
 

 9191-9102نهؼاو اندايؼٍ  انثاًَخذول انًساضشاخ انُظشَح وانرطثُمُح نهفظم انذساعٍ 

 

 لغى  / اإلػـــــــــالو انرشتــــىٌ                                          

وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 عميد الكلية                        رئيس القسم                        المسئول اإلدارى  
أ.د/ دمحم إبراهيم عبدالحميد                  

أبوالحسن  خليل                            
 

 

 ػذد انًدًىػاخ   /                   ػذد انطــالب /       األونًانفشلــــــــــح  /  

يٍ          

 إنٍ

    

  <291  

=21< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  ;2:1     <20< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  :2;1      ;29< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  92<1    :2:< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  9        92;< 

 

 إنٍ     يٍ       

    

  0201    

02<< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  09291    021< 

 

 إنٍ       يٍ     

    

  002:1    0920< 

 إنٍ      يٍ       

    

  012;1   0029<  

 

 إنٍ     يٍ       

    

  22<1   012:< 

 

 يٍ        إنٍ  

   

  2      22;<    

 

 انضيٍ 

         

 انُىو   

  

 

 

 يذخم انً انؼاللاخ انؼايح 

 د/ ػثذانغالو ػضَض 

 يخضٌ )ب(  

 لشاءاخ تانهغح األخُثُح 

 أ/إًَاٌ َاخً

 ( فُُح0لاػح ) 

 يذخم انً ذكُىنىخُا انرؼهُى

 د/ تششي  األذُهُه

 

 انغثد

 يذخم انً انؼاللاخ انؼايح   

 د إَرظاس صاَذ

 األذُهُه

 ذزوق فُىٌ ذشكُهُح 

 د/ ػال طهؼد  يخضٌ )أ(

 ذشتُح أعشَح وطسُح 

 د/ اعشاء صَذاٌ د/ ػُذ ركً

 يخضٌ )ب(

 

 األزذ

 

 يذخم انً انشادَى وانرهُفضَىٌ  

 أ.و.د/ دمحم ػثىد

 (:يذسج )

 يذخم انً ػهى انغُاعح

 (:يذسج )د/ هثح خًال 

 يذخم انً انرشتُح انخاطح 

 د/ اعشاء صَذاٌ يخضٌ )ب(
 

 االثٍُُ

 

 اإلػاليُحانرشخًح  

 (0،9و/ فشَال خُشٌ يح)

 (>91ق)

 انرشخًح اإلػاليُح

 (0،9و/ يسًىد َىعف يح)

 (>91ق)

 يذخم انً انشادَى وانرهُفضَىٌ 

 د/ أيُشج زغٍ األذُهُه

 

 انرشخًح اإلػاليُح

 (;،:و/ يسًىد َىعف يح)

 (>91ق)
 انثالثاء

 انرشخًح اإلػاليُح

 (;،:و/ فشَال خُشٌ يح)

 (>91ق)
 يذخم انً ػهى انغُاعح      

 األستؼاء د/ هثح خًال يخضٌ )ب(

 زمىق اإلَغاٌ   

 (9أ.د/ هاًَ شسره يذسج )

 يذخم انً ػهىو انًغشذ

 (0الرظاد )لاػح

 أ.و.د/ أزًذ انغُذ( أ.و.د/ أزًذ انغُذ

 انرشخًح اإلػاليُح  

 د/ هُاو د/ يشوي 

 فُُح 9لاػح 

 

 انخًُظ

 

 

 



 

 9191-9102نهؼاو اندايؼٍ  انثاًَخذول انًساضشاخ انُظشَح وانرطثُمُح نهفظم انذساعٍ 

 

 لغى  / اإلػـــــــــالو انرشتــــىٌ                                          

وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 عميد الكلية                        رئيس القسم                        المسئول اإلدارى  
أ.د/ دمحم إبراهيم عبدالحميد                  

