبحثػتربويػبحثػتربويطظاعجػ طظاعجػبحثػتربويػطظاعجػبحثػتربوي T.S.Tػظصوصػاظجضغزيػم2221دبتطبر8

تارغخػاالغوبغغنػ
 تصطغمػطظطػي جعراسغاػزرارغظػواضططاضغك

ػالحدا
ػم2221دبتطبرػػ12

أدبػاضطصورػ
ػاضطتأخرة

E.L.T. 
Methodology(2) 

صغطغاءػسغزغائغظػػاضضغزرػسغزغاءػ-
تارغخػاضحضارةػػػ-ػ(1)

ػاضطربغظػواالدالطغظ
تارغخػاضحضارةػ

 -ػاضطربغظػواالدالطغظ

ػربطاءاال
ػTranslationػ-ػم2221دبتطبرػػ15

طظاعجػوطرقػػ-ػ(2)
جعراسغاػاضغطنػػ- -ػظصوصػاظجضغزغظػتدرغس

 اضبذرغه
- 



 جامعة عدن
 ((11  - 9الفرتة: األوىل ))               كلية الرتبية ـ صرب

 ثاني+ ال املستوى: الرابع                                     نيابة شؤون الطالب

 م0202/2002 اجلامعي للعـام األول الدور لثانيا الـدراسي الفـصل متحانا جـدول
 
 

 التخصصات

 اليوم والتاريخ

 جغرافيا معلم  جمال كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

ػاألثظغن
ػجعراسغاػدغادغظػجعراسغاػدغادغظػػصغطغاءػحغوغظػطغغضغاتػرضمػاضطوادػاحصاءػرغاضي -ػاضظػدػاضتطبغػيػم2221أزدطسػػ23

ػخطغساض
سغزغاءػاضحاضظػػتحضغلػردديػ-ػادبػغطظيػحدغثػم2221أزدطسػػ26

طبادىػاضتوجغهػػظصوصػإظجضغزيػأحغاءػبحرغظػاضصضبظ
ػواالرذاد

ػاضغطنتارغخػ
ػاضػدغم

ػثظغناال
رضمػاضظباتػػ-ػتارغخػاضرغاضغات -ػاألدبػاألظدضديػم2221أزدطسػػ32

ػاالشتصادي
صغطغاءػزغرػ

ػ(3رضوغظػ)
جعراسغظػ
ػ-ػاشتصادغظ

ػخطغساض
جغوضوجغاػػ-ػاتػطرصبظطتعغر -ػودائلػتطضغطغظػم2221دبتطبرػ2

 -ػ-ػ-ػوحغرغات

ػثظغناال
 -ػ-ػ-ػتذرغحػطػارنػ-ػ- -ػ-ػم2221دبتطبرػػ6

ػاضخطغس
ػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػDRAMػ-ػم2221دبتطبرػػ9

ػثظغناال
ػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػS.S.Rػ-ػم2221دبتطبرػػ13

  :مالحظة 
 


