
  

 

                2222/2222والعملي النظريةالمحاضرات والدروس  لجدوكلية الحربية                                                   

  

 

 َُذ اىنيُخاىطالة                                         ومُو اىنيُخ ىشئىُ اىزؼيٌُ واىطالة                                            ػاىَخزض                                                        ٍذَش إداسح شئىُ              

 
                                                                                             

 )أ.د/ آٍبه جَؼخ ػجذ اىفزبح(         )د/ أدَذ ػجذ اىَىجىد عُذ(                                          )أ.د/ ػجذهللا إثشاهٌُ َىعف(                                                                     )عَش أدَذ ٍظطفً(          

 

1

 

  الئحة حديثة األولالدراسي  الفصلجعلين ابحدائي اللغة العربية  شعبة 

 

  األولي :الفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث  

 اليوم 

 ججش   اىغجذ

 14قد/ أدَذ ٍذَذ ػجذاىزىاة 

 

   

 

 

  

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 )اعزَبع وقشاءح( ٍهبساد ىغىَخ     

 د/ أدَذ اثى ػَُشح )ثنيُخ اِداة(

  

  1رَبسَِ ججشٍج  االثُِْ

أ/ إََبُ )اعززمبس 

 طالة(

      

 ىغخ اّجيُضَخ اىثالثبء

 أ/ هْبء ػبطف    

 اىَؼيٌ وٍهْخ اىزؼيٌُ

أ.د/ٍشاد طبىخ +د/طبسق ٍظطفً +د/ ّبطش 

 (1+د/ وسدح ػىَظ )ً شؼجبُ

 دقىق إّغبُ وٍنبفذخ اىفغبد

 (1د/ طالح جَؼخ +د/ ٍذَذخ قشًّ )ً

 ىغخ اّجيُضَخ

 9أ/ هْبء ػبطف ق

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ربسَخ ٍظش اىَؼبطش وجغشافُب ٍظش

 

 1ً +د/ ٍذَىد أدَذخيُو ػجذ اىؼبهد/

 1رَبسَِ ججش ٍج

 أ/ ػضَضح

 

 

  

    

 اىذَِ واىذُبح اىخَُظ

 1ػجذهللا اثى اىغؼىد ًد/ 

 أعبعُبد اىشَبضُبد

 7د/ ٍظطفً عنشاُ ً

 )اعزَبع وقشاءح(ٍهبساد ىغىَخ 

 11د/ ػضد اىجشَزيٍ ق
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصلجعلين ابحدائي اللغة العربية  شعبة

 

  الثانية :الفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

 ٍىعُقً اىشؼش     اىغجذ

 د/ أمشً ػقبة 

 )ثنيُخ اِداة(

 ٍىعُقً اىشؼش 

 د/ أدَذ اثى ػَُشح  

 )ثنيُخ اِداة(

 

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ٍهبساد ٍىعُقُخ 

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

 ّذى  

 د/ أدَذ اثى ػَُشح )ثنيُخ اِداة(

    

 ٍْبهج                       االثُِْ

 (9د/ أٍُش طالح عُذ )ق            

 

 أدة األطفبه

 6د/ ػجذ اىؼبطٍ مُىاُ ً

 أدة األطفبه 

 )ػَيٍ(      

 اإلداسح اىَذسعُخ واىظفُخ  اىثالثبء

 (6د/ هجه هللا أدَذ أىهٌ )ً

 ّظبً اىزؼيٌُ فٍ ٍظش واالرجبهبد اىَؼبطشح 

 (11د/ ىَُبء ػىَظ )ق 

 ٍهبساد ٍىعُقُخ

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

 

         األسثؼبء 

 طشف   اىخَُظ

 9د/ ػضد اىجشَزيٍ ق

 (1ػيىً ثُئُخ ) 

 (1سثُغ +د/ ربٍش شؼجبُ )ً آٍبهأ.د/    
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 الئحة حديثةاألول الدراسي  الفصلجعلين ابحدائي اللغة العربية  شعبة

 

  الثالثة :الفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

 طشف  اىغجذ

 د/ أمشً ػقبة )ثنيُخ اِداة(

      

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 دساعبد قشأُّخ )رجىَذ ورفغُش(

