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 Page 1 الشؤون التعليمية

دنـــجامعة ع  
ربــكلية الرتبية ص  

 الٌوم الشؤون التعليمية
 اللغة العربٌة

 الرابع الثالث الثانً   األول

 األحد

 2نحو

 8ق  لٌلى 
   

 األعجااز اللغوي

 8عبد هللا الشٌخ  ق         

   
 

 االثنٌن

 2صرف

  3قامانً  
 نظام التعلٌم 

 01ق   د. كارم 
 

 تطبٌقًنقد 

 04ق نوراد. 

 لغة عربٌة

 3ق خلدون
 أدب أموي

 0عبد الخالق ق 
 

 أدب أندلسً

 04قد.عبدالمجٌب 
 انجلٌزي 

 3قروٌدا  

 ثقافة إسالمٌة 

 0قمصطفى كرد  
 أدب ٌمنً حدٌث

 04ف  د.عباهلل الهدٌانً

 الثالثاء

  
 6نحو

 6د ناصر ق
 

  
 نصوص انجلٌزٌة

 6ق رضوان 
  

   
 أدب عباسً

 6ق  سمٌرة عمر د.
 

 األربعاء
  

 فقه اللغة

 5ق  امانً 

 أدب العصور المتأخرة

   6ق  صالح
 

 
 مناهج تعلٌمٌة 

 5ق د.جمٌل 
 كتاب نقدي قدٌم

 6د.امٌن  ق
 

 الخمٌس

 األدب الجاهلً

 5ق رٌاض

 علم العروض

 4قالهام 

 صحة نفسٌة 

 04ق   د.لخضر
 
 

 علم البٌان

 5ق د. عالٌة 
 4نحو

  ملهم  

 بحث تربوي مناهج

 06ق رائدة

 
 علم النفس النمو

 5ق  نادر
 

 وسائل تعلٌمٌة
 

 

 04قد.عبدالقوي شعفل 
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 الشؤون التعليمية
 
 

 رٌاضٌات

 الرابع الثالث لثانًا األول

 األحد

 نظرٌة احتماالت  
 05سماح عبداللطٌف ق

  

2جبر خطً    

 05امٌمة   ق

  

 تارٌخ نظام التعلٌم
                05سالً فضل  ق    

 االثنٌن

 تفاضل وتكامل متقدم 

 05محمد محسن      ق
  

 

 متغٌرات مركبة

 8ٌاسمٌن علوي  ق 

 مناهج تعلٌمٌة
      05رائد شعفل      ق 

 إحصاء رٌاضً
 8فضل صالح ق

 مهارات حاسوب
 د.غسان +عبدهللا باعوٌن

 

 الثالثاء

 نظرٌة المجموعات
 05ق شروق 

    

 2تفاضل وتكامل 

 05ق  مرفت

 اللغة العربٌة 
 05ق  صالح

    

 األربعاء

 2معادالت تفاضلٌة  

 05 فضل هادي   

 
 
 جبر معاصر  

 05ق باسم السعدي 

  
 

  2طرق تدرٌس الرٌاضٌات

 05قد.اٌثن   

 

 الخمٌس

 اللغة االنجلٌزٌة
  05وضاح ق

 
  

 مناهج بحث
 00ق د.زهراء               

 
 تحلٌل عددي

   2هندسة تحلٌلٌة 8افراح حسن  ق 

 05اكرامً   ق

 2تحلٌل حقٌقً

 00قجهاد فضل  

 علم النفس النمو
 05ق  خالد حزام

 صحة نفسٌة
 00ق        د.حسام 

 تارٌخ الرٌاضٌات
 8الٌمانً  قالزا 
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  الشؤون التعليمية
 الفٌزٌاء

 الرابع الثالث الثانً األول

    األحد
 
   

 

 جبر خطً 
 7نزار  ق

 دٌنامٌكا حرارٌة 
 ق  الفٌزٌاء د. رنا            

 

