كليـة التـربيـة الهوعية
قسم تكهولوجيا التعليم

المحاضرة

األولى

الثانية

جدول احملاضرات الهظرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسـي 7102/7102
الفرقـــــة األولـــــي
الثالثة

الرابعة

الخامدة

الداددة

الدابعة

الثامنة

التادعة

العاذرة

الحادى رذر

اليوم /الزمن

الدبت

انرزوق انًىصُمً
د /أحًذ يعشوف
يذسج ()3

االحد
االثنين

لشاءاخ تانهغح اإلَحهُزَح
أ /إًَاٌ َاخً
يـذسج ()2

يشاكز يظادس انرعهى

يذخم إنً ذمىَى األصىَاء

د /إَهاب صعذ

د /يًذوذ غاَى

يـذسج ()3

يـذسج ()3
يظغشاخ فُهًُح

األطىل انثمافُح
د /ستاب سشاد
يذسج ()3

د /صهًُاٌ خًعح

يـذسج ()3
حمىق اَضـاٌ

الثالثاء

االربعاء

د /هاٍَ شحره

يـذسج ()3
أصاصُاخ ذظىَش

اإلراعح وانرضدُالخ

د /دعاء طثحٍ

د /سشا َحٍُ

يـذسج ()2

يـذسج ()3

الخميس

رئيس جلهة اجلداول

رئيس القسم

انطثاعح وانُضخ وانردهُذ

يمذيح فٍ انثشيدح

د /هُذ لاصى

د /يظطفً يحدىب

يـذسج ()3

يـذسج ()2

وكيل الكلية لشئون التعليم

عميد الكلية

الثانى رذر

كليـة التـربيـة الهوعية
قسم تكهولوجيا التعليم

المحاضرة

األولى

الثانية

جدول احملاضرات الهظرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسـي 7102/7102
الفرقـــــة الثانيــــــة
الثالثة

الرابعة

الخامدة

الداددة

الدابعة

الثامنة

التادعة

العاذرة

الحادى رذر

اليوم /الزمن

انكراب انًذسصٍ

الدبت

د /هثح حضٍُ

يـذسج ()3
اَراج سصىياخ ذعهًُُح

االحد

د /هاٍَ شفُك

يـذسج ()2

االثنين
الثالثاء

تشيدح تانهغاخ انحذَثح
د /تشــشي عثذ انثالً

يـذسج ()3

يثادئ ذـذسَش
د/هاٍَ شفُك
يـذسج ()3

االربعاء

الخميس

لشاءاخ تانهغح انعشتُح
د/فاطًه َىصف
يـذسج ()2
أخهزج عـشع
د /نًُاء يظطفٍ

يـذسج ()2
َظى ذظُُف

ذك انرعهُى عٍ تعذ

يعانح انُظىص

د /أصًـاء كًـال أحًـذ

د /غادج عثذانحًُذ

د /صهًُاٌ خًعح

يـذسج ()2

يـذسج ()2

يـذسج ()3

كهُـح انرـشتُـح انُىعُح
لضى ذكُىنىخُا انرعهُى

رئيس جلهة اجلداول

خذول انًحاضشاخ انُظشَح نهفظم انذساصٍ انثاٍَ نهعاو انذساصـٍ 2102/2102
عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليم
رئيس القسم

الثانى رذر

انفشلـــــح انثــانثـــــــح
المحاضرة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامدة

الداددة

الدابعة

الثامنة

التادعة

العاذرة

الحادى رذر

اليوم /الزمن

الدبت

االحد

االثنين

َظى يعهىياخ تثهُىخشافُح

طشق ذذسَش

د /إَُاس يدذٌ

د /هاٍَ شفُك

يـذسج ()3

يـذسج ()2

اضطشاتاخ انرىاطم
د /طالذ عثذانمادس

يـذسج ()2

الخميس

د/حضٍ انفُدشٌ

يذسج ()3

االطىل
انثمافُح
د /ستاب سشاد

يذسج ()3

الثالثاء
االربعاء

االطىل
انثمافُح

ذــــــشتُح عـًهٍ
لىاعذ انثُاَاخ

ذحهُم يىضىعٍ

د /هثح عادل اندُذٌ

د /سشا َحٍُ

يـذسج ()3

يـذسج ()3
اَراج تشايح انفُذَى
وانرهفزَىٌ انرعهًُُح()0

ذطثُماخ انحاصة فٍ انرعهُى
دَ /دىٌ أَىس

د /غادج عثذ انحًُذ

يـذسج ()3

رئيس جلهة اجلداول

يـذسج ()2

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم

عميد الكلية

الثانى رذر

كليـة التـربيـة الهوعية
قسم تكهولوجيا التعليم

المحاضرة

األولى

الثانية

جدول احملاضرات الهظرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسـي 7102/7102
الفرقـــــة الـرابعــــــة
الثالثة

الرابعة

الخامدة

الداددة

الدابعة

الثامنة

التادعة

العاذرة

الحادى رذر

اليوم /الزمن

طُاَح أخهزج عشع

الدبت
االحد

د /دَُا طهعد

يـذسج ()2
طشق ذخطُط انثشايح

ذظًُى انًىالع اإلنكرشوَُح

د /يظطفٍ يحدىب

د /ياخذج طثحٍ

اذُهُح

يـذسج ()2

االثنين

عهى َفش ذعهًٍُ
د /يًذوذ غاَى

يـذسج ()2
طشق ذذسَش فٍ يدال
انرخظض
د /هاٍَ شفُك

الثالثاء

يخزٌ (أ)
االربعاء

ذــــــشتُح عـًهٍ
طُاَح انحاصة اِنٍ

الخميس

رئيس جلهة اجلداول

د /هذي عثذانعزَز

يخزٌ (أ)

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم

عميد الكلية

الثانى رذر

