
 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 سيمنار     السبت

إستخدام الكمبيوتر فى 
 التخصص)ساعه ونصف( 

دبلوم مهنى تكنولوجيا التعليم 
 بالقسم

    

 ساعات مكتبيه    األحد

 قاعة بحث 
دبلوم خاص تكنواوجيا 

 التعليم 
 305ق 

   

     ساعات مكتبيه أعمال ومهام الجودة     االثنين

             الثالثاء

             بعاءاألر



 

 

             الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 بسوع أيام األ

 بسيمنار     السوت

إبسرتاتيجيات التعلم )بساعة 

 ونصف( 

دبلعم خاص تكنعلعجيا 

 التعليم 

 أ 60ق 

طرق التقعيم 

 اإللكرتونى)بساعة ونصف(  

دبلعم خاص تكنعلعجيا 

 التعليم 

 أ60ق 

  

        بساعات مكتويه  األحد

  أعمال ومهام اجلعدة     االثنني

تكنعلعجيا إنتاج املعاد 

 التعليمية )إختيارى( 

دبلعم خاص أصعل تربية 

 بالقسم 

 

             الثالثاء



 

 

             األربعاء

  اخلميس

 

 

          

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األبسوع 

      بسيمنار بساعات مكتويه   السوت

   األحد

تكنعلعجيا التعليم فى 

 التخصص 

 50ربيه خاصه ق ثانية ت

 

تصميم وإنتاج املعاد )بساعة 

 ونصف(

دبلعم مهنى تكنعلعجيا 

 التعليم بالقسم

    

       أعمال اجلعدة بساعات مكتويه   االثنني



 

 

            الثالثاء

             األربعاء

             اخلميس

 9-8 أيام األسبوع
9-

10 
10-
11 

11-
12 

12-
1 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

       سيمنار مكتبيهساعات    السبت



 

 

   ساعات مكتبيه     األحد

أخالقيات البحث 
 العلمى 

تفرغ حاسب الى + 
 إنجليزى 

 11م 

  

     االثنين
أعمال ومهام 

 الجودة

 2تكنولوجيا التعليم 
 جغرافيا + تاريخ 

 51ق 
    

             الثالثاء

             األربعاء

             الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع



 

 السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 كيمياء  2
 20م 

    سيمنار ساعات مكتبيه

نظم إدارة 
 المقررات 

دبلوم مهنى 
إدارة مدرسيه 

 بالقسم

  

       ساعات مكتبيه     األحد

 االثنين
 تكنولوجيا التعليم 

 بيولوجى مميز  2
 302ق 

 هام الجودةأعمال وم  
تكنولوجيا التعليم 
 فى التخصص 
 مهنى تك بالقسم

    

       الثالثاء

تعليم 
إلكترونى 
)إختيارى( 
 مهنى تك

     

   األربعاء
 
 

         

             الخميس



 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 إنجليزى 2
 23م 

       سيمنار ت مكتبيهساعا

  ساعات مكتبيه     األحد
 تصميم وإنتاج المواد 
 دبلوم مهنى تك بالقسم

   

    أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

تكنولوجيا إنتاج 
 المواد التعليمية 

دبلوم خاص أصول 
 التربيه 

        الثالثاء

تعليم 
إلكترونى 
)إختيارى( 
 مهنى تك

 

يم طرق التقو
 اإللكترونى 

 دبلوم خاص تك 
 أ60ق 

 

             األربعاء

             الخميس



 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 إنجليزى 2
 23م 

       سيمنار ساعات مكتبيه

  ساعات مكتبيه     األحد
 د تصميم وإنتاج الموا

 دبلوم مهنى تك بالقسم
   

    أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين

تكنولوجيا إنتاج 
 المواد التعليمية 

دبلوم خاص أصول 
 التربيه 

        الثالثاء

تعليم 
إلكترونى 
)إختيارى( 
 مهنى تك

 

طرق التقويم 
 اإللكترونى 

 دبلوم خاص تك 
 أ60ق 

 

             األربعاء



             الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 سيمنار ساعات مكتبيه   السبت

إستراتيجيات التعلم 
 )ساعه ونصف( 
 دبلوم خاص تك 

 أ 60ق 

    

     األحد
 تكنولوجيا التعليم  

رياضة مميز ق  2
205 

      

  أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية    االثنين

تكنولوجيا التعليم فى 
 التخصص 
 مهنى تك 

 بالقسم

 

تك التعليم 
مهنى 
طرق 

تدريس ق 
505 

  

   الثالثاء
 تكنولوجيا التعليم  

 عربى  2
        



 57ق 

             األربعاء

             الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

       سيمنار ساعات مكتبيه   السبت

       األحد

 تكنولوجيا التعليم 

 بيولوجى + فيزياء  2

 40ق 

  

