
   

 جامعة عدن   

 ((   12 -  10 الفرتة: األوىل ))                          كلية الرتبية ـ صرب

 الثالث   +      املستوى: األول                                نيابة شؤون الطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 م 2020/2021 اجلامعي للعـام  ثانيال الدور ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول

 مالحظة:   ✓
 

 

 

 

 

 التخصصات                 

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة ــة عربــيـــةلــغـ

معامل جمال 

 االجتماع

 جغرافيا

 األحـــــــــــــــــــــد
علم النفس  علم النفس النمو م2021اكتوبر  17

 النمو

علم النفس 
 النمو

علم النفس 
 النمو

علم النفس 
 النمو

النفس علم 
 النمو

علم النفس 
 النمو

علم النفس 
 النمو

 الثالثاء
 م2021أكتوبر  19

 لـغـة عــربـيـة
 (2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

لـغـة عــربـيـة 
(2) 

 الخميس
 م2021أكتوبر  21

علم الصرف وقواعد 
 (2اإلمالء)

Writing(1) (2هـــنـــدســــة) (2هـــنـــدســــة) تاريخ اليمن  فيزياء عـــامــة نباتات ال زهرية
 القديم

تاريخ اليمن 
 القديم

 االثنين
 Introd  To (2ادب جاهلي) م2021أكتوبر  25

Eng.Lit 

تفاضل 
 (2وتكامل)

تفاضل 
 (2وتكامل)

 كـيمـيـاء
 (2)عـامــة 

كـيمـيـاء 
 (2عـامــة)

جغرافيا 
 سكانية

جغرافيا 
 سكانية

 االربعاء
 م2021أكتوبر  27

 لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

لغة 
 (2انجليزية)

 االحــــــــــــــــــــــــد
 م2021اكتوبر  31

 Reading(2) اعجاز القران
نظريات 
 مجموعات

تاريخ العرب  (2الفقاريات ) (2الفقاريات ) (2ميكانيكـا )
 القديم

تاريخ العرب 
 القديم

 الثالثاء
 Grammar علم البيان والبديع م2021أكتوبر  2

(2) 
خرائط  مجتمع يمني - - - -

 وتوزيعات
 الخميس 

 جغرافيا بيئية جغرافيا بيئية - - - - - (2النـــحـــو) م2021أكتوبر  4



 

 جامعة عدن     

                                                (                                                                                                                             (   12 -    10) )     الفرتة: األول                                            لية الرتبية ـ صربك

    املستوى: الثاني                                  نيابة شؤون الطالب

 م2020/2021 اجلامعي للعـام  ثانيال الدور ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول
 

 التخصصات                      

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

معامل جمال 

 االجتماع

 برجمة حاسوب جغرافيا

 األثنين
 م2021 كتوبرأ 18

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تاريخ التربية 
 ونظام التعليم

تصميم 
 باوربوينت

 االربعاء 
 م2021 أكتوبر 20

الثقافة 
 اإلسالمية

الثقافة 
 تشريح نبات فيزياء حديثة جبر خطي اإلسالمية

كيمياء عضوية 
الثقافة  مدخل للفلسفة (1)

 قواعد بيانات اإلسالمية

 االحد
 م2021 كتوبرأ 24

األدب األموي 
 ونصوصه

Study 

Skills 
بصريات  نظرية االحتماالت

 تحليل إحصائي أحصاء جغرافي مهارات الحاسوب حـبـلـيـات انسجة واجنة فيزيائية

 الثالثاء 
 تحليل نظم مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية مناهج تعليمية م2021 أكتوبر 26

 الخميس
 عالم القارات مهارات الحاسوب مهارات الحاسوب مهارات الحاسوب مهارات الحاسوب Novel (4النـــــحـــــــو ) م2021 أكتوبر 28

جغرافية  اوراسيا 
 االقليمية

 تصميم شبكات

 االثنين
 م2021 نوفمبر 1

 فقه اللغة
Eng.Phon 

And 

Phonology(2) 

تفاضل وتكامل 
 متقدم

تفاضل وتكامل 
 متقدم

كيمياء عضوية 
(1) 

 كيمياء تحليلية
تاريخ أوربا في 
 العصور الوسطى

تاريخ أوربا في 
 - العصور الوسطى

 االربعاء
 م2021نوفمبر  3

علم العروض 
كهرباء  - Poetry (2والقافية)

 مغناطيسية
تاريخ الدولة  عــلــم الخــلــيـــة 2بيئية 

 - الدولة العباسية اإلسالمية

 االحد
 -  - - - جبر خطي - - - م2021نوفمبر  7

 مالحظة:   ✓



 
                                                                                                                    جامعة عدن                                                                                                                       

 ((   12  –  10))    الفرتة: األوىل                                                                                                                                                                                                                     صربكلية الرتبية ـ 