أبوالحسن  خليل                            
 

 ػذد انًدًىػاخ   /                    ػذد انطــالب /       انثاَُحانفشلــــــــــح  /  

 يٍ        إنٍ  

    

  <291  =21< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  ;2:1     

<20< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  :2;1      

;29< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  92<1    :2:< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  9        92;< 

 

 إنٍ     يٍ       

    

  0201    

02<< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  09291    021< 

 

 إنٍ       يٍ     

    

  002:1    0920< 

 إنٍ      يٍ       

    

  012;1   

0029<  

 

 إنٍ     يٍ       

    

  22<1   012:< 

 

 يٍ        إنٍ  

   

  2      22;<    

 

 انضيٍ 

         

 انُىو   

 انؼاو وطشق لُاعهانشأي  

 (:و/ فشَال خُشٌ يح)

 (>91ق)

 انشأي انؼاو وطشق لُاعه

 (9و/ فشَال خُشٌ يح)

 (>91ق)

 عُاعاخ اإلػالو انرشتىي

 (9لاػح فُُح)د/ أزًذ عؼذ  

 الرأى العام وطرق قياسه

 (202(ق)1م/ فلاير خيري مج)

 يذخم انً انًغشذ انًذسعً

(:1:و/ يسًىد َىعف ق)  

 (:يح)
 انغثد

 تشايح فشدَح وذأهُهُح و/ نُهٍ دمحم 

 ( يؼًم ػهى انُفظ:يح)
 تشايح فشدَح وذأهُهُح و/ نُهٍ دمحم 

 ( يؼًم ػهى انُفظ0،9يح)

 اعرخذاو انساعة األنً فً انرخظض    

 (9د/ دػاء طثسً لاػح الرظاد )

 

 

 األزذ

 انخثش انظسفً  

 (0أ/ إعالو خانذ يح)

 (:1:ق)

 عُاعاخ اإلػالو انرشتىٌ

 أزًذ عؼذ يخضٌ )ب( د/

 يثادئ ذذسَظ 

( أأ.د/ طالذ عانى  يخضٌ )  
 يذخم انً انًغشذ انًذسعً

 أ.و.د/ أيُُح األكشش 

 األذُهُح

 

 االثٍُُ

 تشايح فشدَح وذأهُهُح  

 أ.د/ زغٍ انفُدشي د/ اعشاء صَذاٌ 

 يخضٌ )ب(

 انشأي انؼاو وطشق لُاعه

 د/ انغُذ ػثًاٌ يخضٌ )ب(

انًذسعًيذخم انً انًغشذ   

(:1:و/ يسًىد َىعف ق)  

 (0يح)

 انرىثُك اإلػاليً 

 د/ هُاو انهادي 

 األذُهُه

 انثالثاء

 اعرخذاو انساعة األنً فً انرخظض  

 (:( يؼًم)9أ/ يشَى عُذ يح)

اعرخذاو انساعة األنً فً 

 انرخظض

 ( :( يؼًم)0أ/ يشَى عُذ يح)

 

 يذخم انً انًغشذ انًذسعً

(:1:و/ يسًىد َىعف ق)  

 (9يح)

 انرىثُك االػاليٍ 

 د/ هُاو انهادٌ 

 )أذُهُح(
 األستؼاء

 (9أ/ إعالو خانذ يح) انخثش انظسفً

 (>91ق)

  

 انهغح انؼشتُح وأداتها  

 (:1:( ق)9يح)د/ ػضج عشج  

 انهغح انؼشتُح وأداتها

 د/ ػضج عشج  يخضٌ )ب(
 انهغح انؼشتُح وأداتها

 (:1:( ق)0يح)د/ ػضج عشج  

  د/ ػثذانغالو ػضَضانخثش انظسفً 

 يخضٌ )أ( 

 

 

 انخًُظ

 



 