نظم تأليف 

 البرمجيات 

دبلوم 

مهنى تك 

 



 بالقسم

       أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية    االثنين

          الثالثاء

تكنولوجيا تعليم 

 )إختيارى( 

دبلوم خاص طرق 

 تدريس 

 505ق 

 

     األربعاء

 تكنولوجيا التعليم  

كيمياء مميز ق  2

408 

      

             الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع



       سيمنار     السبت

    ساعات مكتبيه   األحد
 تصميم وإنتاج المواد 
 دبلوم مهنى تك بالقسم

 نظم إدارة مواقع الويب 
 دبلوم خاص تك  

 بالقسم
 

 أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية    االثنين
 تكنولوجيا تعليم 

 أساسي دراسات  2
 501ق 

 

تك مواد 
 تعليميه 
مهنى 
تربيه 
 خاصه 
مدرج 
 خير اهلل

   

       الثالثاء
 تكنولوجيا التعليم 

 أساسي عربى 2
 501ق 

    

    األربعاء
 
 

        

             الخميس



 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 سيمنار     السبت

نظم تأليف 
 البرمجيات 

دبلوم 
مهنى تك 

 بالقسم

تكنعلعجيا إنتاج املعاد 

 التعليمية )إختيارى( 

م خاص أصعل تربية دبلع

 بالقسم 

   

 ساعات مكتبيه     األحد
 تكنولوجيا تعليم 

 فرنسي  2
 437ق 

 تكنولوجيا التعليم 
 علم نفس  2

 437ق 

االتجاهات 
 الحديثه 
مهنى 
طرق 

تدريس 
رياضيات 
انجليزى 
 بالقسم

 

  أعمال ومهام الجودة ساعات مكتبية   االثنين
تكنولوجيا التعليم فى 

 التخصص 
 تك بالقسممهنى 

   

        الثالثاء

تكنولوجيا التعليم 
)إختيارى( دبلوم 

 خاص طرق تدريس 
 505ق 

  

      األربعاء
 
 

      



             الخميس



 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

   السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 أساسي علوم مميز  2
 301ق 

  سيمنار
تخدام الكمبيوتر فى إس

 التخصص 
 دبلوم مهنى تك بالقسم 

 

نظم إدارة 
 المقررات 

دبلوم 
مهنى 
إدارة 

 مدرسيه 
 بالقسم

 

    ساعات مكتبيه     األحد
 نظم إدارة مواقع الويب 

 دبلوم خاص تك  
 بالقسم

 

     ساعات مكتبية أعمال ومهام الجودة     االثنين

       الثالثاء
 يم تكنولوجيا التعل

 أساسي عربى 2
 501ق 

    

   األربعاء
 تكنولوجيا التعليم 

 أساسي علوم مميز  2
 543ق 

 تكنولوجيا التعليم 
 أساسي علوم  2

 23م 
      



             الخميس

 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع
1-
2 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 أساسي رياضه 2
 بالقسم

 نولوجيا التعليم تك
 رياضه  2

 57ق 
 سيمنار

 حاسب الى 
 225تربيه خاصه ق  3

  

 تكنولوجيا التعليم 
 فيزياء مميز  2

 بالقسم
  

    ساعات مكتبيه ساعات مكتبيه   األحد

اإلتجاهات 
 الحديثه  

مهنى طرق 
تدريس رياضه 
باللغه االنجليزيه 

 بالقسم

  

     االثنين
أعمال ومهام 

 الجودة
 

  إحصاء
دبلوم خاص 

 تك 
 505ق 

تك مواد 
 تعليمية 
مهنى 
تربيه 
 خاصه 
م خير 

 اهلل

تكنولوجيا التعليم 
دبلوم مهنى 
 طرق تدريس 

 505ق 

   



            الثالثاء

 األربعاء
 تربية عملي

 
      

            الخميس

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 سيمنار ساعات مكتبيه   السبت
 تكنولوجيا التعليم 

 أساسي إنجليزى2
  51ق 

  

نظم إدارة 
 المقررات 

دبلوم مهنى إدارة 
 مدرسيه 
 بالقسم

 

           األحد

االتجاهات 
 الحديثه 

دبلوم مهنى 
مناهج علوم 

باللغه االنجليزيه 
 بالقسم

 



 ومهام الجودة أعمال ساعات مكتبية   االثنين

 إحصاء 
دبلوم خاص 

 تك 
 505ق 

     

       الثالثاء
 
 

     

       األربعاء
 
 

     

       الخميس
 
 

     


