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 Page 1  الشؤون التعليمية

 قسم اللغة االنجلٌزٌة 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى االول

 S.L.Readings السبت
     31ق      اكرام

 اصول التربٌة

 37قد.بشٌر         

 Drama 
 6ق          د.رؤوف 

  Speaking 1 
        31قعبٌر  

Speaking 2 
 37ق روٌد  

    

 
 األحد

  
  

Writing 2 
 6ق  قاروى احمد 

Linguistics 
 36ق   انور

 

 Advanced 
 36ق  صفٌة

 

 صحة نفسٌة االثنين 

 6ق        د.لخضر

 مهارات حاسوب
  مصطفى +ازهار

Translation 
 36ق       ودٌع

 
 

   Reading 1 
 6ق نزٌهة        

  
 

 G. English الثالثاء

 6ق       مدٌحة 

Readings 2 
 8ق      د.بشٌر   

   S.S.R 

 31قد.ازلٌم        

 اللغة العربٌة

  6ق       مروى
  Short Story 

 8ق        د.اروى   

S.L.L 

 31ق        اوسان 

 Grammar 1 االربعاء
 6ق            نوال

 قٌاس وتقوٌم  

 37ق        د. كارم 

 

Listening 
 6ق         شٌماء

 اصول تدرٌس 

    37ق        ائد  ر

 

 Phonetics 1  الخميس
   31ق     د.احمد ماطر 

Material  
 36قهناء           

 

 علم نفس التعلم 

 31ق       د.جالل
Methods 

 36رضوان        ق
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 Page 2  الشؤون التعليمية

 

  
 قسم اللغة العربٌة

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى االول

 مالءعلم الصرف واال السبت

 31ق        ً امان

  ربٌةتالاصول 

 31ق    د.العبادي

  

 لغة انجلٌزٌة

  31ق     مسك

 علم نفس التعلم

                31ق   خالد حزام

  

 االدب الجاهلً األحد

 31ق      رٌاض 

 علم اللغة  

  31د.الصماتً      ق

  

 اللغة العربٌة

 31ق  سماح      

 االدب العباسً ونصوصه     

 31ق       د. سمٌرة 

 

 علم النفس العام االثنين 

 6ق  د.الخضر 

 1نحو  

 4قد.ناصر مبروك     

  

 3نحو

 4ق      لٌلى

 قٌاس وتقوٌم  

  37ق       فضلد.
 7نحو

 7ق      نجٌبد. 

 1نحو   الثالثاء

 31ق  ملهم   

 النثر العربً الحدٌث  

 33ق    الهدٌانًد. 

 كتاب ادب قدٌم 

          31قالهام    

        العربٌةمناهج وطرق تدرٌس اللغة  

 33ق   خلدون

 مهارات حاسوب  االربعاء
 عبدهللا باعوٌن

 
 

 نقد قدٌم   

 8ق  د.نورا    

 عربً حدٌثال الشعر

  33ق صالح    

 اصول تدرٌس 

 36ق        امٌمةد.

 ثٌالعربً الحد نقدال

      33ق      دالعلٌانً

 علم المعانً الخميس

  31ق     د.عالٌة

 علم العروض والقافٌة

 33ق        عبدالمجٌبد. 

  

 علوم القران 

 31ق    عبدهللا الشٌخ

 أدب صدر االسالم

     33قعبدالخالق     
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 قسم الجغرافٌا 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى االول

 الٌونان والرومان السبت

 38نسرٌن            ق 

 تارٌخ اوروبا الحدٌث والمعاصر  

 1فٌدل    ق  

 

 اللغة ااالنجلٌزٌة 

 7ق    نافع 

  

 مبادى علم الخرائط األحد

          31ق     سماح

 جغرافٌا مناخ

  8ق    د. لعاقل 

   

 الجغرافٌا الطبٌعٌة

 31ق  علً البدوي

 تربٌةالاصول 

 8ق    د.محمد فضل 

  

 علم نفس التعلم   االثنين 

 31ق نادر     

 الحدٌث الٌمن ت 

 8قعبدالحمٌد  

 جٌومورفولوجٌا 

 31علً شٌخ    ق د.

 قٌاس وتقوٌم 

 37قد.فضل   

 ة صناعٌالجغرافٌا ال

 8قكروان       

 تارٌخ الٌمن فً صدر االسالم  الثالثاء

 1ق د.منى قائد    

 ج أمرٌكٌتان

 6ق   د.محمد سالم 

 جغرافٌا سٌاسٌة 

 8قامل حاصل 

 سالمٌةتارٌخ الدولة اال 

 1 ق توحٌد

 طبٌعٌا  لوطن العربًجغرافٌا ا

 31منى محمد         ق 

 جغرافٌا عمران 

 8ق  رحٌمة

 علم النفس العام  االربعاء
 31روزا       ق 

 مهارات الحاسوب 
 صامد

 جغرافٌا الٌمن طبٌعٌا 

          36د. محمد النخعً       ق

 تارٌخ رق تدرٌسط

 1قء  سٌنا

 تطور الفكر الجغرافً

 31كروان        ق

 اصول تدرٌس 

 36ق   امٌمةد.