 9191-9102نهؼاو اندايؼٍ  انثاًَخذول انًساضشاخ انُظشَح وانرطثُمُح نهفظم انذساعٍ 

 

 لغى  / اإلػـــــــــالو انرشتــــىٌ                                          

وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 عميد الكلية                        رئيس القسم                        المسئول اإلدارى  
أ.د/ دمحم إبراهيم عبدالحميد                  

أبوالحسن  خليل                            
 

انثانثحانفشلــــــــــح  /          ػذد انًدًىػاخ                           ػذد انطــالب /     

يٍ          

 إنٍ

    

  <291  

=21< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  ;2:1     <20< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  :2;1      ;29< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  92<1    :2:< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  9        92;< 

 

 إنٍ     يٍ       

    

  0201    

02<< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  09291    021< 

 

 إنٍ       يٍ     

    

  002:1    0920< 

 إنٍ      يٍ       

    

  012;1   0029<  

 

 إنٍ     يٍ       

    

  22<1   012:< 

 

 يٍ        إنٍ  

   

  2      22;<    

 

 انضيٍ 

         

 انُىو   

 اعرخذاو انساعة األنً فً انرخظض  

 د/ هثح زغٍُ

 (0لاػح الرظاد )

 نكراتح نهشادَى وانرهُفضَىٌا

 (0( ذفظُم يح)9أ/ إعالو خانذ ق)
 و

 انظسافح اإلنكرشوَُح 

 (9لاػح فُُح )د/ اَرظاس انغُذ  

 َظىص اػاليُح 

 د/ شًُاء طثشي

 انغثد  إلرظاد 9لاػح 

  التربية العملى 

 األزذ

 

 انًغشذ انرؼهًٍُ   

 و/ أيُشج ػثذهللا 

 (:( فُُح يح)0ق)

 انذسايا انسشكُح 

 و.و/ إتشاهُى عهًاٌ 

 (9( يح):1:ق)

إتشاهُى عهًاٌ و.و/ انذسايا انسشكُح 

 (:( يح):1:ق)

 انذسايا انسشكُح

 و.و/ إتشاهُى عهًاٌ

 (0( يح):1:ق)

 االذٍُُ
                       أ/ إعالو خانذ انكراتح نهشادَى وانرهُفضَىٌ

 (9يح) (>91ق)

انًغشذ انرؼهًٍُ و/ أيُشج ػثذهللا 

 (0( يح)=91ق)

 ذظًُى يالتظ واكغغىاس  

 يخضٌ )أ(  انذسَذيد/اَُاط أ.

 اعرخذاو انساعة األنً فً انرخظض

 (9( يح)9أ/ إًَاٌ عايٍ يؼًم)

 اعرخذاو انساعة األنً فً انرخظض

 (0( يح)9أ/ إًَاٌ عايٍ يؼًم)

 انذسايا انسشكُح 

 أ.و.د/ أزًذ انغُذ هُكم

اليُح و/ فشَال خُشٌ َظىص إػ انثالثاء (:1:ق)

  (:،0( يح)>91ق)

 نهشادَى وانرهُفضَىٌانكراتح   

 أ.و.د/ دمحم ػثىد 

 (9يذسج )

 أخاللُاخ اإلػالو

 د/ انغُذ ػثًاٌ يخضٌ )أ(

( 019انًغشذ انرؼهًٍُ و/ أيُشج ػثذهللا ق)

 (9يح)
 انًغشذ انرؼهًًُ

انكراتح نهشادَى وانرهُفضَىٌ أ/ إعالو خانذ                        االستؼاء (0)فُُح د/يشوي ذىفُك  لاػح 

 (:يح) ذفظُم (9ق)

( 0َظىص إػاليُح و/ فشَال خُشٌ ق)  

 (9يح) الرظاد
انظسافح اإلنكرشوَُح و/ فشَال 

 (9( ير):1:خُشٌ ق)