 فٌزٌاء حدٌثة 
 7د. عثمان ق 

 مٌكانٌكا الكم   
 ق الفٌزٌاءسامٌة جمال                

 نظام تعلٌم   

 05ق سالً فضل                      
 6فٌزٌاء عملٌة

 امنٌات +ندى  

 تفاضل وتكامل متقدم  االثنٌن 
   05ق     محمد محسن  

 فٌزٌاء ذرٌة 
   الفٌزٌاءد. فؤاد  ق          

 مناهج تعلٌمٌة
         05رائد شعفل ق 

 طرق تدرٌس الفٌزٌاء
  مروى طه ق الفٌزٌاء                   

 مهارات حاسوب
 د.نصر + صامد

 ٌزٌاء اللٌزرف 
 الفٌزٌاءد. فؤاد  ق                  

 2مكانٌكا الثالثاء

 5جمال ق                

      
 

 
 2تفاضل وتكامل 

 05مرفت  ق

 

 اللغة العربٌة 
 05ق  صالح

 

 هندسة األربعاء

 4كفى ٌسلم   ق                   

 فٌزٌاء الحالة الصلبة    
 الفٌزٌاءد. رنا  ق 

 اللغة االنجلٌزٌة
 4ق    افهام                    

 ف. علم المواد
 الفٌزٌاءد. خالد  ق 

 8فٌزٌاء عملٌة  

 زبٌدة +سامٌة   

 2فٌزٌاء عملً    الخمٌس

 عزة +   أنوار

 2كهرباء 

  د. شهاب ق الفٌزٌاء                 

 مناهج بحث

 00قد.زهراء               

  

 بصرٌات فٌزٌائٌة
 الفٌزٌاء ق  هوموداد جر                 

 الكترونٌات 
 د.فائز  ق الفٌزٌاء                    

 علم النفس النمو
 05ق  خالد حزام

 فٌزٌاء عملٌة 
 اشواق صالح زعبل

 صحة نفسٌة
    00ق   د.حسام
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 الشؤون التعليمية
 

 الٌوم
 كٌمٌاء

 الرابع  الثالث الثانً   األول

  األحد
 

 كٌمٌاء تحلٌلٌة
 مهٌب        عملً      

 كٌمٌاء غٌر عضوٌة

 5باسم      ق

 

 كٌمٌاء عضوٌة
 عملً         عز الدٌن   

 ٌمٌاء فٌزٌائٌة
 5قد.محمد الشعٌبً          

  

 علم الخلٌة
 عملً       شرٌفة               

 صحة نفسٌة
 5قد/ جالل               

 علم نفس النمو     االثنٌن 

 2ق        رفٌق         

 حبلٌات

 0وفاء       ق 

  

 لغة عربٌه
           2ق     رانٌا              

 مهارات حاسوب  
 ازهار + صوفٌا

  

 فٌزٌاء عامة
 2قد/ عثمان       

 حبلٌات
 وفاء       عملً                       

  

 كٌمٌاء عامة الثالثاء
 عملً     

 كٌمٌاء عضوٌة

 00قا       الكندي عادل.د

 

 مناهج بحث

 4عبدالسالم     ق د.احمد
   

 

 فٌسولوجٌا حٌوان 
 4ق   لودمٌال

 الفقارٌات
 عملً  عمر 

 مناهج تعلٌمٌة
 00د.سارة       

 فٌسولوجٌا حٌوان 
 لودمٌال عملً

 

 كٌمٌاءعامة األربعاء
 0ق عامر

 علم الخلٌة     
 2ق     نوال

 كٌمٌاء غٌرعضوٌة
 صالح عملً  

 عضوٌةكٌمٌاء 
 04ق  مطٌع 

 الفقارٌات
   0سمٌرة     ق                  

 كٌمٌاء تحلٌلٌة
 2شوقً  ق

 كٌمٌاء فٌزٌائٌة
 عملً     هناء 

 كٌمٌاء حٌوٌة
 04د/خلدون   ق

 لغة انجلٌزٌة 
 0صابرٌن      ق

 نظام التعلم
 2د.عبدالقوي العبادي   ق

 طرق تدرٌس الكٌمٌاء
 دسارة

 كٌمٌاء حٌوٌة
 عبٌر  عملً

 الخمٌس 
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 الشؤون التعليمية
 

 الٌوم
 احٌاء

 الرابع  الثالث  الثانً  األول

 مهارات حاسوب  األحد

 مصطفى    د.عبدهللا عمٌر +

 فسٌولوجٌا حٌوان

 04د. عباهلل لعكل  ق 

  