 (1د/ ػجذهللا اثى اىغؼىد )ٍؼَو رذسَظ ٍظغش 

 ػيىً دذَث ششَف 

 9قعُذ مشل د/ 

 ػيىً دذَث ششَف 

  9قخبىذ عْىعٍ د/ 

  

 (1) رذسَظ ٍظغش االثُِْ

 3د/ ٍذَذ أدَذ ػىَظ ً

 زؼيٌُاىرنْىىىجُب 

 د/ فبطَخ ّجُت

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً

 

 دبعت اىٍ فٍ اىزخظض

 د/ فبطَخ ّجُت 

 (1د/ػضح فىصٌ )ً

 (1ثالغخ ػشثُخ )

 11د/ إَهبة ٍذَذ اىغُذ ق

 

 (1ثالغخ ػشثُخ )  اىثالثبء

 11د/ اٍَُخ طجذٍ خيُو ق

     

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

دبعت آىٍ فٍ 

 اىزخظض)ػَيٍ( 

اششاف: د/ ػضح 

 فىصٌ+د/ فبطَخ ّجُت

 زؼيٌُاىرنْىىىجُب 

 )ػَيٍ(

 إششاف: د/ ػضح فىصٌ+د/ فبطَخ ّجُت

 دبعت آىٍ فٍ اىزخظض 

د/ ٍذَذ ػىَظ اىقشٍّ 

 )ٍؼَو اىيغبد(

 ( 3ّذى )

 أ.د/ ٍذَذ ػُذ عؼُذ  )ثنيُخ اِداة( 

  

  (1ػيىً ثُئُخ )   رشثُخ ػَيُخ اىخَُظ

 (3د/ سثُغ مَبه )ً   
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصلجعلين ابحدائي اللغة العربية  شعبة

 

  الرابعة :الفرقة
 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8  الحوقيث

 اليوم 

 ٍذخو إىً األدة اىؼشثٍ  اىغجذ

 د/ فبطَخ ٍذَذ ػيٍ )ثنيُخ اِداة( 

 رذيُو ّظىص أدثُخ 

 د/ فبطَخ ٍذَذ ػيٍ )ثنيُخ اِداة(

    

 ّظىص ٍِ األدة اىؼشثٍ اىذذَث )ّثش(  )أمبدٍََ(األدذ 

 11د/ ػَبد دَذٌ ق

 أطىاد ػشثُخ 

 )ثنيُخ اِداة(د/ أدَذ ٍفشح 

   

 (1رذسَظ ٍظغش )    االثُِْ

 د/ ٍذَذ ػىَظ اىقشٍّ   

 (1)ٍؼَو رذسَظ ٍظغش 

 (1طشق رذسَظ )

 11د/ عبٍُخ ٍذَذ ق

 طذخ اىْفغُخ واإلسشبد اىْفغٍ 

ػجذاىزىاة+د/ أدَذ عُذ أ.د/ ٍذَذ 

 (1ً) ػجذاىفزبح+د/ ساُّب شؼجبُ اىظبٌَ

 

 (1طشق رذسَظ ) رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

 )ػَيٍ(

  

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

        

 رذيُو اىْظىص األدثُخ  اىخَُظ

 19د/ ًٍْ دغِ سجت ق

 ٍذخو إىً األدة اىؼشثٍ

 19د ًٍْ دغِ سجت ق

 ّظىص ٍِ األدة اىذذَث ّثش 

 أ.د/ ٍذَذ دَبة اىغضاوٌ)ثنيُخ اِداة( 
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصلجعلين ابحدائي  االنجليزيةاللغة  شعبة

 

   األولي :الفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث  

 اليوم 

           اىغجذ

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 اعزَبع  

 1ٍظطفً ًد/ ثغَخ 

 دساٍب 

 5د/ اششف ػشٍ ً

 ٍذخو إىً اىقظخ 

 3د/ ٍْبه ثؼُضق ً

    

