
(أصىل الرتبيةجملس قسن  قاعة)                                                                                    
 

  ( 9191-9102 ثانىفصل دراسي  – ىدة واعتوادج –ههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة              
أيام 

 األسبوع
9 -  11 11  -   1 1-3 3-    5  5 – 7 7 - 8 

       األحد

     االثنين
 

 

 ىظه إداسّ اجلٌدّ الشاملْ الثالثاء
 أ.د. أمحذ عبذ اهلل

 د.هـ جٌدّ

إداسّ التغَري 
 املؤطظُ

 أ.د. أمحذ عبذ اهلل
 د.هـ جٌدّ

 مششًع حبجُ
 ـ جٌدّد.ه

 د. أمحذ الظنان
 د.هـ جٌدّ

التكٌٍه الزاتُ  
 املؤطظُ

 د.هـ جٌدّ
 د. ذلنذ مصطفٓ

 احملاطبَْ التعلَنَْ  
 د.هـ جٌدّ ًاعتناد
 د. صالح عبذ اهلل

       األربعاء

       الخميس

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                         
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



(ةأصىل الرتبيجملس قسن  قاعة)                                                                                    
 

  ( 9191-9102ثانى فصل دراسي  إدارة هدرسية –ههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة              
أيام 

 األسبوع
9 -  11 11  -   1 1-3 3-    5  5 – 7 7 - 8 

       األحد

 إداسّ تعلَنَْ مكاسىْ االثنين
 د.هـ إداسّ مذسطَْ

 د. أماىُ الششٍف

   
 

 

االتصال اإلعالمُ    اءالثالث
 الرتبٌِ

د.هـ إداسّ 
 مذسطَْ

 د. عبذي الكصريِ

    

 تطبَكات البحح العلنُ األربعاء
 د. مشًّ مصطفٓ

 د.هـ إداسّ مذسطَْ

 الكشاس الرتبٌِ
 د. مشًّ مصطفٓ

 د.هـ إداسّ مذسطَْ

 أطالَب إداسٍْ
 د. أماىُ

 د. هـ إداسّ

 إداسّ مذسطَْ حذٍجْ   
 د. حيان احللٌاىُ

 ـ إداسّ مذسطَْد. ه

       الخميس

 

  ليةعويـد الك                  يعتود،،،،                                         
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



(أصىل الرتبيةجملس قسن  قاعة)                                                                                    
 

  ( 9191-9102ثانىفصل دراسي تربية هقارنة  –خاصة بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة              
أيام 

 األسبوع
9 -  11 11  -   1 1-3 3-    5  5 – 7 7 - 8 

 اإلداسّ املذسطَْ     األحد
 د. ىعنات عبذ الياصش

 د.خ تشبَْ مكاسىْ

 

      االثنين

 قاعْ حبح     الثالثاء
 د.خ. تشبَْ مكاسىْ
 د. حيان احللٌاىُ

 

 اإلحصاء الرتبٌِ   األربعاء
 د. باطه طلَنان

 د. خ. أصٌل + تشبَْ مكاسىْ

 2الرتبَْ الذًلَْ  
 لياصشد. ىعنات عبذ ا

 د. خ. تشبَْ مكاسىْ

 

       الخميس

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     

 



(أصىل الرتبيةجملس قسن  قاعة)                                                                                    
 

  ( 9191-9102ثانىفصل دراسي      أصىل الرتبية –خاصة  بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىمجدول الدراسة              
أيام 

 األسبوع
9 -  11 11  -   1 1-3 3-    5  5 – 7 7 - 8 

       األحد

 ًاقتصادٍات التعلَه تدطَط تشبٌِال     االثنين
 د.خ أصٌل الرتبَْ
 أ.د. أمحذ حظني

 

       الثالثاء

 اإلحصاء الرتبٌِ   األربعاء
 د. باطه طلَنان

 د. خ. أصٌل + تشبَْ مكاسىْ

 قضاٍا تشبٌٍْ معاصشّ
 د. ماجذّ الظنالٌطُ

 خ. أصٌل الرتبَْد.

  

 قاعْ حبح     الخميس
 د.خ أصٌل الرتبَْ
 د. حيان احللٌاىُ

 

 
 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



(املناهججملس قسن  قاعة)                                                                                      
 (  9191-9102ثاني فصل دراسي  (خاصة هناهج تربيةههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة    

 

أيام 
 األسبوع

9 -  11 11- 11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-5 5 -  7 7 - 8 

 الجمعة 
Stem 
 معلم

       

 السبت 
Stem 
 قيادات

      

       األحد

       االثنين

 طشق تذسٍع مٌهٌبني  الثالثاء
مياهج تشبَْ  د.هـ.

