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 المقرراث الثقافيت والتربويت التى تدرس اونالين 

 سيكولوجيت    8 – 6االحد  :

 )علمي باللغت العربيت (االدارة المدرسيت   8 -6االربعاء  : 

 االدارة المدرسيت ) علمى لغاث ( 6-4الثالثاء : 

 تطبيقي سيكولوجيت يتم تحديده وفقا لمعمل علم النفس 
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 الرياضيات الشعبة علمىية الثان 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

 0مج معمل فيزياء 
 0مج  استاتيكا
 5ق 

 جبر خطى 
 5ق 

 0مج  تطبيقات رياضية
 0ق

 0مج مقدمة فى البرمجة 
 (0ق )

 0مج استاتيكا 
 0ق

 االحد
 1مج  ياء معمل فيز 

 1مج  استاتيكا
 0ق 

 1مج  جبر خطى 
 0ق 

 1مج  تطبيقات رياضية
 0ق

 1مج  مقدمة فى البرمجة 
 (0ق )

 1مج  استاتيكا 
 0ق

             االثنين
  0مج تدريس مصغر  الثالثاء 

 0ق 
 1مج تدريس مصغر 

 0ق 
      

 0مج  ديناميكا حرارية االربعاء
 (0ق )

 0مج  فيزياء حديثة 
 0ق

 0مج  2بان حس
 (0ق )

 0مج  حسبان تطبيقي
 0ق 

  

 1مج  ديناميكا حرارية الخميس
 (0ق )

 

 1مج  فيزياء حديثة
 0ق 

 1مج  حسبان
 0ق

 1مج  حسبان 
 0ق

  

             الجمعة
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 التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم النفس التربوى. 0سيكولوجية  م

 الكيمياء لشعبةا علمىالثانية  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

 0حسبان مج السبت
  2ق 

كيمياء 
 0عضوية مج

 (2ق )

 0تدريس مصغر  مج
     2ق 

 1كيمياء عضوية مج االحد
 (2ق )

 
كيمياء 
 1عضوية مج

 (2ق )

 1تدريس مصغر مج
 2ق

    

 0كيمياء عضوية مج ثنيناال
 (2ق )

 0ديناميكا حرارية مج
 (2ق )

 0احتماالت واحصاء مج
 2ق 

   

 1حسبان مج الثالثاء
  2ق

 1ديناميكا حرارية مج
 (2ق )

 1احتماالت واحصاء مج
 2ق 

   

 0حسبان مج االربعاء
 2ق 

 0كيمياء فيزيائية  مج
 2ق 

 0كيمياء تحليلية مج
     (2ق )

 1مج حسبان الخميس
 2ق 

 1مجكيمياء فيزيائية  
 (2ق )

 1كيمياء تحليلة  مج
      (2ق )

             الجمعة
 التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم النفس التربوى. 0سيكولوجية  م
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 الفيزياء الشعبة علمىالثانية  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
 جبر خطى السبت

 111ق     
 (0علوم بيئية )

 111ق     
 تدريس مصغر 

 111ق 
 حسبان

 111ق     
 جبر خطى  

 (111ق )
 

 ديناميكا حرارية االحد
 111ق     

 اهتزازات وموجات
 111ق     

 فيزياء فلكية 
 111ق     

  فيزياء عملى

             االثنين
 حسبان الثالثاء

 (111ق )
 (0كيمياء )

 111ق     
 احتماالت 

 111ق 
     

            االربعاء
 تدريس مصغر عملى فيزياء   الخميس

 (111ق )
     

             الجمعة
  

 . 

 التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم النفس التربوى. 0سيكولوجية  م 
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 البيولوجى الشعبة علمى الثانية 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
 0مج كيمياء حيوية

 (أ0ق )

 ال فقاريات
 0مج
 (أ0ق )

 مواد أرضى 
 0مج
 (أ0ق )

 0مج ميكروبولجي
 اونالين

      

             االحد
 االثنين

 1ميكروبولجي مج
 اونالين 

 ال فقاريات
 1مج
 (أ0ق )

 مواد أرضى 
 1مج
 (أ0ق )

 
 

     
   

 0طحالب مج الثالثاء
 أ0ق 

 0الفقاريات  مج
 أ0ق 

 0علم االنسجة  مج
 أ0ق 

 

 1كيمياء حيوية مج
 أ(0ق )

  
 (أ0ق )  1مج علم األنسجة  (أ0ق ) 1مجال فقاريات   (أ0ق ) 1مجطحالب   االربعاء
 0مج تدريس مصغر    الخميس

 أ0ق 

 

 1مج  تدريس مصغر 
 (أ0ق )  

 2مج  تدريس مصغر 
     أ0ق 

             الجمعة
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 الرياضيات إنجليزى الشعبة علمىالثانية  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
   اء عملىفيزي السبت
 االحد

 عملى فيزياء 
 حسبان 

  5تطبيقي  (5ق ق )
 مقدمة فى الحاسب

5  
 تطبيقات+ حسبان 

 5ق 
 تدريس مصغر  االثنين

 (5ق )
 تدريس مصغر

 (5ق )
 استاتيكا

 (5ق )
 تطبيقات  

 5ق 
            الثالثاء
 حسبان االربعاء

 (5ق )
 ديناميكا

 (5ق )
 فيزياء حديثة

 (5ق )
 استاتيكا

 (5تطبيقات رياضية ق )  (5ق )

 جبر خطى  الخميس
 ق )الوحدة الحسابية(

 مقدمة فى الحاسب
 ق )الوحدة الحسابية(

 جبر خطى 
 ق )الوحدة الحسابية(

 مقدمة فى الحاسب
 ق )الوحدة الحسابية(

    

             الجمعة
  

 . 

 النفس التربوى. التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم 0سيكولوجية  م 
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 البيولوجى إنجليزى الشعبة علمىالثانية  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
 عملى حيوان السبت

 عملى طحالب
 

 كيمياء حيوية 
 107 

 2تدريس مصغر مج 
 (104قاعة )

    

             االحد
 طحالب بيولوجى االثنين

 (107ق )
 مواد األرض  

 (107ق )
    

            الثالثاء
 علم األنسجة االربعاء

 (107ق )
 عملى حيوان
 عملى طحالب

 ال فقاريات
   عملى حيوان (107ق )

 ميكروبولوجى   الخميس
Online 

 0مج تدريس مصغر كيمياء عضوية عملى
 (104قاعة )

 1مج  تدريس مصغر
 (104) قاعة

  

             الجمعة
  

 . 

 التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم النفس التربوى. 0سيكولوجية  م 
 



 

 علمى الثانيةللفرقة  ىالجدول الدراس                   
 0202/0202راسى األول للعام الجامعى الفصل الد                   

 
 

                             كلية التربية                                                                                                              
                                                                                FACULTY OF 

EDUCATION                 

 
 

 

 الكيمياء إنجليزى الشعبة علمىالثانية  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
 احتماالت واحصاء السبت

 0م 
كيمياء تحليلية + فيزيائية + 

 عضوية عملى+ فيزياء
 احتماالت واحصاء

 2م 
  

 حسبان
 2م 

 

        االحد
         االثنين
 تدريس مصغر الثالثاء

 (0ق )
 تدريس مصغر

 (0ق )
 ديناميكا حرارية

  1م 
 كيمياء تحليلية

    1م 

 كيمياء عضوية االربعاء
 0م 

 ياء فيزيائية كيم 
 1م 

    فيزياء عملى

             الخميس
             الجمعة

  
. 

 التعلم )عملى( بمعمل علم النفس، الترتيب مع قسم علم النفس التربوى. 0سيكولوجية  م 
 


