كهيـة انتـربيـة اننوعية
قسى تكنونوجيا انتعهيى

جدول انمحاضرات اننظرية نهفصم اندراسي األول نهعاو اندراسـي 1029/1028
َغخخ ردشَجُخ إلثذاء انشأي

انفـــــرقـــة األونــــــــــــي
انًحبضشح
انُىو /انضيٍ

انغجذ

األونً

انثبَُخ

انثبنثخ

انشاثعخ

انخبيغخ

انغبدعخ

انغبثعخ

انثبيُخ

انزبععخ

انعبششح

انحبدي عشش

انثبًَ عشش

0..9 – 0.99

59.09-0.99

55.19-59..9

51.59-55.09

5.99-51.19

5.99-5.59

1..9-1.99

0.09-1.99

..19-0..9

9.59-..09

5.99-9.19

5.99-5.59

يذخم انً انعهىو انزشثىَخ
أ.د /صالذ عبنى

يذسج ()1

االحذ

يجبدئ األحصبء انىصفٍ

يذخم ركُىنىخُب انزعهُى

أ.و.د /يهبة انىلبد

أ.و.د /هـبًَ شفُـك

يذسج ( )1

يذسج ()0
يذخم انً انعهىو انُفغُخ

االثٍُُ
انثالثبء
االسثعبء

انخًُظ

د /وحُذ يصطفٍ

يذسج ()1
اَزبج سعىيبد رعهًُُخ ()5
دَ /دـىي أَـىس عهً
يذسج ()1
يمذيخ َظى انزشغُم
د /يصطفٍ يحًذ عهٍ يحدىة

يذسج ()0
انفهشعخ انىصفُخ
وانًىضىعُخ

يمذيخ انحبعجبد
د /عهًُبٌ خًعه
يذسج ()3

د /أعًـبء كًـبل أحًـذ

د /وحُذ  +دَ /هبد

يذسج ()0
انًزبحف وانًعبسض
انزعهًُُخ
د /أحًذ يحًذ يخزبس اندُذٌ

يذسج ()1

يذسج ( )1

سئُظ ندُخ اندذول

يذخم انً انزشثُخ انخبصخ

سئُظ انمغى

وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة

عًُذ انكهُخ
أ.د /يحًذ إثشاهُى عجذانحًُذ

كهيـة انتـربيـة اننوعية
قسى تكنونوجيا انتعهيى

جدول انمحاضرات اننظرية نهفصم اندراسي األول نهعاو اندراسـي 1029/1028
َغخخ ردشَجُخ إلثذاء انشأي

انفـــــرقـــة انثانيــــــة
انًحبضشح
انُىو /انضيٍ

األونً

انثبَُخ

انثبنثخ

انشاثعخ

انخبيغخ

انغبدعخ

انغبثعخ

انثبيُخ

انزبععخ

انعبششح

انحبدي
عشش

انثبًَ عشش

0..9 – 0.99

59.09-0.99

55.19-59..9

51.59-55.09

5.99-51.19

5.99-5.59

1..9-1.99

0.09-1.99

..19-0..9

9.59-..09

5.99-9.19

5.99-5.59

اخهضح عشض
(رشغُم+اعزخذاو)()5

انغجذ

د /نًُـبء يصطفً كبيم

يذسج ()0
االحذ

رزوق فُىٌ رشكُهُخ

انًشاخع انعبيخ وانخبصخ

د /عال طهذ

د /سشب َحٍُ انغُذ أثى عمبَخ

يذسج ()2

يذسج ()0

لشاءاد ثبنغخ االَدهُضَخ

االثٍُُ

د /اًَبٌ َبخٍ

يذسج ()0
انثالثبء
االسثعبء

اَزبج انصىس انفىرىغشافُخ

عهى َفظ انًُى

د /غبدح عجذ انحًُذ

د /حغٍ انفُدشٌ

يذسج ()0
رشثُخ ويشكالد
حبعت انٍ (ثُضَك يزمذو)
انًدزًع
د /إَهبة ععـذ

يذسج ()1

انخًُظ

سئُظ ندُخ اندذول

يذسج ()1

د /سثبة سشبد

يذسج ()1
حبعت انٍ (اعزخذاو َىافز)
د /ثششٌ عجذ انجبلٍ أثى صَذ

يذسج ()1

سئُظ انمغى

يشاكض يصبدس انزعهى
د /هُذ يحًىد عهٍ لبعى

يذسج ()0

وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة

عًُذ انكهُخ
أ.د /يحًذ إثشاهُى عجذانحًُذ

كهيـة انتـربيـة اننوعية
قسى تكنونوجيا انتعهيى

جدول انمحاضرات اننظرية نهفصم اندراسي األول نهعاو اندراسـي 1029/1028
َغخخ ردشَجُخ إلثذاء انشأي