           االثُِْ

 اىَؼيٌ وٍهْخ اىزؼيٌُ  اىثالثبء

 أ.د/ٍشاد طبىخ +د/طبسق ٍظطفً

 (1+د/ ّبطش شؼجبُ +د/ وسدح ػىَظ )ً

 دقىق إّغبُ وٍنبفذخ اىفغبد 

 (1أ.د/ طالح جَؼخ+د/ ٍذَذخ قشٍّ )ً

  )ّذى(ىغخ ػشثُخ  

 1د/ ػضد اىجشَزيٍ ً

 ىغخ  ػشثُخ )ّذى(

 1د/ أمشً ػقبة ً

  ىغخ  ػشثُخ )ّذى( 

 1د/ أدَذ اثى ػَُشح ً

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ربسَخ ٍظش اىَؼبطش وجغشافُب ٍظش

 (1د/ خيُو ػجذ اىؼبه+ د/ ٍذَىد أدَذ )ً

 

 ربسَخ ٍظش اىَؼبطش وجغشافُب ٍظش

 )ػَيٍ(

 طىرُبد 

 ( 1د/ هْذ سثُغ )ً

    

 اىذَِ واىذُبح اىخَُظ

 1د/ ػجذهللا اثى اىغؼىد ً

 رشجَخ إىً اىؼشثُخ 

أ.د/ ادَذ ػجذ اىغالً 

ً(5) 

 رشجَخ إىً اىؼشثُخ 

 )ػَيٍ(
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  الئحة حديثة األولالدراسي  الفصلجعلين ابحدائي  االنجليزيةاللغة  شعبة 

 

  الثانية :الفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

     اىغجذ

 

      

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ٍهبساد ٍىعُقُخ 

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

 دساٍب 

د/ أششف ػشٍ 

ً5 

 قظخ 

 1د/ صَْت ػجذاىغَُغ ً

 1اعزَبع 

 5د/ هْبء ػبطف ً   

 1مزبثخ  

 1د/ ٍذَذ ديٍَ ٍذَىد ً

 دساٍب         

 7د/ أششف ػشٍ ً

 

           االثُِْ

  اىثالثبء

 

 اإلداسح اىَذسعُخ واىظفُخ

 6د/ هجه هللا أدَذ أىهٌ ً

ّظبً اىزؼيٌُ فٍ ٍظش واالرجبهبد 

 اىَؼبطشح

 أ.د/ ًٍْ ٍذَىد ػجذاىيطُف

 7د/ اعَبء ٍغؼىد ً+ 

 ٍهبساد ٍىعُقُخ 

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

 

  

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ربسَخ اىيغخ 

 5د/ اََبُ ػجذ اىزىاة ً

 طىرُبد  

 6د/ ُّفُِ جاله اىذَِ ً

 1مزبثخ 

 7د/ ٍذَذ ديٍَ ٍذَىد ً

 ربسَخ اىيغخ  

د/ اََبُ ػجذ اىزىاة 

ً5 

 1اعزَبع 

 د/ هْبء ػبطف

 ٍْبهج  اىخَُظ

أ.د/ ٍذَذ فبسوق+د/ ًٍْ أدَذ ػجذاىزىاة 

ً5   

 أدة اطفبه 

 4أ.د/ أدَذ ػجذ اىغالً ً

 (1ػيىً ثُئُخ)

 1أ.د/ آٍبه سثُغ+د/ ربٍش شؼجبُ ً

 أدة اطفبه   

 4أ.د/ أدَذ ػجذ اىغالً ً
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 الئحة حديثة األولالدراسي  لفصلجعلين ابحدائي  االنجليزيةاللغة  شعبة
 

  الثالثة :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

دبعت آىٍ فٍ   اىغجذ

 اىزخظض)ػَيٍ(

إششاف: د/ ػضح 

 فىصٌ+د/فبطَخ ّجُت

 رنْىىىجُب اىزؼيٌُ )ػَيٍ(

 إششاف: د/ ػضح فىصٌ+د/فبطَخ ّجُت

     

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ٍىسفىىىجٍ 

 7د/ ادَذ فبسوق ً

 3ٍذبدثخ 

 9د/ هْبء ػبطف ق

 دساٍب  

 5د/ أششف ػشٍ ً

  

  (1) رذسَظ ٍظغش   االثُِْ

 د/ مشََخ ٍذَذ )ٍؼَو اىيغبد(

 

 رنْىىىجُب رؼيٌُ

 د/ فبطَخ ّجُت

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً 

 

  دبعت اىٍ فٍ اىزخظض

 د/ فبطَخ ّجُت

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً

    

