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 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني     )خريف(الدبلوم المهنية جودة جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

  2حهقح تحث  فهسفح االػرًاد انرًُيح انًهُيح    اسى انًقرر

 أ.د/ وفاء يرسً د. ػادل انهًسً د. ػادل انهًسً    انًحاضر

 505ق   525ق   525ق     انًكاٌ

 االثُيٍ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       كاٌانً

 انثالثاء

   قياس وذقىيى    اسى انًقرر

   د. ػادل انهًسً    انًحاضر

    525ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

    اسى انًقرر
 انرؼهيًي انرخطيط

 وانًذرسي
  إدارج انجىدج انشايهح

  د. ايًاٌ سايً د. يصطفً أييٍ    انًحاضر

  517ق  514ق     انًكاٌ

 انخًيس 

       راسى انًقر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني     )ربيع(الدبلوم المهنية جودة جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

 فهسفح انجىدج     نًقرراسى ا
يذاخم يقارَح نرحسيٍ 

 انًذارس

 د. أيم جاد د. أيم جاد     انًحاضر

 525ق  504ق      انًكاٌ

 االثُيٍ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  إػذاد انطالب نًجرًغ انًؼرفح     اسى انًقرر

  د. ايًاٌ سايً     انًحاضر

  525ق      ًكاٌان

 األرتؼاء

     اسى انًقرر
 انرؼهيى يؤسساخ اػذاد

 انًؼرفح نًجرًغ
 1حهقح تحث 

 أ.د/ سايً ػًارج د. يحًذ هالل     انًحاضر
 324ق   514ق      انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني ف   الدبلوم الخاصة إدارة   خريجدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

    اسى انًقرر
ذُظيى وإدارج يؤسساخ 

 انررتيح انخاصح
  إحصاء ذرتىي

  د. يحًذ هالل نشالأ.د/ يحًىد ا    انًحاضر

   321ق  321ق     انًكاٌ

 االثُيٍ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

    اسى انًقرر
إدارج يؤسساخ رياض 

 األطفال
  ػًهياخ اإلدارج

  أ.د/ فرحً ػشيثح أ.د/ وفاء يرسً    انًحاضر

  505ق  324ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

       رراسى انًق

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 
 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني الدبلوم الخاصة إدارة  ربيع     جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       سى انًقررا

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 االثُيٍ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

  يُاهج تحث ادارج يذرسيح    اسى انًقرر

  أ.د/ سايً ػًارج أ.د/ إسًاػيم دياب    انًحاضر

  517ق  123ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

    اسى انًقرر
ذخطيط وادارج انًىارد 

 انثشريح
 قيادج إداريح 

 أ.د/ فرحً ػشيثح  أ.د/ يحًىد انشال    انًحاضر

 525 ق  525ق     انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 
 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني   خريف  ل تربية صوأالخاصة الدبلوم  جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

  احصاء ذرتىي     اسى انًقرر

  د. يحًذ هالل     انًحاضر

  321ق      انًكاٌ

 االثُيٍ

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انثالثاء

   ذؼهيى وذًُيح يسرذايح    اسى انًقرر

   أ.د/ فرحً ػشيثح    انًحاضر

   505ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

 يُاهج تحث  ذخطيط وإدارج انًىارد انثشريح    اسى انًقرر

 طفً أييٍد. يص  أ.د/ يحًىد انشال    انًحاضر

 226ق  525ق     انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

  

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني الدبلوم  الخاصة أصول تربية ربيع   جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

     اسى انًقرر
انرؼهيى فً يصر ػثر 

 انؼصىر
 

  أ.د/ يحًذ أتى خهيم     انًحاضر

   223ق      انًكاٌ

 االثُيٍ

 فهسفح انررتيح      اسى انًقرر

 أ.د/ وفاء يرسً      انًحاضر

 505ق       انًكاٌ

 انثالثاء

  ػهى اجرًاع انررتيح    نًقرراسى ا
َظاو انرؼهيى فً دول انؼانى 

 انًرقذو

 أ.د/ سايً ػًارج  أ.د/ سايً ػًارج    انًحاضر

 517ق   517ق     انًكاٌ

 األرتؼاء

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 انخًيس 

       اسى انًقرر

       انًحاضر

       انًكاٌ
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 
 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني       خريف دارةماجستير إول محاضرات جد

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

     اسى انًقرر

     انًحاضر

     انًكاٌ

 األحذ

 (2حهقح تحث )ف     اسى انًقرر

 أ.د/ يحًىد انشال     انًحاضر

 انًكرة     انًكاٌ

 االثُيٍ

        اسى انًقرر

        انًحاضر

    انًكاٌ
 

   

 انثالثاء

 (2) فانًؼهىياخ َظى وذحهيم انًُظًاخ      اسى انًقرر

 أ.د/ إسًاػيم دياب      انًحاضر

    انًكاٌ
 

 
 انًكرة

 األرتؼاء

  (2انفكر اإلداري )ف    اسى انًقرر

  رحً ػشيثحأ.د/ ف    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 انخًيس 

        اسى انًقرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 

 
 
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني ماجستير إدارة ربيع      جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

  (1انًذير وذحهيم انًُظًاخ )ف   اسى انًقرر

  أ.د/ فرحً ػشيثح   انًحاضر

  انًكرة   انًكاٌ

 األحذ

  (1سياساخ إداريح )ف    اسى انًقرر

  أ.د/ إسًاػيم دياب    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 االثُيٍ

        اسى انًقرر

        انًحاضر

    انًكاٌ
 

   

 انثالثاء

       اسى انًقرر

       انًحاضر

    انًكاٌ
 

 
 

 األرتؼاء

 (1سهىك ذُظيًً ) ف     اسى انًقرر

 أ.د/ يحًىد انشال     انًحاضر

 انًكرة     انًكاٌ

 انخًيس 

        اسى انًقرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني      خريفصول ماجستير أجدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

 (2سياساخ وذشريؼاخ )ف (2سهىك ذُظيًي )ف   اسى انًقرر

 أ.د/ فرحً ػشيثح أ.د/ يحًىد انشال   انًحاضر

 انًكرة انًكرة    انًكاٌ

 األحذ

  (2)ف اذجاهاخ يؼاصرج في انفهسفاخ انررتىيح    اسى انًقرر

  يرسً وفاء/ د.أ    انًحاضر

  انًكرة     انًكاٌ

 االثُيٍ

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انثالثاء

 اسى انًقرر

 

  

   انًحاضر

   انًكاٌ

 األرتؼاء

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 انخًيس

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 
  

 
 



 

 عميد الكلية                                                                                                              لجنة الجدول             

 أمل مهرانا.د/                                                              د/ سعيد عشيبةعبد العزيز سليم، د/     

 

 1029/1010 الفصل الدراسي: الثاني      ربيعماجستير أصول جدول محاضرات 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انثياَاخ انيىو

 انسثد  

     اسى انًقرر

     انًحاضر

     انًكاٌ

 األحذ

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 االثُيٍ

  (1فهسفح انرؼهيى انجايؼً )ف    اسى انًقرر

  أ.د/ وفاء يرسً    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 انثالثاء

 اسى انًقرر

 

 (1حهقح تحث )ف 

 أ.د/ وفاء يرسً  انًحاضر

 انًكرة  انًكاٌ

 األرتؼاء

  (1أساسياخ وذقُياخ انرخطيط )ف    اسى انًقرر

  ايً ػًارجأ.د/ س    انًحاضر

  انًكرة    انًكاٌ

 انخًيس

      اسى انًقرر

      انًحاضر

      انًكاٌ

 
 


