
 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال
 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م2019/2020 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  

    بيقات على التعلمتط لغة إنجليزية  اسم المقرر

     أ عوض عمارة  المحاضر

    دور الرابعالنفس بالمعمل علم  116قاعة   المكان

 األحد

    تدريس مصغر سيكولوجية التعلم إدارة مدرسية اسم المقرر

    أ أحمد شرف د فاطمة + د رشا د مصطفى أمين  المحاضر

    120قاعة  524مدرج  524مدرج  المكان

 ثنيناال

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
اقتصاديات نقود وبنوك 

 وتجارة
   محاسبة مالية محاسبة مالية اقتصاديات نقود وبنوك وتجارة

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة لية التجارةك كلية التجارة المكان

 الخميس

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

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة المكان
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 م2019/2020 الدراسي: األول الفصلتجاري  تعليم الثالثة /الفرقةدول محاضرات ج

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

 ت  السب

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 تكنولوجيا التعليم اسم المقرر
عملي 

 تكنولوجيا

الحاسب في 

 التخصص

  طرق التدريس تطبيقات طرق التدريس
 

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

   328قاعة  324قاعة  معمل التكنولوجيا 323مدرج  المكان

 االثنين

 اسم المقرر

 التربية العملية
   

    المحاضر

    المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

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

       المحاضر

   كلية التجارة كلية التجارة كلية التجارة جارةكلية الت المكان

 الخميس

    3محاسبة مالية  3محاسبة مالية  3محاسبة مالية  اسم المقرر

       المحاضر

    تجارةكلية ال كلية التجارة كلية التجارة المكان
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 م2019/2020ولالفصل الدراسي: األ    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 

    طمان د حنان المحاضر

    328قاعة  المكان

 االثنين

    على التدريستطبيقات  صحة نفسية المناهج اسم المقرر

    قسم المناهج د آيات الدميري د رباب أو الوفا  المحاضر

    معمل التدريس 323مدرج  323مدرج  المكان

 الثالثاء

   تصاديات تنمية وتخطيطاق 2تطبيقات محاسبة حكومية  2محاسبة حكومية   اسم المقرر

       المحاضر

   ية التجارةكل كلية التجارة كلية التجارة  المكان

 األربعاء

     اسم المقرر
  

       المحاضر

       المكان

 الخميس

    ةتطبيقات على المحاسبة الضريبي محاسبة ضريبية اسم المقرر

      المحاضر

    التجارةكلية  كلية التجارة المكان

 


