
 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  فيزياء الشعبة (علمى) الثانية الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 كيمياء االحد

(516) 
 بصريات فيزيائية

(516) 
  يزياء )عملى(ف مقرر اختيارى عملى فيزياء

             االثنين
 تطبيقية  الثالثاء

 مكتب 
 (1كيمياء )

(516) 
  معادالت تفاضلية  

 مكتب 
 (1تطبيقية )

 مكتب 
 مسائل رياضيات

 مكتب
 كيمياء )عملى(

             االربعاء
 الخميس

 تيار متردد
416 

 فيزياء حيوية
516 

 تكنولوجيا
 (0)م 

 تكنولوجيا )عملى(
 (1ق )

ائل مس
 رياضيات
 مكتب

 تدريس مصغر
 5ق  

 

             الجمعة
  

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 213إشراف تربوى ق
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 

 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
  كيمياء الشعبة (علمىية )الثان الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 االحد

 معادالت تفاضلية
 (5)ق 

 ديثةفيزياء ح
  4ق  

 
  مقرراختيارى 

مسائل 
معادالت 
 تفاضلية

 (5)ق 

 فيزياء )عملى(

 عضوية  كيمياء االثنين
 2ق 

 علوم بيئة عملى
 ( 0)ق 

    

 الثالثاء
 مسائل 

 5ق 
 كيمياء فيزيائية

 (5)ق 

 (206) 0تدريس مصغر مج 
الوحدة ) 1تكنولوجيا تطبيقى مج  فيزياء )عملى(كيمياء + 

 (الحسابية
             االربعاء
 0تكنولوجيا عملى مج  الخميس

 حيويةفيزياء  (الوحدة الحسابية)
 (114)ق 

 تكنولوجيا التعليم
 (0)م 

 كيمياء غير عضوية
 (5)ق 

  2تدريس مصغر مج 
 5ق 

كيمياء 
 )عملى(

 (1ق ) 1تدريس مصغر مج 

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 213إشراف تربوى ق
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
 

  كيمياء إنجليزى الشعبة (علمىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )
 

 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد
             السبت
 فيزياء حديثة االحد

 (4)ق 

 

 فيزياء حيوية
 (4)ق 

 يزيائيةكيمياء ف
 مقرر اختيارى (4)ق 

 كيمياء فيزيائية
 عملى (4)ق 

   316علوم بيئية  ق  عملى  االثنين
 معادالت تفاضلية الثالثاء

 (4)ق 
 كيمياء غير عضوية

 (4)ق 
 فيزياء  عملى 

             االربعاء
 الخميس

 كيمياء عضوية
  (5)ق 

 تكنولوجيا
 (0)م 

 تدريس مصغر
 0مج

(206) 

 تدريس مصغر
 1مج

(317) 
 

 
 تكنولوجيا )عملى(

  210ق  1مج 
  0تكنولوجيا مج

 416ق 
             الجمعة

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 112ق إشراف تربوى 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
 بيولوجى  الشعبة (علمىالثانية ) الفرقة (9102/9191الثانى )جدول الفصل الدراسى 

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 االحد

 فسيولوجيا حيوان
(113) 

 فسيولوجيا نبات
(113) 

 علم معادن
 (205)ق 

نبات 
 اقتصادى

 (205)ق 
 عملى مقرر اختيارى

             االثنين
 (206) 1تدريس مصغر مج  (206) 0تدريس مصغر مج  الثالثاء

 5ق  2تدريس مصغر مج 
 علوم بيئة

 (107)ق 
 1تكنولوجيا تطبيقى مج  عملى 

 (الوحدة الحسابية)
 0تكنولوجيا تطبيقى مج 

 (الوحدة الحسابية)
             االربعاء
 بيئة نباتية الخميس

 (4)ق 
 حبليات

 (4)ق 
 تكنولوجيا

 عملى  (0)م 

             الجمعة
  

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 213إشراف تربوى ق
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 

 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
 بيولوجى إنجليزى الشعبة (علمىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 تدريس مصغر االحد

 فسيولوجيا النبات (6)ق  0مج 
 (0)ق 

 نبات
 عملى مقرر اختيارى  (0)ق 

 3ق  1ا تطبيقي مج تكنولوجي
             االثنين
 الثالثاء

 حبليات
 (0)ق 

 فسيولوجيا الحيوان
 (0)ق 

 تطبيقي تكنولوجيا
 علوم بيئة 0مج (0)ق 

 عملى (107)ق 
 تدريس مصغر 

 204ق  1مج
             االربعاء
 معادن الخميس

 2ق 
 بيئة نباتية 

 (1)ق 
 تكنولوجيا

 (0)م 
 عملى

             الجمعة
  

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 112ق إشراف تربوى 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 

 
  رياضة الشعبة (علمىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 أ( 0)ق  0تدريس مصغر مج  االحد

 تيار متردد
 أ( 0)ق 

 أ( 0)ق  1تدريس مصغر مج 
 0تكنولوجيا تطبيقى مج  (211) 1تكنولوجيا تطبيقى مج  عملى مقرر تربوى اختيارى

 (0  )ق 2تدريس مصغر مج  (211)
             االثنين
 نظرية االحتماالت  الثالثاء

 ( 2)ق  
 ديناميكا

 أ( 0)ق  
 معادالت

 أ( 0)ق 
 مسائل

 أ( 0)ق 
 مسائل

 أ( 0)ق 
             االربعاء
 ديناميكا الخميس

 أ( 0)ق 
 بصريات فيزيائية

 أ( 0)ق 
 تكنولوجيا

 (0)م 
 هندسة الفضاء

 أ( 0)ق  سائلم  أ( 0)ق 

             الجمعة
  

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 213إشراف تربوى ق
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 

 



 

 
 

 
 

 

                                                                                       كلية التربية                                                    

 FACULTY OF                                                                            مكتب الوكيل للطالب           
EDUCATION                 

 
 

 
 ة إنجليزىرياض الشعبة (علمىالثانية ) الفرقة (9102/9191جدول الفصل الدراسى الثانى )

 
 7ـ  6 6ـ  5 5ـ  4 4ـ  3 3ـ  2 2ـ  1 1ـ  0 0ـ  01 01ـ  00 00ـ  01 01ـ  8 8ـ  7 اليوم/الموعد

             السبت
 تدريس مصغر االحد

 1مج
 (417)ق 

 ديناميكا
 (111)ق

 تيار متردد
 فيزياء )عملى( (111)ق  مسائل مقرر اختيارى (111)ق 

             االثنين
  تدريس مصغر اءالثالث

 0مج
 (204)ق 

 نظرية االحتماالت
 (204)ق 

 ديناميكا
 (111)ق 

 تكنولوجيا
 (111)ق 

 مسائل
 (1)ق

 (فيزياء )عملى

             االربعاء
 هندسة الفضاء الخميس

 (111)ق 
 معادالت تفاضلية

 (111)ق 
 تكنولوجيا

 (0)م 
 بصريات فيزيائية 

 (111)ق 
 مسائل

 (111)ق 
 فيزياء )عملى(

             الجمعة
  

 5علم النفس االجتماعى ق 
 111علم االجتماع التربوى ق 

 112ق إشراف تربوى 
 4التربية الدولية ق 

 114سيكولوجية الموهبة والتفوق ق 
 316سيكولوجية الشخصية ق 

 


