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 تطبيقي كال من  

 الحاسب االلى 

 تكنىلىجيا التعليم  

 يتم تحددها  وفقا لمعمل التكنىلىجيا

 اسابيع االولى اونالين  6اما جميع المقررات يتم تدريسها فى  
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 اللغة العربية  الشعبة تعليم أساسىالثالثة  الفرقة 
 

 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
 نصوص قرائنية  السبت

 107ق 
 الحديث الشريف 

 107ق 
 بالغة عربية 

 2م 
 2تكنولوجيا التعليم عملى مج

 417ق 
 تكنولوجيا 

 2م 
   

             االحد
 االثنين

 نحو وصرف 
 107ق 

  0معمل حاسب مج 
  الوحدة الحسابيةق 

  0عملى تكنولوجيا مج
 معمل علم النفسق 

 1عملى تكنولوجيا مج
 0ق 

  
الوحدة  ق  1حاسب الى مج

  الحسابية
الوحدة  ق  2حاسب الى مج

  الحسابية
 الحديث الشريف  الثالثاء

 213ق 
 بالغة عربية 

 213ق 
 نصوص قرائنية 

 213ق 
 طرق تدريس 

 213ق 
   

 تدريب ميدانى  االربعاء
             الخميس
             ةالجمع
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 اللغة االنجليزية  الشعبة تعليم أساسىالثالثة  الفرقة 
 

 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
 طرق تدريس  السبت

 517ق 
 

 قصة معمل 
 517ق  

 حاسب الى 
 517ق 

 تكنولوجيا 
 2م 

   

  االحد
 ق الوحدة الحسابية 

 قراءة 
 اللغة والمجتمع 

  ق الوحدة الحسابية
      

         صوتيات   االثنين
             الثالثاء
 تدريب ميدانى  االربعاء
 محادثة  الخميس

 211ق 
 
211 

 دراما 
211 

     1ق عملى تكنولوجيا 

             الجمعة
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 ت االجتماعية الدراسا الشعبة أساسىتعليم الثالثة  الفرقة 
 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
 2م 

 مشكالت اجتماعية 
 3م 

 طرق تدريس 
 107ق 

 تكنولوجيا 
 2م 

 جغرافيا العالم الجديد 
 2م

 طرق تدريس 
 107ق 

             االحد
             ثنيناال

 تاريخ المغرب واالندلس  الثالثاء
   

 عملى تكنولوجيا 
 ق معمل علم النفس 1مج 

 516عملى تكنولوجيا 
  

 517عملى حاسب 
 تدريب عملى  االربعاء
 جغرافيا عالم جديد  الخميس

 205ق 
 213ق مساحة وخرائط 

 تكنولوجيا عملى 
 117ق  

 حاسب الى 
 ق معمل علم النفس

 حاسب الى 
 ق معمل علم النفس

             الجمعة
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 الرياضيات  الشعبة تعليم أساسىالثالثة  الفرقة 
 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
 مقدمة فى البرمجة  

 516ق 
  طرق تدريس

 1ق 

   

   
 112تكنولوجيا عملى  كيمياء عامة

 االحد
 عملى فيزياء  طبيعة عملى 

تكنولوجيا 
 التعليم 

 2م 
 كيمياء عضوية  6ق 

  مكتب
 

             االثنين
 رياضيات تطبيقية  الثالثاء

 مكتب
 كهربية مغناطيسية 

 مكتب
 خواص مادة 

 مكتب
 تطبيقية + مقدمة فى الحاسب

 117ق 
 اسب الى ح 

 117ق 
 تدريب ميدانى  االربعاء
             الخميس
             الجمعة
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 علوم  الشعبة تعليم أساسىالثالثة  الفرقة 
 

 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

 ى +بيولوجى عملى فيزياء عمل
 تكنوولوجيا 

 2م 
 طرق تدريس 

 4ق 

 
 الفضاء والمجموعة الشمسية 

 0م

 حاسب الى2+0مج 
 211+ الوحدة الحسابية  

 أ 0ق   1مج  حاسب عملى  كيمياءعملى 
  3+1مج  تكنولوجيا

 106+107ق 
 خلية بيولوجية  عملى فيزياء  كيمياء عامة علمى  االثنين

 1م 
 وية كيمياء غير عض

 1م 
 كيمياء فيزيائية   م

 بيولوجى عملى  
             الثالثاء
 تدريب ميدانى  االربعاء
 طرق تدريس  الخميس

 1م 
 

 
 عملى فيزياء 

 فيزياء حيوية 
  1م

  517ق   4تكنولوجيا مج 
 2مج  4تكنولوجيا ق

 4ق  0تكنولوجيا مج 
 أ0ق  4عملى حاسب مج  106ق  3عملى حاسب مج

             الجمعة
  

     
 