 برجمة   ول  + ال     املستوى: الثالث                                                                       لطالبنيابة شؤون ا

 م2020/1220 اجلامعي للعـام  ثانيال الدور ثانيال الـدراسي الفـصل متحانا جـدول
 

 مالحظة:   ✓

 

            التخصصات                   

 اليوم والتاريخ

 كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة عربــيـــةلــغـــة 

معامل جمال 

 االجتماع

 برجمة حاسوب جغرافيا

 األحـــــــــــــــــــــد
 نظام تشغيل مناهج بحث تربوي مناهج بحث تربوي مناهج بحث تربوي تربويمناهج بحث  مناهج بحث تربوي مناهج بحث تربوي مناهج بحث تربوي مناهج بحث تربوي م2021اكتوبر  17

 الثالثاء
 (2لغة انجليزية) صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية صحة نفسية م2021أكتوبر  19

 الخميس
ميكانيكا  (2حقيقي )تحليل  Advanced (6النـــــحـــــــو ) م2021أكتوبر  21

 (1الكم)
 فسيولوجيا نبات

(2) 
فسيولوجيا حيوان 

(1) 
الدولة العربية 

 اإلسالمية
مناهج وطرق 

 رياضيات تدريس الجغرافيا

 االثنين
فسيولوجيا حيوان  ديناميكا حرارية (2جـبـر معاصـر ) وسائل تعليمية وسائل تعليمية م2021أكتوبر  25

(2) 

كيمياء فيزيائية 
(2) 

 فيجول بيسك وسائل تعليمية ادارة صف

 االربعاء
 م2021أكتوبر  27

كتاب نقدي 
 قديم

General 

Linguistics(2) 

معادالت تفاضلية 
كيمياء غير  نصوص انجليزية فيزياء الليزر (2)

 (2عضوية)
جغرافية الوطن 
 العربي البشري

جغرافية الوطن 
 تصميم منطقي العربي البشري

 االحــــــــــــــــــــــــد
 T.S.T نصوص انجليزي م2021اكتوبر  31

مناهج وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
 تدريس

كيمياء بيئية 
 صناعية 

مشكالت 
 هياكل  بيانات جغرافيا زراعية اجتماعية

 الثالثاء
 م2021أكتوبر  2

أدب العصور 
 المتأخرة

E.L.T. 
Methodology(2) 

كيمياء فيزيائية  الكترونيات -
تاريخ الحضارة  - (1)

 العربية واالسالمية
تاريخ الحضارة 

 - العربية واالسالمية

 الخميس 
 Translation (2ادب عباسي) م2021أكتوبر  4

 - وراثـــــــة فيزياء ذرية - (2)
تاريخ االيوبيين 

 والمماليك
جغرافيا اليمن 

 البشريه
- 



 جامعة عدن  
                                                                                                                                                                                ((   12  -  10 الفرتة: األوىل ))                كلية الرتبية ـ صرب

   ثانيال     +   الرابع املستوى:                                                 نيابة شؤون الطالب

م 2020/1220 اجلامعي للعـام  لثانيا  الدور لثانيا الـدراسي الفـصل متحانا جـدول

 التخصصات                  

 اليوم والتاريخ

 جغرافيا معلم  جمال كـــيـمـــيـــاء أحـــــيــــاء فــــيــــزيـــاء رياضــيـــات لغـة اجنليــزيـة لــغـــة عربــيـــة

 األثنين
 م2021أكتوبر  18

األدب اليمني 
فيزياء الحالة  تحليل عددي DRAM الحديث

 - جغرافيا سياسية  كيمياء حيوية طفيليات الصلبة

 االربعاء 
مبادى التوجيه  نصوص إنجليزي أحياء بحرية علم المواد إحصاء رياضي S.S.R النقد التطبيقي م2021أكتوبر  20

 - واالرشاد

 االحد
جيولوجيا  - تاريخ الرياضيات - األدب األندلسي م2021أكتوبر  24

 وحفريات
كيمياء غير 

 (3عضوية )
جغرافية 
 - اقتصادية

 الثالثاء 
علم النبات  - متغير مركبه - وسائل تعليمية م2021أكتوبر  26

 االقتصادي 
كيمياء 
 - - 3فيزيائية

 الخميس
 - - - تشريح مقارن - - - - م2021أكتوبر  28

 االثنين
 - - - - - - - - م2021نوفمبر  1

 مالحظة:   ✓
 