انفـــــرقـــة انثانثــــــة
انًحبضشح
انُىو /انضيٍ

األونً

انثبَُخ

انثبنثخ

انشاثعخ

انخبيغخ

انغبدعخ

انغبثعخ

انثبيُخ

انزبععخ

انعبششح

انحبدي عشش

انثبًَ عشش

0..9 – 0.99

59.09-0.99

55.19-59..9

51.59-55.09

5.99-51.19

5.99-5.59

1..9-1.99

0.09-1.99

..19-0..9

9.59-..09

5.99-9.19

5.99-5.59

يُبهح انزخصص
أ.و.د /صالذ عهى
يذسج ()0

انغجذ
االحذ

د /يًذوذ

يذسج ( )1

رصًُى انًىالف انزعهًُُخ
د /هجخ عبدل عجذ انغٍُ اندُذٌ
يذسج ( )3
األَشطخ انًذسعُخو انزشوحُخ
انعالخُخ

االثٍُُ

أد /صالذ +هبٍَ

يذسج ()0

يُبهح انزخصص

أ.و.د /هـبًَ
شفُـك
يذسج ()0

انزشثُــــــــــــخ انعًهُــــــــــــــــــــخ

انثالثبء

اعظ اخزُبس وثُبء انًدًىعبد
د /إَُبط يدذٌ إنُبط فشج
يذسج ()1

االسثعبء
انخًُظ

عهى َفظ رعهًٍُ

يُظىيخ انحبعت االنً
د /دعبء صجحٍ
يذسج ()0

سئُظ ندُخ اندذول

اخزُبس انىعبئم انزعهًُُخ واعزخذايهب

د /هجـخ حغُــٍ عجذ انحًُذ

يذسج ()1
انىعبئط انًزعذدح
د /يبخذح صجحٍ يزىنٍ
يذسج ()1

سئُظ انمغى

وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة

عًُذ انكهُخ
أ.د /يحًذ إثشاهُى عجذانحًُذ

كهيـة انتـربيـة اننوعية
قسى تكنونوجيا انتعهيى

جدول انمحاضرات اننظرية نهفصم اندراسي األول نهعاو اندراسـي 1029/1028
َغخخ ردشَجُخ إلثذاء انشأي
انفـــــرقـــة انرابعـــــــــة

انًحبضشح
انُىو /انضيٍ

األونً

انثبَُخ

انثبنثخ

انشاثعخ

انخبيغخ

انغبدعخ

انغبثعخ

انثبيُخ

انزبععخ

انعبششح

انحبدي عشش

انثبًَ عشش

0..9 – 0.99

59.09-0.99

55.19-59..9

51.59-55.09

5.99-51.19

5.99-5.59

1..9-1.99

0.09-1.99

..19-0..9

9.59-..09

5.99-9.19

5.99-5.59

انغجذ

ركُىنىخُب انزعهُى االنكزشوٍَ
ورطجُمبرهب
د /حُبٌ عًبس
يذسج ()0

االحذ

عهى َفظ اخزًبعٍ وصحخ َفغُخ
أ.د /صالذ انذٍَ عجذ انمبدس
يذسج ()1

َظى سعُخ روٌ االحزُبخبد انخبصخ
أ.د /حغٍ  +اعشاء
يذسج ()0

االثٍُُ
انثالثبء

رطجُمبد انحبعت فٍ انًكزجبد
أ.و.د /هبٍَ شفُك سيضٌ
يذسج ()0

سئُظ ندُخ اندذول

د /عهبو نطفٍ عجذ انفزبذ
يذسج ()1

انزشثُــــــــــــخ انعًهُــــــــــــــــــــخ

االسثعبء

انخًُظ

اَزبج ثشايح انفُذَى وانزهفضَىٌ
انزعهًُُخ()1

شجكبد انحبعت االنٍ
د /عهًُبٌ خًعخ عىض
يذسج ()1

سئُظ انمغى

انزكبء االصطُبعٍ وانُظى انخجُشح
د /شًُبء انغعُذ
يذسج ()0

وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة

عًُذ انكهُخ
أ.د /يحًذ إثشاهُى عجذانحًُذ

