
 

 

 

 

 انذثهٕو انعبيخ فٙ انترثٛخ ) َظبو انعبو انٕادذ(أٔال: 
 

 القائم بالتدريس الفرقة والتخصص الساعات عدد اسم المقرر

 انًعهى ٔيُٓخ انتعهٛى

 

 د/ دبيذ أدًذ يذًذ انطٛذ شذبتّ دثهٕو تفرغ )عرثٗ( 2

دثهٕو تفرغ ) فهطفخ + جغرافٛب + رٚبضخ +  2

 ادارح يذرضٛخ 

 د/ دبيذ أدًذ يذًذ انطٛذ شذبتّ

 ب عهٗ  دبيذ د/ دُٚ اَجهٛسٖ + عهٕو + يالثص (دثهٕو تفرغ ) 2

+ فرَطبٖٔ  يٕاد تجبرٚخدثهٕو تفرغ ) 2

 +دبضت آنٗ(

  أضًبء انٓبدٖد/ 

+ اشراف ,دثهٕو تفرغ )تبرٚخ  + عهى َفص 2

 (اجتًبعٗ

 د/ أيم يعٕض انٓجرضٗ يُٛع

 انترثٛخ ٔقضبٚب انعصر

 

 د/ أيم دطٍ دراد دثهٕو تفرغ )عرثٗ( 2

+ اشراف ,ى َفصدثهٕو تفرغ )تبرٚخ  + عه 2

 اجتًبعٗ(

  د/ عال عبصى إضًبعٛم

دثهٕو تفرغ ) فهطفخ + جغرافٛب + رٚبضخ +  2

 ادارح يذرضٛخ 

  د/ عال عبصى إضًبعٛم

+ فرَطبٖٔ  يٕاد تجبرٚخدثهٕو تفرغ ) 2

 +دبضت آنٗ(

 أ.د/ عجذ انٕدٔد يذًٕد يكرٔو

 ادد/ أيم دطٍ در اَجهٛسٖ + عهٕو + يالثص (دثهٕو تفرغ ) 2

انًذرضخ ٔانًجتًع 

 )إختٛبرٖ(
 د / يذًذ االخُبٖٔ )عرثٗ+ رٚبضخ( دثهٕو تفرغ 2

 

 

 



 

 

 انترثٛخ انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ: ثرايج ثبَٛب

 انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ إدارح يذرضٛخ (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 606  إدارح األزيبد فٙ انًؤضطبد

 انترثٕٚخ

 أ.د. تٕدر٘ يرقص دُـــب يقـــــبر 3

 أ.د. يذًذ دطٍُٛ عجذِ انعجًـــٙ

 

ED608  َٔظرٚبد اإلدارح تبرٚخ

 انترثٕٚخ

 أ.د. صــالح انذٚــٍ إثراْٛى يعـٕض 3

 أ.و.د. إثراْٛى انطٛـذ انعٕٚهــــٗ

 

ED 609  ٙانتخطٛظ االضتراتٛج

 انًذرضٙ  )اختٛبر٘(

 أ.د. يذًــذ اثراْٛى عطٕح يجــبْذ 2

 أشرف انطعٛذ أدًذ يذًذأ.و.د. 

 

 انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ ضًبٌ انجٕدح (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 607  يذاخم انتغٛر ٔاإلصالح

 انترثٕ٘

 عبدل يُصٕر يذًٕد صبنخد. و.أ. 3

 عهٗ عجذ رثّ دطٍٛأ.و.د. 

 

ED 608  ٌانُظى انعبنًٛخ فٗ ضًب

 انجٕدح

 أ.د. صــالح انذٚــٍ إثراْٛى يعـٕض 3

 أيم دطٍ درادد. 

 

ED 610  ثقبفخ انًعبٚٛر ٔانجٕدح

 فٙ انتعهٛى )إختٛبرٖ(

 دطٍ يذًذ دطبٌأ.د.  2

 د. يذًذ انطٛـــــــذ االخُــبٖٔ

 

 انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )ترثٛخ انطفم (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 607  قٛى ٔأخالقٛبد انطفم

 ٔاألضرح

 أ.د. / عجــذ انردًـــٍ انُقٛــــت 3

 أ.د. يجذ٘ صالح طــــّ انًٓــذ٘

 

 ( انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ انترثٛخ انخبصخ

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 613  إدارح يؤضطبد انترثٛخ

 انخبصخ )إختٛبرٖ(

 أ.د. يذًذ دطٍُٛ عجذِ انعجًـــٙ 2

 د. أيــم يعٕض انٓجرضٗ يُٛــع

 

 )شعجخ األخصبئٙ انُفطٙ انًذرضٙ (انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ 

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 608  األصٕل االجتًبعٛخ

 خ نهترثٛخٛٔانفهطف

 أ.و.د. إثراْٛى انطٛـذ انعٕٚهــــٗ 3

 أيــم دطٍ دطٍ درادد. 

