
 
 خٕشٍت  –خبِعت عببش ٌغرور 

 وٍٍت اٌعٍىَ االختّبعٍت واإلٔطبٍٔت

                                                                                                  االختّبعٍتلطُ اٌعٍىَ 

 األوٌى  اٌفئت – 2021/2022برٔبِح اٌذروش اٌحضىرٌت ٌٍطذاضً األوي 

   ى عٍىَ اختّبعٍت اٌطٕت األوٌ

 1اٌّذرج  -اٌّدّىعت األوٌى 

 2021أوتىبر  14إٌى  أوتىبر 03اٌفترة ِٓ: 

::110ـــ    ::110 ::110ـــ    ::1:0  ::1:0ـــ  ::00:  ::00:ـــ    ::00:   

 ِذارش وِٕبهح )َ( 2ق        ألطً    : ِذخً إٌى عٍُ االختّبع      1ف

 1اٌّذرج                 ِٕبذ

 

 )َ(عٍُ إٌفص  ِذخً إٌى

 1اٌّذرج                        ِعىشت

 األحذ

 3ق           ِعىشت   ِذخً إٌى عٍُ إٌفص       2ف 

 3ف

 4ف

 7ق           ِٕبذ  ِذارش وِٕبهح                5ف

 ِذخً إٌى عٍُ االختّبع )َ( 7ق                 برووً        ِذارش وِٕبهح             1ف  1ف

 1اٌّذرج                     حّساوي

 االثٍٕٓ

 2ِرغبد       ق : ِذخً إٌى عٍُ االختّبع       2ف  2ف 

  3ف 2ق        ِرغبد   ِذخً إٌى عٍُ االختّبع       3ف

  4ف 3ق         رحبي         ِذخً إٌى عٍُ االختّبع 4ف

 3رحبي      ق       إٌى عٍُ االختّبع ِذخً 5ف       5ف

 2ق     أِسٌبْ               ِذخً إٌى عٍُ إٌفص     1ف 9عمىْ   قىٌىخٍب         ِذخً إٌى األٔثروب 1ف 1ف

 االعالَ اًٌَ 

 اٌثالثبء

 9ق           عمىْ   ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب      2ف 2ف 2ف 

 3ف 2ق                  بٓ وّشًِذخً إٌى عٍُ إٌفص         3ف 9ق           عمىْ  ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب      3ف

 3ق                  بٍروق ِذخً إٌى عٍُ إٌفص      4ف 7ق                      زدن   ِذخً إٌى اٌفٍطفت              4ف 

 5ف 3ق                      بٍروق      ِذخً إٌى عٍُ إٌفص    5ف 7ق                زدن    ِذخً إٌى اٌفٍطفت          5ف

 )َ( ِذخً إٌى اٌفٍطفت

 ِعٍرظ

 )َ(ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب

 شٍحبوي

 األربعبء

 

(ثاالحصبء اٌىصفً ) 2ق                 ِىٌف  ِذخً إٌى اٌفٍطفت       1ف 1ف 1ف  

1اٌّذرج       ِبِٓ  

 اٌخٍّص

 7ق                     ٌبرظ    ِذارش وِٕبهح    2ف 2ق            ِىٌف   ِذخً إٌى اٌفٍطفت                  2ف 2ف 

 3ف 7ق              ٌبرظ    ِذارش وِٕبهح                  3ف        2ق            ِىٌف   ِذخً إٌى اٌفٍطفت          3ف

 4ف  3ق              فالذ   ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب          4ف 7ق        ٌبرظ  ِذارش وِٕبهح                4ف

 5ف     3ق          فالذ إٌى األٔثروبىٌىخٍب     ِذخً  5ف

 ضبعت . 01وً حصت =  ِالحظت :

 ق : اٌمبعت               ث: تطبٍك          َ: ِحبضرة                                                                                                                         اٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ األخضر تّثً ِىاد اٌىحذاث األضبضٍت

 

 اٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ اٌىردي تّثً ِىاد اٌىحذاث إٌّهدٍت 

 مواد وحدات التعليم  الاستكشافية وألافقية  التدريس عن بعد:                                                                                                                                                                                                                       ادارة المسم   

