
 

 

في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب 

                                                                                                                                                                                                                      الأسبوع التالي وهكذا

   عميد الكلية

 انامل مهر.د/ أ                                                                                                     
 

 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول        تجاريتعليم  األولى  / جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    لغة عربية رياضة لغة إنجليزية اسم المقرر

    د أماني عبد الكريم كلية التجارة أ عوض عمارة المحاضر

    705قاعة  كلية التجارة 704قاعة  المكان

 األحد

    مبادئ القانون مبادئ القانون  اسم المقرر

       المحاضر

    714قاعة  714قاعة   المكان

 االثنين

  والمواطنة االنتماء والوالء     اسم المقرر

  د.......     المحاضر

  122مدرج      المكان

 الثالثاء

     مقرر اختياري * المعلم ومهنة التعليم أصول اإلدارة اسم المقرر

 د عادل اللمسي كلية التجارة المحاضر
 دراز د عبد الحميد

 الطراوي د أماني
    

 524مدرج  كلية التجارة المكان
 524مدرج 

 122مدرج 
    

 األربعاء

    محاسبة مالية محاسبة مالية لغة عربية اسم المقرر

 د عبد الغفار+ د اسماء المحاضر
 كلية التجارة كلية التجارة

   

    كلية التجارة كلية التجارة 323مدرج  المكان

 الخميس

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

122، أو مادة التفكير الفلسفي بمدرج 524* يختار الطالب مقرر واحد فقط، إما مادة التربية الصحية بمدرج 



 

 

في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب 

                                                                                                                                                                                                                      الأسبوع التالي وهكذا

   عميد الكلية

 انامل مهر.د/ أ                                                                                                     
 

  

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول تجاري  تعليم الثانية /جدول محاضرات الفرقة

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    تطبيقات على التعلم لغة إنجليزية  المقرراسم 

     أ عوض عمارة  المحاضر

    معمل علم النفس بالدور الرابع 116قاعة   المكان

 األحد

    تدريس مصغر سيكولوجية التعلم إدارة مدرسية اسم المقرر

    أ أحمد شرف د فاطمة + د رشا إيمان ساميد  المحاضر

    120قاعة  524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة   المكان

 األربعاء

   مالية محاسبة محاسبة مالية اقتصاديات نقود وبنوك وتجارة اقتصاديات نقود وبنوك وتجارة اسم المقرر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 الخميس

   1محاسبة حكومية  1محاسبة حكومية  مبادئ اإلحصاء   مبادئ اإلحصاء   اسم المقرر

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة التجارةكلية  المكان

 
 

 

  



 

 

في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب 

                                                                                                                                                                                                                      الأسبوع التالي وهكذا

   عميد الكلية

 انامل مهر.د/ أ                                                                                                     
 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األولتجاري  تعليم الثالثة /الفرقةدول محاضرات ج

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10 10-8 البيانات اليوم

 السبت  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 التعليمتكنولوجيا  اسم المقرر
عملي 

 تكنولوجيا

الحاسب في 

 التخصص

  طرق التدريس تطبيقات طرق التدريس
 

   د حنان طمان أ احمد شرف قسم المناهج د محمد فوزي المحاضر

   704قاعة  324قاعة  معمل التكنولوجيا 323مدرج  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 التربية العملية
   

    المحاضر

    المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   3محاسبة مالية  إحصاء تطبيقي عملي إحصاء تطبيقي نظري إحصاء تطبيقي نظري اسم المقرر

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 الخميس

    3محاسبة مالية  3محاسبة مالية  3مالية محاسبة  اسم المقرر

       المحاضر

    كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان

 
 

 
  



 

 

في الأسبوع الأول المحاضره بالكليه والنصف الآخر اون لاين ويتم التبادل في ملاحظة مهمة : سيتم تقسيم الطلاب من خلال استاذ الماده بحيث يحضر نصف الطلاب 

                                                                                                                                                                                                                      الأسبوع التالي وهكذا

   عميد الكلية

 انامل مهر.د/ أ                                                                                                     
 

 م2020/2021 الفصل الدراسي: األول    تجاريتعليم  الرابعة /الفرقةجدول محاضرات 

 8-6 6-4 4-2 2-12 12-10  10-8 البيانات اليوم

 السبت  

      اسم المقرر

      المحاضر

      المكان

 األحد

  اسم المقرر

 التربية العملية

    2طرق التدريس 

    د حنان طمان المحاضر

    328قاعة  المكان

 االثنين

    تطبيقات على التدريس صحة نفسية المناهج اسم المقرر

    قسم المناهج د آيات الدميري د رباب أو الوفا  المحاضر

    معمل التدريس 323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

   اقتصاديات تنمية وتخطيط 2تطبيقات محاسبة حكومية  2محاسبة حكومية   اسم المقرر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة  المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة  المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 محاسبة ضريبية اسم المقرر
تطبيقات على المحاسبة 

 ةالضريبي
   

    كلية التجارة كلية التجارة المحاضر

    كلية التجارة كلية التجارة المكان

 