 

ED 611    انًعهى ٔيُٓخ انتعهٛى

 )اختٛبر٘(

 يذًذ اثراْٛى عطِٕ يجبْذد. أ.و. 2

 يذًذ انطٛذ االخُبٖٔأ.و.د. 

 

 

 



 

 

 انذثهٕيّ انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ يُبْج ٔثرايج انتعهٛى (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 609  األصٕل االجتًبعٛخ

خ نهترثٛخ ٛٔانفهطف

 )اختٛبر٘(

 ٛى  دطبٌدطٍ يذًذ اثراْأ.د.  2

  أ.د. يذًــذ اثراْٛى عطٕح يجــبْذ

 

 انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ انترثٛخ انجٛئٛخ (

  انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 611  األصٕل االجتًبعٛخ

خ نهترثٛخ ٛٔانفهطف

 )اختٛبر٘(

 أ.و.د. إثراْٛى انطٛـذ انعٕٚهــــٗ 2

 رادد. أيــم دطٍ دطٍ د

 

 ٙ انترثٛخ )شعجخ انتفٕق انعقهٗ (انذثهٕو انًُٓٛخ ف

 يالدظبد ى ثبنتذرٚصانقبئ عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 608  األصٕل االجتًبعٛخ

خ ٛٔانفهطف

 نهترثٛخ)اختٛبر٘( 

                       يذًذ اثراْٛى عطِٕد.  أ. 2

 انٓجرضٗ يُٛعأيم يعٕض د.  

 

 انذثهٕو انًُٓٛخ فٙ انترثٛخ )شعجخ انقٛبش ٔانتقٕٚى (

 يالدظبد ى ثبنتذرٚصانقبئ عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 609  األصٕل االجتًبعٛخ

خ نهترثٛخ ٛٔانفهطف

 )اختٛبر٘(

                       يذًذ اثراْٛى عطِٕ. د. أ 2

 أيم يعٕض انٓجرضٗ يُٛعد. 

 

 

 انترثٛخ فٙ انخبصخانذثهٕو : ثرايج بنثثب

 أصٕل ترثٛخ (انذثهٕو انخبصخ فٙ انترثٛخ )

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 706  تخطٛظ انتعهٛى

 ٔاقتصبدٚبتّ

  .د. يذًذ دطٍُٛ عجذِ انعجًـــٙأ 3

 أ.و.د/ اثراْٛى انطٛذ انعٕٚهٗ 

 

ED 707  انتعهٛى ٔانتًُٛخ

 ٔانًطتذايخ

 تٕدرٖ يرقص دُب يقبرأ.د. /  3

 أ.و.د. عبدل يُصٕر يذًٕد صبنـــخ

 

STAT710  ٕ٘أ.و.د/ عهٗ عجذ رثّ دطٍٛ 2 اإلدصبء انترث 

 أشرف انطعٛذ أدًذأ.و.د/ 

 

ED 711 يذًذ عطِٕ يجبْذ د. /  أ. 2 قبعخ ثذث  

 أ.د. يجذ٘ صالح طــــّ انًٓــذ٘

 

 



 

 

 صخ فٙ انترثٛخ )شعجخ ترثٛخ طفم (انذثهٕو انخب

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

Curr/ 

ED 708 

تصًٛى األَشطخ 

 ٔاألنعبة انترثٕٚخ

 أ.د. / دــطٍ يذًــذ اثراْٛى دطبٌ 1½ 

 د. أيــم يعٕض انٓجرضٗ يُٛــع

ثبنًشبركخ يع قطى 

 انًُبْج 

STAT712  ٕ٘أ.د. / يُٓٙ يذًذ إثراْٛى غُبٚى 2 اإلدصبء انترث                 

 أ.و.د/ عهٗ عجذ رثّ دطٍٛ

 

ED 713 أ.د/ يُٓٗ يذًذ غُبثى 2 قبعخ ثذث 

 يجذٖ صالح طّ انًٓذٖأ.د. 

 

ED 709  انجٕدح انشبيهخ ٔإدارح

يؤضطبد رٚبض 

 األطفبل )إختٛبرٖ(

 راْٛى يعـٕضأ.د. صــالح انذٚــٍ إث 2

 يجبْذيذًذ اثراْٛى عطِٕ أ.د. 

 

 انذثهٕو انخبصخ فٙ انترثٛخ )شعجخ ترثٛخ خبصخ (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 707 

انتخطٛظ ٔإدارح 

يؤضطبد انترثٛخ 

 انخبصخ

3 
 أ.د. يذًذ دطٍُٛ عجذِ انعجًـــٙ

 أشرف انطعٛذ أدًذ د. / و.أ.
 

 انذثهٕو انخبصخ فٙ انترثٛخ )شعجخ صذخ َفطٛخ (

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 707 3 َظى عبنًٛخ فٗ انترثٛخ 
 يجذٖ صالح طّ انًٓذٖأ.د. 