االضتىشـــــــــــــبفٍت/ األفمٍت اٌّــــبدة  األضتبر اٌّحبضر أضتبر األعّبي اٌّىخهت  

  بهتىْ ٔصر اٌذٌٓ

 ضٕبء روابحً 

 فرد وثمبفت ) اضتىشبفٍت( بهتىْ ٔصر اٌذٌٓ

 ِذخً إٌى االلتصبد ) اضتىشبفٍت( ٌبرظ راضٍت /

 فرٔطٍت ) أفمٍت (  / حّسة حٕبشً



 خٕشٍت  –خبِعت عببش ٌغرور 

 وٍٍت اٌعٍىَ االختّبعٍت واإلٔطبٍٔت

      

      االختّبعٍتاٌعٍىَ لطُ  

 فئت األوٌىاٌ – 2021/2022برٔبِح اٌذروش اٌحضىرٌت ٌٍطذاضً األوي 

 اٌطٕت األوٌى عٍىَ اختّبعٍت   

 2اٌّذرج  -اٌّدّىعت اٌثبٍٔت 

 2021أوتىبر  14أوتىبر إٌى  03اٌفترة ِٓ: 

::110ـــ    ::110 ::110ـــ    ::1:0  ::1:0ـــ  ::00:  ::00:ـــ    ::00:   

 مدخل إلى علم االجتماع )م( 9ق                لرزٌز    مدخل إلى علم االجتماع  6ف  6ف
 2اٌّذرج                     لرزٌز

 

 األحذ

 1ق                  ِعىشت ِذخً إٌى عٍُ إٌفص      7ف 9ق    رزٌزلاالجتماع      مدخل إلى علم  7ف 

 8ق                  ألطًمدخل إلى علم االجتماع    8ف 8ف

  9ف 8ق    مداسً         مدخل إلى الفلسفة     9ف

   7ق                 مداسًمدخل إلى الفلسفة         01ف  01ف

 ِذارش وِٕبهح )َ( 6ف

 ِٕبذ

 2اٌّذرج 

 )م(ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب 
 2اٌّذرج                         شٌحاوي

 

 االثٍٕٓ

 6ق          بروكً  اهج        مدارس ومن 7ف 

  8ف

 9ق       ألطًاالجتماع     مدخل إلى علم  9ف

 7ق     ِٕبذمدارس ومناهج          01ف

 اٌثالثبء 1ق                   ِعىشت  ٕفص   ِذخً إٌى عٍُ اٌ 6ف 7ق                هري      مدخل إلى الفلسفة      6ف 5ق               بىحرٌكِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب     6ف  6ف

  7ف 5ق          بىحرٌك   ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب     7ف 8ق                  هري      مدخل إلى الفلسفة      7ف 7ف 

 8ف 1ق                ِعىشت  ِذخً إٌى عٍُ إٌفص        8ف                   6ق                بروكًمدارس ومناهج           8ف 8ق     هري     مدخل إلى الفلسفة          8ف

 9ف 6ق               بروكً   مدارس ومناهج          9ف 1ق                   ِعىشت  ِذخً إٌى عٍُ إٌفص    9ف 5ق      بىحرٌك   ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب 9ف

 01ف 01ف  01ف 1ق            ِعىشت ِذخً إٌى عٍُ إٌفص    01ف

 )م(ِذخً إٌى عٍُ إٌفص 

 2اٌّذرج                                       ِعىشت

 )م(ِذخً إٌى اٌفٍطفت 

 2اٌّذرج                                  ِعٍرظ
 األربعبء

 

(ثاالحصبء اٌىصفً ) 6ف 9ق      بن عمران  مدارس ومناهج         6ف  

2اٌّذرج   

 

 

 االعالم اآللً
2اٌّذرج   

 اٌخٍّص

  7ف 7ف 

 5ٌبرارة     قِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب     8ف 8ف

 9ف 9ف

 9ق        مرغاد    مدخل إلى علم االجتماع    01ف 5ق    ٌبرارة ِذخً إٌى األٔثروبىٌىخٍب     01ف