 خاصْ
 د. عبذ الشاصق

 تذسٍب مَذاىُ 
 د.هـ.و. خاصْ
 د. محذِ مشطُ

رًِ  مواسات 
االحتَاجات 

 ْاخلاص
 د.هـ.و خاصْ

 د. عبذ الٌهاب

  

 قاعْ حبح األربعاء
 مياهج خد.هـ.

 د. عنش خلَل

 أ.د. فاٍضّ أمحذ
مياهج رًِ االحتَاجات 

 اخلاصْ
 د.هـ مياهج تشبَْ خاصْ

 د. صكشٍا 
 تصنَه مٌاقف تعلَنَْ

 د.هـ مياهج تشبَْ خاصْ 

     

      الخميس

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



(املناهجقسن  جملس قاعة)                                                                                      
 (  9191-9102ثاني فصل دراسي      (وبراهج  هناهج –ههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة    

 

أيام 
 األسبوع

9 -  11 11- 11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-5 5 -  7 7 - 8 

 السبت
 

 د. محذِ البَطاس 
د.هـ مياهج ًبشامج تذسٍب 

 مَذاىُ

     
 

       األحد

 قاعْ حبح    االثنين
 د.هـ. مياهج

 د. ًدٍع

   

 تكٌٍه مياهج الثالثاء
 د.هـ. مياهج

 طعذ خلَفْد. 

أطالَب  تذسٍع  
 فئات خاصْ
 د.هـ. مياهج

 د. فاٍضّ

     

 أ.د. أمحذ صاسع     األربعاء
اطتدذاو اللنبٌَتش 

 يف بياء امليوج
 د.هـ مياهج ًبشامج

 أ.د. مجال فلشِ
 ىظشٍْ امليوج

ـ مياهج د.ه
 ًبشامج

   

      

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



(املناهججملس قسن  قاعة)                                                                                      
 (  9191-9102ثاني فصل دراسي      التعلين( تكنىلىجيا – بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم خاصةجدول الدراسة    

 

أيام 
 األسبوع

9 -  11 11- 11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-5 5 -  7 7 - 8 

 الجمعة 
Stem 
 معلم

      

 السبت 
Stem 
 قيادات

      

       األحد

       االثنين

         الثالثاء

 أ.د. صٍيب       األربعاء
 حقاعْ حب

 د.خ تليٌلٌجَا

 د. ماسٍان
 طشق التكٌٍه

 د.خ تليٌلٌجَا

 

 ىظه إداسّ     الخميس
 د.خ تليٌلٌجَا

 د. ذلنٌد أبٌ ىاجُ

 إحصاء تشبٌِ
 يٌلٌجَاد.خ تل

 د. سفعت

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



 

(املناهججملس قسن  قاعة)                                                                                      
 (  9191-9102ثاني فصل دراسي      تكنىلىجيا التعلين( –ههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة    

 

أيام 
 األسبوع

9 -  11 11- 11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-5 5 -  7 7 - 8 

 السبت
 . أحالو الذطٌقُد

مظتحذثات 
 تليٌلٌجَا تعلَه
 د.هـ تليٌلٌجَا

 د. محذِ البَطاس
 د.هـ تصنَه املكشسات

 تليٌلٌجَا التعلَه

األجوضّ العلنَْ  
 ًصَاىتوا

 د.هـ. تليٌلٌجَا
 أ.د. ذلنٌد أبٌ ىاجُ

 تذسٍب مَذاىُ
 د.هـ تليٌلٌجَا
 أ.د. علُ طَذ

    

       األحد

       االثنين

         الثالثاء

 د. ماسٍان األربعاء
 بشدلْ تعلَنَْ
 د.هـ تليٌلٌجَا

 د. صكشٍا 
 اللنبٌَتش ًالتعلَه

 د.هـ تليٌلٌجَا

      

      الخميس

 
  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                

 
  (دل رمسى محاعادأ.د/ )                                     



 

(املناهججملس قسن  قاعة)                                                                                      
 (  9191-9102اني ثفصل دراسي      هناهج( –خاصة  بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىمجدول الدراسة    

 