 واسترالٌا  ج. افرٌقٌا

 1ق محمد سالم د.

 اللغة العربٌة الخميس

 31ق     صالح

 الحدٌث عربال ت  

 7ق     لٌلى

 الشرق األدنى ختارٌ

  31ققٌس          
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 قسم معلم مجال 

 المستوى الرابع المستوى الثالث نًالمستوى الثا المستوى االول

 الٌونان والرومان السبت

 38ق         نسرٌن

 مجتمع عربً  

 7ق       بلٌغ

 تارٌخ اوروبا المعاصر

 1ق     فٌدل   

 اللغة االنجلٌزٌة

 38ق          افهام

 وسائل تعلٌمٌة   

 36سمٌة      ق

 جغرافٌا الٌمن

 1ق     خلود 

 مبادى علم الخرائط األحد

        31ق           سماح

 مناخجغرافٌا 

      8قحسٌن      د.

   

 الجغرافٌا الطبٌعٌة

      31ق         علً البدوي

 تربٌةالاصول 

 8ق    د.محمد فضل 

  

   االثنين 
  

 علم نفس التعلم 

    31قنادر   

 تارٌخ الدولة العباسٌة

 7د. قائد      ق

 

 التنشئة االجتماعٌة  

 1ق  جمٌل معلط     

 س وتقوٌمقٌا

 37قد.فضل      

 

   الثالثاء
 

 تارٌخ الٌمن فً صدر االسالم

 1 ق        د.منى قائد

 تحلٌل مناهج التعلم 

  31ق     د.ندى

           
 

  

 العامعلم النفس  االربعاء

 31ق            روزا

 اهٌجغرافٌا م  

 1ق     سماح

 

 مدخل علم االجتماع

 1ق     هٌام        

 اصول تدرٌس  

 36ق     امٌمةد.

 

 العربٌةلغة   الخميس

 31ق         صالح

 القاراتجغرافٌا 

 1ق      رحٌمة 

 تارٌخ العرب الحدٌث 

 7ق     لٌلى 

 الشرق األدنى ختارٌ          

 31ق   قٌس      

 ثقافة اسالمٌة

       1ق ق    طهمازن 

 علم االجتماع الحضري 

 7ق    اٌات 
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 قسم الفٌزٌاء

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً ولالمستوى اال

 علم نفس عام السبت

  4ق     د. حسام 

 كهرومغناطٌسٌة 
  شهاب         ق الفٌزٌاءد.

 قٌاس وتقوٌم 

 33ق زهراء د.

  

 لغة انجلٌزٌة 

       4وضاح         ق

 علم نفس تعلم

 31ق        رٌنا   
  

 

 3فٌزٌا عملٌة  األحد

 انوار+عزة 

 بصرٌات هندسٌة    

  1ق     سامٌة        

 فٌزٌاء رٌاضٌة

 7قد.رنا          

 مٌكانٌكا الكم
 الفٌزٌاءاعة ق د. خالد

 صوت وحركة موجٌة

  1ق                د.عثمان

 لرٌاضٌاتمناهج وطرق تدرٌس ا

 7ق    الزا 

 فٌزٌاء نووٌة
 د.فؤاد  قاعة الفٌزٌاء

 حرارة االثنين 

 31ق           جمال

 مٌكانٌكا تحلٌلٌة 
 الفٌزٌاءق        د.زٌنة

 7فٌزٌا عملٌة 

 
  لغة عربٌة +سامٌة زبٌدة 

      31  ق             صالح

 تدرٌس اصول 
 33ق            رائدة .د

 تفاضل وتكامل الثالثاء

 7ق      محمد محسن
  

 1عملٌة فٌزٌاء
 اشواق + وداد

C++ 

 نصرد. 
 

 مختبر الحاسوب

 

 3مٌكانٌكا

 7ق          د.فائز

 1 تفاضل وتكامل   بعاءاالر

 31ق       امٌمة

   1ة  فٌزٌاء عملٌ    

 
 + ندىامنٌات

 

 

 ثقافة اسالمٌة 

 8ق       مصطفى كرد

 

 معادالت تفاضلٌة   الخميس

 8قمرٌم 

 

 تربٌةالاصول  

 34ق         اوسٌم

 وسائل 

 8قد. عبدالقوي 
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 قسم الرٌاضٌات 

 المستوى الرابع توى الثالثالمس المستوى الثانً المستوى االول

 نظرٌة المجموعات السبت

 8ق         شروق

 نظرٌة اعداد

 31ق      عبداللطٌف سماح 

 قٌاس وتقوٌم 

 33ق           د. زهراء 

 

 لغة انجلٌزٌة

 8ق      مسك   
 علم نفس تعلم

 31ق         رٌنا 

 لرٌاضٌات مناهج وطرق تدرٌس ا

 33ق             د.أٌثن

 

    األحد
 

 3معاصر جبر

           33ق                جهاد

 

    
 

 

 هندسة االثنين 

 34ق        كفى

 معادالت تفاضلٌة 

        33ق افراح           

 

 لغة عربٌة

     31ق          صالح

 تدرٌس اصول 
  33ق             رائدة 

 

 3تفاضل وتكامل  الثالثاء

 31ق     محمد محسن 

   

 علم نفس 

  31ق        هة فاك د.