 دبعت اىٍ فٍ اىزخظض رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

 3د/ مشََخ ٍذَذ ً

 فْىىىجٍ  

 8د/ ٍذَذ دغِ ً

  

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 قظخ 

  6د/ فبرِ سٍضبُ ً

 فْىىىجٍ 

 9د/ ٍذَذ دغِ ق

 اىيغخ واىَجزَغ 

 5اىزىاة ًد/ اََبُ ػجذ 

 دساٍب 

 د/ أششف ػشٍ

 3قشاءح 

 7د/ ٍذَذ ديٍَ ٍذَىد ً

 رؼيٌُ مجبس أطىىه وٍْبهجه  رشثُخ ػَيُخ اىخَُظ

أ.د/ ٍشاد طبىخ+ د/ ػال ػجذ اىشدٌُ+ د/ أٍُش 

 (4طالح +د/ فبَض ٍْظىس )ً

 (1) رذسَظ ٍظغش

 د/ مشََخ ٍذَذ )ٍؼَو اىيغبد(
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل ابحدائيجعلين  االنجليزيةاللغة  شعبة

  الرابعة :الفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

           اىغجذ

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ٍؼَو طىرُبد ىغخ   

 7د/ أدَذ فبسوق ً

 ّقذ 

 1د/ ٍذَذ ديٍَ ٍذَىد ً

    

 (1رذسَظ ٍظغش ) االثُِْ

  1د/ ػجُش اثى صَذ ً

 (1طشق رذسَظ )

 1أ.د/ ٍذَذ فبسوق+ د/ ػجُش اثى صَذ ً

 طذخ اىْفغُخ واإلسشبد اىْفغٍ  

أ.د/ ٍذَذ ػجذاىزىاة+د/ أدَذ عُذ 

 (1ػجذاىفزبح+د/ ساُّب شؼجبُ اىظبٌَ )ً

   

 (1طشق رذسَظ )  رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

أ.د/ ٍذَذ فبسوق+ 

 5د/ ػجُش اثى صَذ ً

    

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 دساٍب 

 3د/ ّذي اثى اىغؼىد ً

 (4قشاءح ) 

د/ إَهبة طالح 

ً1 

 (1ىغىَبد رطجُقُخ ) 

 5د/ إََبُ ػجذ اىزىاة ً

  

 (4ٍذبدثخ )  رشثُخ ػَيُخ اىخَُظ

 5د/ اََبُ ّبدٌ رمٍ ً
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9

 

 الئحة حديثةاألول الدراسي  الفصل المواد االجحماعية جعلين ابحدائي شعبة

 

   األولي :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 

5-6 

 
 اليوم 

 ججش   اىغجذ

 14د/ أدَذ ػجذ اىزىاة ق

 1رَبسَِ ججش ٍج 

 14أ/ إََبُ ق

     

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ربسَخ ٍظش اىفشػىُّخ  

 17د/ طالح ػيٍ سفبػٍ ق

  

 اىذَِ واىذُبح 

 7د/ خبىذ عْىعٍ ً

 اىذَِ واىذُبح 

 7د/ عُذ مشل ً

  

           االثُِْ

 اىَؼيٌ وٍهْخ اىزؼيٌُ  اىثالثبء

 أ.د/ ٍشاد طبىخ+د/ طبسق ٍظطفً ٍذَذ

 1د/ّبطش شؼجبُ ػيٍ+د/ وسدح ػيٍ ػىَظ ً

 دقىق إّغبُ وٍنبفذخ اىفغبد

 1أ.د/ طالح جَؼخ+د/ ٍذَذخ قشٍّ ً

  

 ىغخ ػشثُخ )ّذى(

 1د/ ػضد اىجشَزيٍ ً

ػشثُخ )ّذى( ىغخ 

 1د/ أمشً ػقبة ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى(

 1د/ أدَذ اثى ػَُشح ً

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 1رَبسَِ ججش ٍج 

 أ/ اعَبء 

 فيغفخ اىذضبسح   

 17د/ ششَف ٍظطفً ق

    

  3رَبسَِ ججش ٍج 

 أ/ طفبء )اعززمبس طالة(

 اىيغخ االّجيُضَخ  اىخَُظ

 3د/ إََبُ ّبدٌ رمٍ ً

 أعبعُبد سَبضُبد 

 7د/ ٍظطفً عنشاُ ً
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1

 

  الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل المواد االجحماعية جعلين ابحدائي شعبة 

 

   الثانية :الفرقة

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 

4-5 

 اليوم 

          اىغجذ

 ٍهبساد ٍىعُقُخ  األدذ )أمبدٍََ(

 1اعَبء اىجُيٍ ًد/ 

 ٍْبهج                                

 6أ.د/ طالح جَؼخ ً

    

 أدة األطفبه      االثُِْ

 6د/ ػجذ اىؼبطٍ مُىاُ ً

   

 اإلداسح اىَذسعُخ واىظفُخ  اىثالثبء

 7د/ إَيُِ ٍؼىع ً

 ّظبً اىزؼيٌُ فٍ ٍظش واالرجبهبد اىَؼبطشح

 9د/ اعالً دَذٌ ق

 ٍهبساد ٍىعُقُخ

 1اعَبء اىجُيٍ ًد/ 

 

 

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

         

 جغشافُب اىغنبُ  اىخَُظ

 7د/ اىششّىثٍ ً

  

 (1ػيىً ثُئُخ ) 

 1أ.د/ آٍبه سثُغ+د/ ربٍش شؼجبُ ً

 

 ٍظش فٍ اىؼظشَِ اىُىّبٍّ واىشوٍبٍّ 

 7ذشوط ًٍد/ أدَذ 
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1

1

 

 حديثةالئحة األول الدراسي  الفصل المواد االجحماعية جعلين ابحدائي شعبة
 

  الثالثة :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

          اىغجذ

األدذ 

 )أمبدٍََ(

         

 (1) رذسَظ ٍظغش االثُِْ

 5أ.د/ طالح جَؼخ ً

 رنْىىىجُب رؼيٌُ

 د/ فبطَخ ّجُت

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً 

 

دبعت اىٍ فٍ 

 اىزخظض

 ّجُتد/ فبطَخ 

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً 

    

 دبعت اىٍ فٍ اىزخظض   اىثالثبء

 5أ.د/ طالح جَؼخ ً

 دبعت آىٍ فٍ اىزخظض )ػَيٍ(

إششاف: د/ ػضح فىصٌ+د/ فبطَخ 

 ّجُت

 رنْىىىجُب اىزؼيٌُ )ػَيٍ( 

 إششاف: د/ ػضح فىصٌ+د/ فبطَخ ّجُت

   

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ربسَخ ٍظش اإلعالٍُخ 

 9اىؼبه ق أ.د/ عُذ ٍذَىد ػجذ

 ٍغبدخ وخشائظ 

 15/16د/ أدَذ َىّظ ق

 جغشافُب ػبىٌ جذَذ 

 3د/ سشب ٍذَذ ً

 ٍغبدخ وخشائظ )ػَيٍ(

 جغشافُب ػبىٌ جذَذ  رشثُخ ػَيُخ اىخَُظ

 )ػَيٍ(
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1

1

 

 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل المواد االجحماعية جعلين ابحدائي شعبة

 

   الرابعة :رقةالف

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

           اىغجذ

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 جغشافُب افشَقُب 

 )ػَيٍ(

 ربسَخ ٍظش اىذذَث 

 19د/ ٍذَذ ٍجشوك ٍذَذ ق

 جغشافُب اقزظبدَخ 

 )ػَيٍ(

 جغشافُب اقزظبدَخ 

 (131د/ػيٍ دبٍذ )ثنيُخ اِداة ق 

 جغشافُب افشَقُب 

 (131دبٍذ )ثنيُخ اِداة ق  د/ػيٍ

 طذخ اىْفغُخ واإلسشبد اىْفغٍ       االثُِْ

أ.د/ ٍذَذ ػجذاىزىاة+د/ أدَذ عُذ 

 (1ػجذاىفزبح+د/ ساُّب شؼجبُ اىظبٌَ )ً

   

     رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

ربسَخ ٍظش 

 اىذذَث 

 د/ ٍذَذ ٍجشوك 

 جغشافُب ثششَخ 

 )ػَيٍ(

 جغشافُب ثششَخ 

 3د/ سشب ٍذَذ ً

     