أيام 
 األسبوع

9 -  11 11- 11 11-11 11-1 1-1 1-3 3-5 5 -  7 7 - 8 

 الجمعة 
Stem 
 معلم

       

 السبت 
Stem 
 قيادات

      
 

 قاعْ حبح    األحد
 د.خ مياهج
 د. علُ طَذ

 Eمصطلحات لغْ 

 د.خ. مياهج
 د. صابش جالل

 

 تشبٌِ إحصاء      االثنين
 د.خ. مياهج

 ذِ مشطُد. مح

 

 تطٌٍش مياهج         الثالثاء
 د.خ. مياهج

 د. مجال فلشِ

          األربعاء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الخميس

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



 

(علن النفسس قسن جمل قاعة)                                                                               
 

  (9191-9102ثانى فصل دراسي (  خاصةتربية  –ههنية  بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىمجدول الدراسة         
أيام 

 األسبوع
9 - 11 11 - 11 11 – 11 11 – 1 1 – 1 1 - 3 3 -  5 5 – 7 7 - 8 

          السبت

اضطشاب اللالو      األحد
 ًالتٌاصل

 خاصْد.هـ تشبَْ 
 أ.د. عفاف جعَص

 إعاقْ مسعَْ
 د.هـ تشبَْ خاصْ

 د. سجب

 

       االثنين

 إعاقْ عكلَْ   الثالثاء
 د. هـ تشبَْ خاصْ

 د. فاطنْ

 تذسٍب مَذاىُ 
د.هـ تشبَْ 
 خاصْ ًإسشاد
 د. مصطفٓ

االضطشابات    
 االىفعالَْ

 د. هـ تشبَْ خاصْ
 أ.د. صنٌٍل

 التعلَه صعٌبات  األربعاء
 خاصْ د.هـ تشبَْ

 د. ميتصش

 حبح قاعْ
 د.هـ تشبَْ خاصْ

 د. ميتصش

      

 املٌهٌبني       الخميس
 د.هـ تشبَْ خاصْ

 د. إماو مصطفٓ

  

 

  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                
 

  (داعادل رمسى محأ.د/ )                                     



 

(علن النفسجملس قسن  قاعة)                                                                               
 

  (9191-9102ثانى ل دراسي فص     إرشاد تربىي( –ههنية بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة         
أيام 

 األسبوع
9 - 11 11 - 11 11 – 11 11 – 1 1 – 1 1 - 3 3 -  5 5 – 7 7 - 8 

          السبت

        األحد

       االثنين

 اإلسشاد الرتبٌِ الثالثاء
 د.هـ إسشاد
 د. مذحيْ

 صحْ ىفظَْ
 د. هـ إسشاد
 د. مذحيْ

 عله ىفع معشيف 
 د. هـ إسشاد

 شعباند. ذلنذ 

 تذسٍب مَذاىُ
د.هـ تشبَْ 
 خاصْ ًإسشاد
 د. مصطفٓ

    

 حبحقاعْ     األربعاء
 د. هـ إسشاد
 أ.د. عناد

مشلالت األطفال 
 ًاملشاهكني
 د.هـ إسشاد

 د. سجب

 إسشاد رًِ االحتَاجات
 د.هـ إسشاد

 د. سجب

   

          الخميس

 
  ليةعويـد الك                 د،،،،يعتو                                                

 
  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     



 

(النفس علنجملس قسن  قاعة)                                                                               
 

  (9191-9102ثانى فصل دراسي      صحة نفسية( –خاصة بنظام التعلين عن بعد  ) دبلىم جدول الدراسة         
أيام 

 األسبوع
9 - 11 11 - 11 11 – 11 11 – 1 1 – 1 1 - 3 3 -  5 5 – 7 7 - 8 

          السبت

 اإلحصاء الٌصفُ ًتطبَكاتى    األحد
 د.خ صحْ ىفظَْ

 أمحذ عجنان أ.د.

   

       االثنين

 عله ىفع معشيف        الثالثاء
 د.خ. صحْ ىفظَْ
 أ.د. أمحذ عجنان

 

 أطالَب اإلسشاد اليفظُ       األربعاء
 د.خ صحْ ىفظَْ

 د. سجب

 مياهج حبح
 د.خ. صحْ ىفظَْ

 أ.د. علُ أمحذ

 

          الخميس

 
  ليةعويـد الك                 يعتود،،،،                                                

 
  (دعادل رمسى محاأ.د/ )                                     

 