 
 

 ٛخ )انًُبْج ٔطرق تذرٚص انتخصص (انذثهٕو انخبصخ فٙ انترث

 يالدظبد قبئى ثبنتذرٚصان عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 710  إدارح األزيبد انتعهًٛٛخ

 )اختٛبر٘(

 تٕدرٖ يرقص دُب يقبر .د. / أ 3

 أ.د. يذًــذ اثراْٛى عطٕح يجــبْذ

 

 انذثهٕو انخبصخ فٙ انترثٛخ )انترثٛخ انجٛئٛخ (

 يالدظبد قبئى ثبنتذرٚصان عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 715  النظم العالمية في التربية

 البيئية )اختياري(
                         دطٍ يذًذ دطبٌأ.د.  3

  عجذ انٕدٔد يذًٕد يكرٔوأ.د. 

 

 فٙ انترثٛخ )تكُٕنٕجٛب انتعهٛى (انذثهٕو انخبصخ 

 يالدظبد قبئى ثبنتذرٚصان عذد انطبعبد اضى انًقرر رقى انًقرر

ED 714  ًٙأخالقٛبد انجذث انعه

 )اختٛبر٘(

                              يجذٖ صالح طّ انًٓذٖأ.د.  3

 عجذ انٕدٔد يذًٕد يكرٔوأ.د. 

 



 

 

 انترثٛخ فٙ انًبجطتٛر: ثرايج راثعب
 

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد انًقرر

 يقرر يتقذو

 

3 

 

 صــالح انــذٍٚ إثراْٛى يعـــــــٕضأ . د / 

  دطٍُٛ عجذِ انعجًٗأ . د / يذًــذ 

 

 تخصصٙيقرر 

 )فهطفخ ترثٛخ(
3 

 انُقٛت ٍـعجذ انردً ٍـدًذ انرــعجأ . د / 

  انًٓـذٖ  الح طــــــــّــذ٘ صــأ . د / يج

 

 تخصصٙيقرر 

 )اجتًبعٛبد ترثٛخ(
3 

 دـطٍ يذًـذ إثراْٛـى دطــــــبٌأ . د / 

  ٕح يجـــبْذــــعطإثراْٛى أ . د / يذًــذ 

 

 تخصصٙيقرر 

 )إدارح ٔتخطٛظ(
3 

 يُٓٗ يذًذ اثراْٛى غُـــــــبٚىأ . د / 

  عهٗ عجذ رثّ دطٍٛ اضًبعٛمد /  و.أ .

 

 3 (1) تكًٛهٙيقرر 
 تٕدرٖ يرقص دُب يقبرأ . د / 

  عجذ انٕدٔد يذًٕد عهٗ يكـــــرٔوأ . د / 

 

 3 (2يقرر تكًٛهٙ )
 انًٓـذٖ  الح طــــــــّــذ٘ صــأ . د / يج

  اثراْٛى انطٛذ انطٛذ انعٕٚهٗد / و.أ .   

 

 3 يقرر اختٛبر٘
 ٕح يجـــبْذــــعطاْٛى إثرأ . د / يذًــذ 

 أشرف انطعٛذ أدًذ يذًذد / و.أ . 

 

 

 انترثٛخ فٙ دكتٕراِ انفهطفخ: ثرايج خبيطب
 

 يالدظبد انقبئى ثبنتذرٚص عذد انطبعبد انًقرر

 يقرر يتقذو

 

3 

 

 تٕدرٖ يرقص دُب يقبر أ . د /

  عجذ انٕدٔد يذًٕد عهٗ يكـــــرٔوأ . د / 

 

 يقرر تخصصٙ

 )فهطفخ ترثٛخ(
3 

 عجــذ انردًـٍ عجذ انردًـٍ انُقٛتأ . د / 

  انًٓـذٖ  الح طــــــــّــذ٘ صــأ . د / يج

 

 يقرر تخصصٙ

 )اجتًبعٛبد ترثٛخ(
3 

 بٌـــــــــدطٍ يذًذ اثراْٛى دطأ . د / 

 ٕح يجـــبْذــــعطإثراْٛى ذًــذ أ . د / ي

 

 يقرر تخصصٙ

 )إدارح ٔتخطٛظ(
3 

 بٚىـــــــيُٓٗ يذًذ اثراْٛى غُأ . د / 

 أشرف انطعٛذ أدًذ يذًذ د / و.أ . 

 

 3 (3يقرر تكًٛهٙ )
 عجذ انردًٍ عجذ انردًٍ انُقٛتأ . د / 

  بنخــــعبدل يُصٕر يذًٕد صد / و.أ . 

 

 3 (4يقرر تكًٛهٙ )
 ٕضــــــــصالح انذٍٚ اثراْٛى يعأ . د / 

  عهٗ عجذ رثّ دطٍٛ اضًبعٛمد /  و.أ .

 

 3 يقرر اختٛبر٘
 الح انذٍٚ اثراْٛى يعٕضــــــصأ . د / 

  اثراْٛى انطٛذ انطٛذ انعٕٚهٗد / و.أ . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