 (1طشق رذسَظ )  اىخَُظ

 8ًأدَذ أ.د/ ٍذَىد دبفظ 

 (1رذسَظ ٍظغش )  

 8ًأدَذ أ.د/ ٍذَىد دبفظ 
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1

3

 

 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل ابحدائيجعلين الرياضيات  شعبة

 

   األولي :الفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 
 اليوم

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

          

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ججش 

 8د/ ثذس اىذَِ عُذ ً

 ىغخ اّجيُضَخ

 أ/ ًََْ اََِ )ثبىَنزت(

  ججش )ػَيٍ(

           االثُِْ

 اىَؼيٌ وٍهْخ اىزؼيٌُ  اىثالثبء

 أ.د/ٍشاد طبىخ +د/طبسق ٍظطفً

 (1+د/ ّبطش شؼجبُ +د/ وسدح ػىَظ )ً 

 دقىق إّغبُ وٍنبفذخ فغبد 

 1أ.د/ طالح جَؼخ+د/ ٍذَذخ قشٍّ ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى(

 1د/ ػضد اىجشَزيٍ ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى(

 1د/أمشً ػقبة ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى(

 1د/ أدَذ اثى ػَُشح  ً

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

  ربسَخ ٍظش اىَؼبطش وجغشافُب ٍظش 

 1د/ خيُو ػجذ اىؼبه+د/ ٍذَىد أدَذ ً

 ٍقذٍخ فٍ اىذبعىة 

 )ػَيٍ( 

 ٍقذٍخ فٍ اىذبعىة 

د/ اََِ ػيٍ ٍظيذٍ )ثنيُخ اىؼيىً 

 اىَنزت(

   

 اىذَِ واىذُبح  اىخَُظ

 1د/ ػجذهللا اثى اىغؼىد ً

 أعبعُبد سَبضُبد أعبعُبد سَبضُبد )ػَيٍ(

 11د/ ٍَذوح سثُغ ق
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4

 

 حديثةالئحة األول الدراسي  الفصل جعلين ابحدائي لرياضياتا شعبة

 

  الرابعة :لفرقةا

 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8  الحوقيث

 اليوم 

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

        

 (3سَبضُبد رطجُقُخ )  األدذ )أمبدٍََ(

 د/ ثثُْخ ٍذَذ دغِ )ثنيُخ اىؼيىً اىَنزت(

 اىججش اىَجشد 

 د/ ّظش اىغُذ )ثنيُخ اىؼيىً اىَنزت(

 (3)سَبضُبد رطجُقُخ 

 د/ ثثُْخ ٍذَذ دغِ )ثنيُخ اىؼيىً اىَنزت(

 

 

 (1طشق رذسَظ ) االثُِْ

  7د/ فبَض ٍذَذ ٍْظىس ً

 (1رذسَظ ٍظغش )

 (1د/ فبَض ٍذَذ ٍْظىس)ٍؼَو رذسَظ ٍظغش 

 طذخ اىْفغُخ واإلسشبد اىْفغٍ 

أ.د/ ٍذَذ ػجذاىزىاة+د/ أدَذ عُذ 

 (1ػجذاىفزبح+د/ ساُّب شؼجبُ اىظبٌَ )ً

 

  رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

 (3مَُُبء ػبٍخ )

 (ػَيٍ) 

  

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 رَبسَِ سَبضُبد رطجُقُخ  

 أ/ ىَُبء 

 )ثنيُخ اىؼيىً اىَنزت(

 ثظشَبد هْذعُخ 

  11د/ عَُخ اىغُذ ق

 رَبسَِ ججش ٍجشد 

 أ/ ػضَضح 

 

 

 ػيىً ٍزنبٍيخ  سَبضُبد رطجُقُخ )ػَيٍ( اىخَُظ

 11د/ سثُغ مَبه ق

 3مَُُبء ػبٍخ 

 د/ ٍْبه ٍذَىد 

 )ثنيُخ اىؼيىً اىَنزت(

 ثظشَبد هْذعُخ  

 )ػَيٍ(        
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل جعلين ابحدائي علوم شعبة

 

   األولي :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 

5-6 

 اليوم 

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

          