     

 1 تفاضل وتكامل  االربعاء

 8بثٌنة         ق 

      

 ثقافة اسالمٌة  

  8ق         كردمصطفى 

 
 

 

 جبر خطً      الخميس

    34ق       فضل 

 تحلٌل حقٌقً

 31ق      ٌاسٌن سماح               

 

 التربٌةاصول   

 34ق       اوسٌم  

 وسائل تعلٌمٌة

 8ق       د. عبدالقوي
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 قسم الكٌمٌاء 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى االول

 مورفولوجٌا  السبت

      1ق عبٌر مبارك 

 كٌمٌاء فٌزٌائٌة عملً
 رضوان

 فٌسٌولوجٌا نبات 

 36قشربفة         

 

 لغة إنجلٌزٌة 

 1سالمة   ق

 وسائل تعلٌمٌة 

 36ق          سمٌة         

  

 تشرٌح نبات   األحد

 34ق     سارة

 عملًكٌمٌاء عضوٌة 
 بشرى

 

 ثقافة اسالمٌة   

  4قنور     

 عملًنبات فسٌولوجٌا 
 تسنٌم  

 

 بًعر االثنين 

 31ق رانٌا

 كٌمٌاء غٌر عضوٌة عملً
 اشجان

 كٌمٌاء عضوٌة

      1 قد. الكندي         
 1كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

  1د. الشعٌبً   ق

 كٌمٌاء عامة

 31ق              غادة 

 تشرٌح نبات عملً
 سارة

 طرق تدرٌس الكٌمٌاء
 ٌتم تحدٌد مدرس من قبل القسملم 

   1ق

 

 عملً  كٌمٌاء عامة الثالثاء
 كفى

 ٌر عضوٌةكٌمٌاء غ

      4ق باسم             

 قٌاس وتقوٌم

 37ق        جمٌلد.
 1كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

 عز الدٌن

 مورفولوجٌا عملً
       عبٌر مبارك

 تدرٌس  اصول   

 37ق        سارةد. 

 

 رٌاضٌات  االربعاء

 31ق          مرفت

 بٌئةعلم ال

 1ق      زمزم     

 كٌمٌاء تحلٌلٌة عملً        
 صالح

 

 علم نفس عام

 31ق       هٌاب

 اصول التربٌة

 4ق سالً     
  

 

 

 كٌمٌاء فٌزٌائٌة   الخميس

 1ق     مطٌع

 كٌمٌاء تحلٌلٌة

        6ق          امل محمد   

 

 علم نفس التعلم 

   1ق         لمٌس

 مقدمة   صناعٌة كٌمٌاء 

   6ق الحرٌري       عامر 
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 قسم االحٌاء 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى االول

 ال فقارٌات عملً السبت
 سمٌرة

 حبلٌات عملً 
 وفاء

 حٌوانسٌولوجٌا ف

  34ق   العكلعبدهللا د. 

  

 كٌمٌاء عامة عملً
 هناء

 وسائل تعلٌمٌة  

 36ق     سمٌة 

        

 الفقارٌات داألح

 1ق          سحر  

 كٌمٌاء تحلٌلٌة

       4شوقً          ق  

 عملً حٌوانفسٌولوجٌا 
 سبأ

 

 علم النفس العام

            1ق       رفٌق                  
 ثقافة اسالمٌة

 4ق         نور 

 تقسٌم نبات عملً
 مازن

 

 عربً االثنين 

 31ق           رانٌا
 كٌمٌاء تحلٌلٌة عملً

 ٌبمه
 تقسٌم نبات

 31قمازن          

 تطفٌلٌا
  هٌام

 علم الخلٌة

   31 قنوال           
 عملً نبات مورفولوجٌا

 لودمٌال
   

 مٌكروبولوجً الثالثاء

  31ق        سوسن 

 نبات  مورفولوجٌا

 34قد.غسان      

 قٌاس وتقوٌم

 37ق           جمٌلد.

   طفٌلٌات
 1ق هٌام 

 علم نفس التعلم   

 34ق             عدوي 

 تدرٌس  صولا

   37ق      سارةد. 

 

 كٌمٌاء عامة االربعاء

   31ق     شمس     

 حبلٌات

        4ق       وفاء      

 نباتفسٌولوجٌا 

 34ق       شرٌفة 

  

 لغة انجلٌزٌة

 31ق      صابرٌن 

 اصول التربٌة 

 4ق           سالً 

 كٌمٌاء حٌوٌة

 34د. خلدون           ق

 

  بولوجًومٌكر الخميس
 لودمٌال

 ةئبٌعلم ال 

 4ق            سحر

 كٌمٌاء حٌوٌة عملً
 عبٌر

 

 علم الخلٌة عملً
 الماز

 عملً نباتفسٌولوجٌا  
 تسنٌم

 

 


