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 2020/2021 انفصم انذراضي: انثبني  خريف في انخربيت (((      تانؼبي تانذبهىي))خذول يحبضراث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبيبنبث انيىو

 انطبج  

   طرق  حذريص وفك انخخصص    انًمرر اضى

 د احًذ ضالو( 223نغت اندهيسيت ق )    انًحبضر

 د ضهبو انشنبوي (324ػهىو ق )

  

      انًكبٌ

 األحذ

   طرق حذريص وفك انخخصص    انًمرر اضى

 د ػالء زايذ ( 226حبريخ ق )    انخخصص

د يحًذ  -123خذيت( ق-)اخخًبع

  313ػهى نفص( ق  –خًيص)فهطفت 

د  (223ريبضيبث ق ) - دهنبء ػبذهللا

 رخب ضرور

  

      انًكبٌ

 ثالثبءان

  حطىر انفكر انخربىي  طرق حذريص خغرافيب   انًمرر اضى

  د/ ايم خبد  د. غبدة ػبذ انطالو   انًحبضر

  323يذرج  111ق    انًكبٌ

 االربغ  

     طرق حذريص فرنطي  انًمرر اضى

     د. ابخهبل يحروش  انًحبضر

     105  انًكبٌ

 اندًؼت

 انخؼهى  انًمرر اضى
ضيكىنىخيت 

 فئبث خبصت 
  انصحت اننفطيت 

  طرق  ث

 ػربي
انخربيت  

 انصحيت

طرق 

حذريص 

 فئبث خبصت
 حفكير فهطفي حؼهيى انكببر 

نظبو انخؼهيى في 

 يصر

  د/ رشب انًذبىني  أ.د/ػبذ انؼسيسضهيى انًحبضر
د/ صفىث 

 فخحي ػشيبت د/  د/ شؼببٌ ههم  د. خًبل ينصىر حىفيك 

 323يذرج 122 ذرجي 122 ذرجي 122يذرج   122يذرج  122يذرج  انًكبٌ

 همة : على الطالب ان ٌختار مقررا ثقافٌا واحدا اما التربٌة الصحٌة او التفكٌر الفلسفً والعلمًملحوظة  م
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                                                                     م2020/2021 ربيغ انفصم انذراضي: انثبني  في انخربيت (((       تانؼبي تانذبهىي )))خذول يحبضراث

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبيبنبث انيىو

 انطبج  

 اضى

 انًمرر
  انًنبهح حطبيمبث حكنىنىخيب انخؼهيى حذريص يصغر  

  د. رخب ضرور لطى انًنبهح لطى انًنبهح   انًحبضر

  524يذرج  6يؼًم انىضبئم انذور  5يؼًم انخذريص انذور    انًكبٌ

 األحذ

 اضى

 انًمرر
      

       انًحبضر

       انًكبٌ

 

 

 االربغ 

 اضى

 انًمرر
 ادارة حؼهيًيت    

اشراف 

 حربىي
 معلم ومهنة تعلٌم اصىل حربيت 

 د/ اٌمان سامً  د/ يحًذ هالل  د/ ػبدل انهًطي    انًحبضر

 220ق  220ق  220ق     انًكبٌ

 اندًؼت

 اضى

 انًمرر
 ػهى نفص اننًى  حكنىنىخيب انخؼهيى

ػهى نفص 

 اخخًبػي 
    

     د/ ػبذ انؼسيس ضهيى  يحًذ فىزي /د انًحبضر

     323يذرج  323يذرج  323يذرج  انًكبٌ

   و اشراف تربويأاجتماعً  علم نفس ما إواحدا  ٌارٌاتاخ الطالب ان ٌختار مقرراملحوظة  مهمة : على 

 

 

 

 