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ججش  

 8د/ ثذس اىذَِ عُذ ً

 اىذَِ واىذُبح  

 7د/ خبىذ عْىعٍ ً

 اىذَِ واىذُبح 

  7د/ عُذ مشل ً

  

 جُىىىجُب ػبٍخ   االثُِْ

 أ.د/ ٍذَذ اثى اىغبس )ثنيُخ اىؼيىً( 

 

 

      

رَبسَِ ججش  اىثالثبء

  1ٍج

 11أ/ إََبُ ق

 اىَؼيٌ وٍهْخ اىزؼيٌُ

 ٍظطفًأ.د/ٍشاد طبىخ +د/طبسق 

+د/ ّبطش شؼجبُ +د/ وسدح ػىَظ  

ً(1) 

 

 دقىق إّغبُ وٍنبفذخ اىفغبد

 د/ طالح جَؼخ +د/ ٍذَذخ قشًّ

ً(1) 

 

 ىغخ ػشثُخ )ّذى( 

 1د/ ػضد اىجشَزيٍ ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى( 

 1د/ أمشً ػقبة ً

 ىغخ ػشثُخ )ّذى( 

 1د/ أدَذ اثى ػَُشح ً

 

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

  وجغشافُب ٍظشربسَخ ٍظش اىَؼبطش  

 1د/ خيُو ػجذ اىؼبه+د/ ٍذَىد أدَذ ً

 1رَبسَِ ججش ٍج

أ/ اعَبء )ٍؼَو 

 اىيغبد( 

 أعبعُبد سَبضُبد  

 8د/ هجه سصق ً

  

 اىيغخ االّجيُضَخ  اىخَُظ

  3د/ اََبُ ّبدٌ رمٍ ً

 (1ػيىً ثُئُخ )

 1أ.د/ آٍبه سثُغ+د/ ربٍش شؼجبُ ً

جُىىىجُب ػبٍخ 

 1)ػَيٍ( ٍج

جُىىىجُب ػبٍخ 

 1)ػَيٍ( ٍج
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 الئحة حديثة األولالدراسي  الفصل جعلين ابحدائي علوم شعبة

 

  الثانية :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

 3مَُُب ػَيٍ ٍج 3ْجبد ػَيٍ ٍجاىورششَخ  بٍىسفىىىجُ 1ْجبد ػَيٍ ٍجاىورششَخ  بٍىسفىىىجُ 1ْجبد ػَيٍ ٍجاىٍىسفىىىجٍ ورششَخ  

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ٍهبساد ٍىعُقُخ 

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

ٍىاد أسع 

اقزظبدَخ )ػَيٍ( 

 1ٍج

ٍىاد أسع 

اقزظبدَخ )ػَيٍ( 

 1ٍج

 رقغٌُ ّجبد 

  11د/ ٍشوح ػْزش ق

رقغٌُ ّجبد ػَيٍ 

 1ٍج

رقغٌُ ّجبد ػَيٍ 

 1ٍج

رقغٌُ ّجبد ػَيٍ 

 3ٍج

  

 أدة األطفبه      االثُِْ

 6مُىاُ ً ػجذ اىؼبطٍ د/

   

 اإلداسح اىَذسعُخ واىظفُخ  اىثالثبء

 7د/ إَيُِ ٍؼىع ً

 

ّظبً اىزؼيٌُ فٍ ٍظش واالرجبهبد 

 اىَؼبطشح

 8ًد/ ٍشوح َىعف 

 ٍهبساد ٍىعُقُخ 

 1د/ اعَبء اىجُيٍ ً

 

 

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ٍىسفىىىجٍ ورششَخ ّجبد 

 19د/ عَش جَبه ق

 ( 1مَُُبء ػضىَخ )

 19د/ إثشاهٌُ ػظبً ق

 اقزظبدَخ  + جُىىىجُبٍىاد أسع

 19أ.د/ أدَذ جبثش شذَذ ق

 

 ٍْبهج  1ػَيٍ مَُُبء ٍج اىخَُظ

 6د/ ػجذاىهبدٌ اىشُخ ً

 (1ػيىً ثُئُخ )

 3د/ سثُغ مَبه ً

  1ػَيٍ مَُُبء ٍج
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 الئحة حديثةاألول الدراسي  الفصل جعلين ابحدائي علوم شعبة
 