 انسجة  واجنة  
 00سبأ  ق

 فسٌولوجٌا نبات
  04امل ق   

 

 صحة النفسٌة

 04د. جالل ق

 علم النفس النمو   االثنٌن 
 5رفٌق ق

 أحٌاء بحري    
 00د. رضوان ق 

 ال فقارٌات 

 5هٌام ق

 تشرٌح مقارن   
 نوال عملً

 لغة انجلٌزٌة
 5روٌدا  ق 

 أحٌاء بحرٌة
 سحر عملً

 تشرٌح نبات    الثالثاء

  06سارة  صالح ق 

 مناهج بحث 

 4د.احمد عبدالسالم   ق 

 تشرٌح مقارن

 04زمزم  ق 

 مناهج تعلٌمٌة
 00د.سارة  فضل ق 

 ك. فٌزٌائٌة عام
 06رضوان   ق 

 علم النبات االقتصادي
 04د. غسان  ق

 جٌولوجٌا    

 04د. العاقل 

 نباتات ال زهرٌة األربعاء
 عملًمازن 

 ك. عضوٌة 
 00ق  امل محمد    

 ق علم الوراثة
  8الماز ق 

 

 ال فقارٌات 
 هٌام

 2بٌئة 

 00ق      سحر 

 مناهج وطرق تدرٌس األحٌاء 

 8د. وهبٌة ق 

 

 كٌمٌاء عامه
 عملً

 نظام  التعلٌم

 00ق  العبادي د.عبدالقوي  

  

 الخمٌس
 
 

 نباتات ال زهرٌة 
 01مازن ق

 تشرٌح نبات
 تسنٌم  عملً 

 فسٌولوجٌا نبات 
 أمل علً ناصر عملً

 

 اللغة العربٌة
 01رانٌا  ق

 انسجه واجنه 
 سبا عملً

 فسٌولوجٌا حٌوان
 عبٌر  عملً

 

 عامهكٌمٌاء 
 01غادة  ق

 2كٌمٌاء عضوٌة

 بشرى   عملً

 ك. فٌزٌائٌه عام
 عملً شفق 
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  الشؤون التعليمية
 جغرافٌا

 الرابع الثالث الثانً األول

  األحد
 

 مناج بحث 

 6دأوسٌم  ق 

 

  
 

 تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

 6د.عبد الفتاح ق

 

 نظام التعلٌم فً الٌمن  االثنٌن 

 01ق        د. كارم 

 تارٌخ الٌمن الحدٌث  

 6عبد الحمٌد  ق

 جغرافٌا اوراسٌا 

 6ق سماح 
  

 لغة انجلٌزٌة  الثالثاء

 01نافع   ق 

 إحصاء جغرافً

 8ق امل حاصل

 جغرافٌا زراعٌة

 0ق ق علً الشٌخ   

 

 علم نفس النمو

 01لمٌس      ق

 الدولة العباسٌة

 8توحٌد ق

 جغرافٌا الٌمن بشرٌا

 0د.النخعً        ق

 تارٌخ الٌمن القدٌم

 01قلٌلى        

 ثقافة اسالمٌة  

 8ق مازن طه 

 مناهج وطرق تدرٌس الجغرافٌا

 2ق  سٌناء     

 

 جغرافٌا البٌئة األربعاء

 3ق   خلود

 أوروبا العصور الوسطى

 01فٌدل   ق 

  
 

 2لغة عربٌة

 3ق     مروى 

 مناهج تعلٌمٌة

 01د.جمٌل ق

  

  خرائط وتوزٌعات  الخمٌس

 3ق      د.محمد سالم

 صحة نفسٌة  

 6رٌنا الزبٌري ق ق 

 

 جغرافٌا سكانٌة

 3ق  د. رحٌمة
 

 جغرافٌا الوطن العربً 

 6ق  د.علً شٌخ 

 

 تارٌخ العرب القدٌم

 3ق  عائدة

 وسائل تعلٌمٌة

 6ق شعفل د.عبدالقوي
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ربــكلية الرتبية ص  

 الشؤون التعليمية
 

 معلم مجال 

 الرابع الثالث الثانً األول

 مهارات حاسوب  األحد
 اٌمان +هدىد. 