 ضبعت . 01وً حصت =  ِالحظت :

                     ث: تطبٍك                       َ: ِحبضرة                                      ق : اٌمبعت                                                                                     األضبضٍت اٌتعٍٍٍّت خضر تّثً ِىاد اٌىحذاثاٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ األ

  إٌّهدٍت اٌتعٍٍٍّت ٍىْ اٌىردي تّثً ِىاد اٌىحذاثاٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌ

          وألافقية  التدريس عن بعد الاستكشافية وحدات التعليم  وادم 

                                                                                                                           
ادارة المسم               

 

 

 

 

 اٌّــــبدة االضتىشـــــــــــــبفٍت/ األفمٍت األضتبر اٌّحبضر أضتبر األعّبي اٌّىخهت

 بهتىْ ٔصر اٌذٌٓ

 ضٕبء روابحً 

 فرد وثمبفت ) اضتىشبفٍت( بهتىْ ٔصر اٌذٌٓ

 ِذخً إٌى االلتصبد ) اضتىشبفٍت( ٌبرظ راضٍت /

ت ) أفمٍت ( فرٔطٍ / حّسة حٕبشً  



 

 ٕشٍت خ –خبِعت عببش ٌغرور 

 وٍٍت اٌعٍىَ االختّبعٍت واإلٔطبٍٔت

    

 

 االختّبعٍتلطُ اٌعٍىَ  

 األوٌى فئت اٌ – 2021/2022ٌذروش اٌحضىرٌت ٌٍطذاضً األوي برٔبِح ا

 اٌطٕت اٌثبٌثت عٍُ االختّبع   

 2اٌّذرج 

 2021أوتىبر  14أوتىبر إٌى  03اٌفترة ِٓ: 

 

100:: – 100::  100:: – 100::  100:: – 100::  110::- 100::  

 اٌذراضبث اٌّؤضطت فً عٍُ االختّبع

 بٓ رِضبْ                   2اٌّذرج 

 

 

 ضىضٍىٌىخٍب اٌرابط االختّبعً 

 ألطً                  2اٌمبعت /2ف

 ضىضٍىٌىخٍب اٌرابط االختّبعً

 ألطً                   2اٌمبعت1/ف 

 

 األحذ

 

 ٍِتمى اٌتذرٌب عٍى اٌبحث االختّبعً )ث(

 وىاشً             3اٌمبعت  /1ف 

 

 ٍِتمى اٌتذرٌب عٍى اٌبحث االختّبعً )ث(

 وىاشً                       3 اٌمبعت / 2ف 

 

 إٌظرٌبث اٌّعبصرة فً عٍُ االختّبع 

 زرِبْ                      3ٌمبعت /ا2ف

           ضىضٍىٌىخٍب اٌرابط االختّبعً

 ألطً                   2اٌّذرج 

 االثٍٕٓ

 

 إٌظرٌبث اٌّعبصرة فً عٍُ االختّبع

 زرِبْ                2اٌّذرج 

 2عٍُ اختّبع اٌّؤضطبث ف

 بىلطف                    2اٌمبعت/2ف

 1عٍُ اختّبع اٌّؤضطبث ف

 بىلطف                          2اٌمبعت/1ف

 

 اٌثالثبء

 

 إٌظرٌبث اٌّعبصرة فً عٍُ االختّبع

 زرِبْ                    3مبعت اٌ/1ف 

 ٍِتمى اٌتذرٌب عٍى اٌبحث االختّبعً )َ( 

 وىاشً                          2اٌّذرج 

 عٍُ اختّبع اٌّؤضطبث

 حّساوي                   2اٌّذرج 

 األربعبء

 

 ِعبٌدت اٌّعطٍبث االختّبعٍت )ث(  

 لسٌس                    3اٌمبعت / 2ف

 اٌّعطٍبث االختّبعٍت )ث( ِعبٌدت 

 لرزٌس                  3اٌمبعت / 1ف              

 ِعبٌدت اٌّعطٍبث االختّبعٍت )َ(

 لرزٌس                           2اٌّذرج 

 

 اٌخٍّص

 