انظسافح اإلنكرشوَُح و/ فشَال خُشٌ  

 انخًُظ ( 0( ير):1:ق)



 

 9191-9102نهؼاو اندايؼٍ  انثاًَخذول انًساضشاخ انُظشَح وانرطثُمُح نهفظم انذساعٍ 

 

 لغى  / اإلػـــــــــالو انرشتــــىٌ                                          

وكيل الكلية لشئون التعليم                                                 عميد الكلية                        رئيس القسم                        المسئول اإلدارى  
أ.د/ دمحم إبراهيم عبدالحميد                  

أبوالحسن  خليل                            
 

 /ػذد انًدًىػاخ                       ػذد انطــالب /       انشاتؼحانفشلــــــــــح  /  

يٍ          

 إنٍ

    

  <291  

=21< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  ;2:1     <20< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  :2;1      ;29< 

 

 يٍ        إنٍ  

    

  92<1    :2:< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  9        92;< 

 

 إنٍ     يٍ       

    

  0201    02<< 

 

 إنٍ      يٍ      

    

  09291    021< 

 

 إنٍ       يٍ     

    

  002:1    0920< 

 إنٍ      يٍ       

    

  012;1   0029<  

 

 إنٍ     يٍ       

    

  22<1   012:< 

 

 يٍ        إنٍ  

   

  2      22;<    

 

 انضيٍ 

         

 انُىو   

انثشايح انرؼهًُُح وانثمافُح أ/ إعالو  

 (9( يح)010خانذ ق)

 أَشطح ذشوَسُح وػالخُح 

 (:( يح):1:د/ عسش تاشا ق)

 أَشطح ذشوَسُح وػالخُح 

 (0( يح):1:د/ عسش تاشا ق)

 أَشطح ذشوَسُح وػالخُح 

 (9( يح):1:د/ عسش تاشا ق)    

 انثشايح انرؼهًُُح وانثمافُح 

 (0د/أيُشج زغٍ لاػح الرظاد )

( 9ق) أ/ إعالو خانذطىذُاخ وإنماء  انغثد

  (9يح) فُُح
انثشايح انرؼهًُُح وانثمافُح أ/ إعالو خانذ 

 (0( يح)=91ق)

( 0طىذُاخ وإنماء و/ يسًىد َىعف ق)

 (;يح)فُُح 
 األَشطح انرشوَسُح وانؼالخُح   

 أ.د/ طالذ ػثذانمادس أ.د/ هانحَسًُ

 يخضٌ)أ(

 األطىل انفهغفُح واإلخرًاػُح 

 د/ ستاب سشاد

 األذُهُه

 

 األزذ

 

  العملى التربية   

 االثٍُُ

 

 ذسهُم يغشزٍ  

 (9( يح)>91و.و/ إتشاهُى عهًاٌ ق)
  

 طىذُاخ وانماء

 د/ دػاء شاهٍُ    

 األذُهُه

 

 انًششوع

 خًُغ أػضاء لغى االػالو
 انثالثاء

 االذظال ُىنىخُاذك  

 د/ سشا َسٍُ يخضٌ)ب(

 

 ذخطُظ اإلػالو انرشتىي

 دػاء شاهٍُد/ 

 األذُهُه

( :1:يسًىد َىعف ق)طىذُاخ وإنماء و/  

 (:يح)
 األستؼاء

 ( ذفظُم0ق) أ/ إعالو خانذطىذُاخ وإنماء 

 (0يح)

 ذسهُم يغشزً  

 أ.و.د/ وخُه خشخظ

 (:يذسج )

 طىذُاخ وانماء 

 د/ ػضج عشج 

 يخضٌ )ب(

 ذسهُم يغشزٍ

 (0و.و/ إتشاهُى عهًاٌ األذُهُه يح)

 اإلػالو انذونً  

  (9د/ شًُاء طثشي لاػح الرظاد )

 انخًُظ

 

 


