
  الثالثة أساسي شعبة عربي جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 فروق فردية   السبت

 د/ مروة 

 شافعي  1م 

        

 علوم بيئية       االحد 

 د/ صفاء 

 شرق  3م 

   

  االثنين 

 ـــــة تربيــــــــــــــــــــــة عمليـــــــــــــ

 بالغة    

 د/ ايهاب 

 اداب 

 تكنولوجيا     الثالثاء 

 د/ محمد موسي 

 شافعى  1ق 

     

 نحو   االربعاء 

 د/ محمد رأفت 

 شرق  1م 

 طرق تدريس    

 د/ عبير 

 شافعي  2م 

 

 الحديث الشريف     الخميس

 د/ محروس 

 شرق 1م 

     



  ليزي الثالثة أساسي شعبة انججدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 فروق فردية   السبت

 د/ مروة 

 شافعي  1م 

 علم الصرف 

 د/ سامح 

 سياحة  2م 

 شـــــعر   

 د/ شيماء 

 حقوق 

  

 اللغة والمجتمع     االحد 

 شرق  9ق 

 معمل لغوي 

 د/ سمر طلبة 

 شرق  9ق 

   

  االثنين 

 ـــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــــة تربيـ

      

 قراءة         الثالثاء 

 د/ ماجد 

 اداب  3م 

 

 محادثة      االربعاء 

 د/ منال 

 ملحق  1ق

    

 تكنولوجيا وحاسب   الخميس

 د/ مختار 

 شرق  10ق 

 طرق تدريس  

 د/ محمد أمين 

 شرق  8ق 

    



   دراساتة أساسي شعبة الثالثجدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 فروق فردية   السبت

 د/ مروة 

 شافعي  1م 

        

 المغرب واالندلس   االحد 

 د/ خالف 

 شافعي  5ق 

 خرائط    

 د/ عماد البنا 

 اداب  5م 

 

  االثنين 

 ـــــــــــــــــة تربيــــــــــــــــــــــة عمليـ

     

 تكنولوجيا     الثالثاء 

 د/ عبير 

 شافعى  3ق 

 خرائط   

 د/ عماد البنا 

 اداب  5م 

 

          االربعاء 

 طرق تدريس  الخميس

 د/ عبد العال 

 شافعي  2ق 

 العالم الجديد  

 د/ سيد رمضان 

 شرق  9ق 

     



   رياضةالثالثة أساسي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 فروق فردية   السبت

 د/ مروة 

 شافعي  1م 

 احتماالت  

 د/ عاطف 

 شافعي  3ق 

 كيمياء عامة 

 د/ احمد 

 شرق  5ق 

 احتماالت 

 د/ عاطف 

 شرق  1م 

 

 تكنولوجيا   االحد 

 د/ مديحة حسن 

 شافعي  2ق 

  

 ء عملي فيزيا

   

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــــة 

 طرق تدريس   

 د/ طه 

 شافعي  5ق 

  

           الثالثاء 

 فيزياء  االربعاء 

 د/ معتز 

 شافعي5ق

 معادالت تفاضلية  

 د/ انجي 

 شافعي  2ق 

 تدريب رياضة  

 د/ اية 

 شرق  4ق 

    

 تدريب احتماالت  الخميس

 د/ سحر 

 شرق  7ق 

 تدريب معادالت   

 د/ مروة 

 شافعي  2ق 

 تدريب رياضة تطبيقية  

 د/ دعاء 

 شرق  3م 

  



   علوم الثالثة أساسي شعبة جدول محاضرات الفرقة 
 

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة

 خلية  السبت

 د/ منال 

 شافعي2م

 فروق فردية 

 د/ مروة 

 شافعي  1م 

 طرق تدريس  

 د/ عزة 

 شرق   1م 

 كيمياء غير عضوية 

 د/ صفاء 

 شرق  1م 

   

 بيو جزيئية االحد 

  ساليد/ 

 شافعي2م

         

  االثنين 

 تربيــــــــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــــة 

 فيزياء حيوية 

 د/ عاشور 

 شافعي 2ق 

 تكنولوجيا وحاسب  

 د/ عبلة 

 ق شر 1م 

 

 الدين والقضايا   الثالثاء 

 د/ محروس 

 حقوق 

       

 دين مسيحي   االربعاء 

 شرق  1ق 

  

 عملي فيزياء 

    

  الخميس

 عملـــــي خلية 

        

 