  الثالثة :الفرقة

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

 خيُخ وثُىىىجُخ جضئُخ 

 16-15د/ ػجذ اىنشٌَ+د/ اََِ ٍظطفً ق

   1ػَيٍ مَُُبء ٍج 1ػَيٍ مَُُبء ٍج

األدذ 

 )أمبدٍََ(

 ػَيٍ خيُخ وثُىىىجُخ جضئُخ   

  3ٍج، 1، ٍج1ٍج

 ػيٌ األجْخ 

 1ٍج

 ػيٌ األجْخ 

 1ٍج

   

 (1) رذسَظ ٍظغش االثُِْ

 14د/ سثُغ مَبه ق

دبعت اىٍ فٍ 

 اىزخظض

د/ سثُغ مَبه 

 14ق

 رنْىىىجُب رؼيٌُ

 د/ فبطَخ ّجُت

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً

 

دبعت اىٍ فٍ 

  اىزخظض

 د/ فبطَخ ّجُت 

 (1د/ ػضح فىصٌ )ً

طجقبد وربسَخ 

 األسع 

 أ.د/ عُذ ػجذ اىؼضَض

 14ق

 (1) مَُُبء غُش ػضىَخ

 14قأ.د/ طبىخ اىؼىٍّ 

 

 

 رنْىىىجُب اىزؼيٌُ )ػَيٍ(  اىثالثبء

 إششاف: د/ ػضح فىصٌ+ د/ فبطَخ ّجُت  

دبعت آىٍ فٍ 

اىزخظض)ػَيٍ( 

إششاف: د/ ػضح 

 فىصٌ+ د/ فبطَخ ّجُت  

 طجقبد وربسَخ األسع   

 )ػَيٍ(

  

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 ػَيٍ فُضَبء    

 

 فُضَبء دُىَخ  

(4د/ هبىخ خُشي )ً  

   

 اىذَِ وقضبَب اىؼظش  رشثُخ ػَيُخ  اىخَُظ

 11د/ ػجذهللا اثى اىغؼىد ق
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  الئحة حديثةاألول الدراسي  الفصل جعلين ابحدائي علوم شعبة 

 

  الرابعة :الفرقة

 5-4 4-3 3-1 1-1 1-11 11-11 11-11 11-9 9-8 الحوقيث 

 اليوم 

اىغجذ 

 )أمبدٍََ(

         

 فُضَبء دذَثخ  األدذ )أمبدٍََ(

 11د/ ٍذغِ ثبشب ق

 ( 1مَُُبء ػبٍخ ) ػَيٍ فُضَبء 

 (9أ.د/ دغِ ػجذ اىذٍ )ثنيُخ اىؼيىً ق

 

 (1رذسَظ ٍظغش )    االثُِْ

 8د/ اعَبء ػيٍ ً

 (1طشق رذسَظ )

أ.د/ آٍبه سثُغ +د/ اعَبء ػجذ اىْجٍ 

  14ق

 طذخ اىْفغُخ واإلسشبد اىْفغٍ 

أ.د/ ٍذَذ ػجذاىزىاة+د/ أدَذ عُذ 

 (1ػجذاىفزبح+د/ ساُّب شؼجبُ اىظبٌَ)ً

  

 اهزضاصاد وٍىجبد   رشثُخ ػَيُخ اىثالثبء

 14د/ ػبده اىغُذ ق

 ػَيٍ فُضَبء

األسثؼبء 

 )أمبدٍََ(

 اعبعُبد اىَُنشوثُىىىجٍ  

 14د/ اششف ػُغً+د/ أٍبٍّ ق

 رقُْخ دُىَخ 

 16-15ّهً إثشاهٌُ قد/ 

 3ٍج ػبٍخ ػَيٍ مَُُبء

 اعبعُبد اىَُنشوثُىىىجٍ  3، ٍج1رقُْخ دُىَخ ػَيٍ ٍج 1اعبعُبد اىَُنشوثُىىىجٍ ػَيٍ ٍج  اىخَُظ

 3ػَيٍ ٍج

 1رقُْخ دُىَخ ػَيٍ ٍج

 1مَُُبء ػَيٍ ٍج 1اعبعُبد اىَُنشوثُىىىجٍ ػَيٍ ٍج 1مَُُبء ػَيٍ ٍج

 