 اٌذراضبث اٌّؤضطت فً عٍُ االختّبع 

 ِرغبد                     2ٌمبعت / ا1ف

 الختّبع اٌذراضبث اٌّؤضطت فً عٍُ ا

 ِرغبد                       2اٌمبعت  /2ف

 ضبعت . 01ِالحظت : وً حصت = 

  َ: ِحبضرة               ث: تطبٍك                                                                                                                                       األضبضٍت اٌتعٍٍٍّت اٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ األخضر تّثً ِىاد اٌىحذاث

 إٌّهدٍت  اٌتعٍٍٍّت اٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ اٌىردي تّثً ِىاد اٌىحذاث

 مواد وحدات التعليم  الاستكشافية وألافقية  التدريس عن بعد:

 اٌّــــبدة االضتىشـــــــــــــبفٍت/ األفمٍت األضتبر اٌّحبضر أضتبر األعّبي اٌّىخهت

 ) اضتىشبفٍت(اٌحىوّت وأخاللٍبث اٌّهٕت عٍٍّت عمىْ  عمىْعٍٍّت 

) اضتىشبفٍت( تحًٍٍ ضىضٍىٌىخً ٌمضبٌب حمىق اإلٔطبْ زٌٕب ِرغبد /  

 فرٔطٍت ) أفمٍت (  / 

 ادارة المسم

 



 

 خٕشٍت  –خبِعت عببش ٌغرور 

 وٍٍت اٌعٍىَ االختّبعٍت واإلٔطبٍٔت

    

 االختّبعٍتلطُ اٌعٍىَ  

 اٌفئت األوٌى  – 2021/2022اٌحضىرٌت ٌٍطذاضً األوي  برٔبِح اٌذروش

 إٌفصاٌطٕت اٌثبٌثت عٍُ 

 2اٌّذرج 

 2021أوتىبر  14أوتىبر إٌى  03اٌفترة ِٓ: 

100:: – 100::  100:: – 100::  100:: – 100::  110::- 100::  

)م(االضطرابات الحسٌة الحركٌة واألدائٌة   
 شرابن

 اختبارات الشخصٌة )ت(  
                        بادٌس   

 اختبارات الشخصٌة )م(
                        بادٌس

 األحذ

 

 االضطرابات الحسٌة الحركٌة واألدائٌة )ت( 
 شرابن

 )م( علم النفس المرضً للطفل والمراهك
                       هامل

 االثٍٕٓ

 

 )ت(                        اضطرابات السلون
 بن عشً    

 )م(                        اضطرابات السلون
 بن عشً                          

 المنهج العٌادي ودراسة الحالة )م( 
                                 بوعجوج

 اٌثالثبء

 

 )ت( داضطرابات الشخصٌة عند الراش 
 بن عشً                       

                     )م(   داضطرابات الشخصٌة عند الراش
 بن عشً                       

 األربعبء

 

 المنهج العٌادي ودراسة الحالة  )ت(   
 بوعجوج

 )ت( علم النفس المرضً للطفل والمراهك 
 هامل

 اٌخٍّص

 

 ضبعت . 01ِالحظت : وً حصت = 
 األضبضٍت اٌتعٍٍٍّت اٌخبٔبث اٌّظٍٍت ببٌٍىْ األخضر تّثً ِىاد اٌىحذاث

 إٌّهدٍت  اٌتعٍٍٍّت ت ببٌٍىْ اٌىردي تّثً ِىاد اٌىحذاثاٌخبٔبث اٌّظٍٍ

  ث: تطبٍك                                َ: ِحبضرة   
 

 مواد وحدات التعليم  الاستكشافية وألافقية  التدريس عن بعد:
 اٌّــــبدة االضتىشـــــــــــــبفٍت/ األفمٍت األضتبر اٌّحبضر أضتبر األعّبي اٌّىخهت

 ) اضتىشبفٍت( اٌحىوّت وأخاللٍبث اٌّهٕت ببدٌص عبذ اٌمبدر 

) اضتىشبفٍت(اٌطٍىىضىِبتٍه   بٓ وّشً فىزٌت    

 فرٔطٍت ) أفمٍت (  / 

 ادارة المسم