 مناهج بحث

 6ق   د.اوسٌم

 

 مدخل إلى الفلسفة 

 01 اٌات   ق

 تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة

  6د.عبد الفتاح  ق ق

 جغرافٌا القارات

 01عبدالرزاق     ق

 ادارة صف

  6اوسٌم ق

 

 نظام التعلٌم فً الٌمن  االثنين 

 01ق  د.كارم

 مبادئ التوجٌه واإلرشاد 

 4بلٌغ   ق 

 الدولة العربٌة اإلسالمٌة 

 01د. قائد ق 

 جغرافٌا اقتصادٌة  

 4د. كروان  ق

 لغة انجلٌزٌة  الثالثاء

 3ق  اكرام

 
 

  دولة االٌونٌن
 2منى قائد قد.

 

 علم نفس النمو 

 3ق لمٌس

 جغرافٌا مٌاه 

 2سماح  ق

 تارٌخ الٌمن القدٌم

 3ق  لٌلى

 مناهج وطرق تدرٌس االجتماعٌات  

  2ق  سٌناء     

 

 جغرافٌا البٌئة األربعاء

 3ق  خلود 

 أوروبا العصور الوسطى

 01فٌدل  ق

  

 2لغة عربٌة

 3مروى  ق 

 مناهج تعلٌمٌة

 01د.جمٌل  ق

  

 مجتمع ٌمنً  الخميس

 0ق حسٌن 

 الصحة النفسٌة 

 2ق  رٌنا 

 

 جغرافٌا سكانٌة

 0رحٌمة ق

 مشكالت اجتماعٌة

 2ق جمٌل معلط 

 العرب القدٌم تارٌخ

 0ق عائدة

 جغرافٌا الوطن العربً البشري
 

 2منى ق 
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 اللغة االنجلٌزٌة 

 الثانً االول 
 

 الثالث
 

 الرابع
 

 Study skills  األحد
 06ق اوسان 

  

 مناهج تعلٌمٌة 

 06ق   عبداللطٌف

 
 

 Reading االثنٌن 
 7اروى  ق

  
  

Linguistics 

 06انور   ق

Listening 
 7عبٌرق

Advanced 

 06صفٌة ق

 علم نفس نمو

 7هٌاب ق

T.S.T 
    06ازلٌم ق

 الثالثاء
Grammar 

 7قنوال 

Phonetics 
 06د.احمد ماطر ق

 
Poetry 
 06د.اروى ق

Writing  
 7مدٌحة  ق

 ثقافة إسالمٌة  

  06نور   ق

 األربعاء

 

Novel 

 7قد. فارس  

Methods 

 06هناء ق

 تعلٌمنظام 

 7د.بشٌر   ق

  

Translation 
 06ودٌع   ق

 I.E.L الخمٌس
 7د.روف ق 

 الصحة النفسٌة  

 06د.الخضر 

 اللغة العربٌة

 7صالح ق

 مناهج بحث 

 06رائدة  ق

G. English  

 7نزٌهة ق 

 وسائل

   06سمٌة  ق
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 الشؤون التعليمية
 م

 

 

 مالحظة هامة زمن احملاضرات

 ص 03:2اىل  ص 8من الساعة  االوىل احملاضرة

 ص 22اىل ص  03:2 الساعة احملاضرة الثانية من                       

 ص 22:22 ص اىل  22من الساعة اسرتاحة 

 م 22322ص اىل  22:22احملاضرة الثالثة من  

 


