
 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  – األسبوعيالجدول 

 أ  -المرحلة األولى  

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  )الكتروني( الزراعة العامة  )الكتروني(  التربية اإلسالمية األحد

  )الكتروني(  التعليم األساسي )الكتروني( حقوق اإلنسان االثنين 

  )العملي( )م. اإلحياء( علم الحيوان ياء()العملي( )م. الكيم الكيمياء الثالثاء

 ( 3قي( ))النظر علم الحيوان الرياضيات  ( 3)النظري( )ق  الكيمياء األربعاء 

  )الكتروني(  علم النفس العام  الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 ب   -المرحلة األولى  

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  )الكتروني(  التربية اإلسالمية )الكتروني( الزراعة العامة  األحد

  )الكتروني( حقوق اإلنسان )الكتروني(  التعليم األساسي االثنين 

  ياء()العملي( )م. الكيم الكيمياء )العملي( )م. اإلحياء( علم الحيوان الثالثاء

 ( 4)النظري( )ق  الكيمياء ( 4قي( ))النظر علم الحيوان (4ق) الرياضيات األربعاء 

   )الكتروني(  علم النفس العام الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 اإلحياء  -المرحلة الثانية 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

 ( 4)ق )النظري(  المجهريةاإلحياء  ( 4)ق )النظري( علم الخلية ( 4)ق الفايروسات األحد

  )العملي( )م. اإلحياء( اإلحياء المجهرية )العملي( )م. اإلحياء( علم الخلية االثنين 

  )الكتروني(  الحاسبات )الكتروني(  اللغة العربية الثالثاء

 )الكتروني( البيئة والتلوث )الكتروني( البيئة والتلوث )الكتروني(  علم المصطلحات األربعاء 

  )الكتروني(  علم النفس التربوي )الكتروني(  الصحة النفسية الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 الفيزياء  -المرحلة الثانية 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

 ( 3)ق  الحركة الموجية )النظري( ( 3)ق الحرارة )النظري( ( 3)ق التفاضل والتكامل األحد

   )م. الفيزياء( (العملي الحركة الموجية ) )م. الفيزياء( (العمليالحرارة ) االثنين 

 )الكتروني(  الحاسبات )الكتروني(  اللغة العربية )الكتروني( البيئة والتلوث الثالثاء

  )الكتروني(  علم المصطلحات )الكتروني( البيئة والتلوث األربعاء 

 )الكتروني(  علم النفس التربوي )الكتروني(  الصحة النفسية خواص المواد )الكتروني(  الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 الكيمياء  -المرحلة الثانية 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

 ( 5)ق  )النظري( 1الالعضوية  ( 5)ق التفاضل والتكامل ( 5)ق  )النظري( 1التحليلية  األحد

  )م. الكيمياء(  ي(العمل) 1التحليلية  )م. الكيمياء(  ي(العمل) 1الالعضوية  االثنين 

 )الكتروني(   اللغة العربية )الكتروني(  البيئة والتلوث )الكتروني(   الحاسبات الثالثاء

 )الكتروني(  البيئة والتلوث  )الكتروني(   علم المصطلحات األربعاء 

 )الكتروني(   الصحة النفسية  )الكتروني(   علم النفس التربوي الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 أ - اإلحياء –المرحلة الثالثة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

 )الكتروني(  اإلنتاج النباتي )الكتروني(  التقنيات التربوية األحد
  اإلنتاج النباتي

 )الكتروني( 
 

  )الكتروني(  التصنيف )الكتروني(  منهج البحث التربوي االثنين 

 ( 3فسلجة النبات )النظري( )ق  ( 3الطفيليات )النظري( )ق ( 3الكيمياء الحياتية )النظري( )ق الثالثاء

  (م. اإلحياءي( )العملفسلجة النبات ) (م. اإلحياءي( )العملالطفيليات ) األربعاء 

   )الكتروني(  الطحالب والفطريات الخميس

منهج البحث  

  التربوي
 )الكتروني( 

الطحالب  

  والفطريات

 )الكتروني( 

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 ب  -اإلحياء  –المرحلة الثالثة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  )الكتروني(  التقنيات التربوية )الكتروني(  اإلنتاج النباتي األحد
  اإلنتاج النباتي

 )الكتروني( 

  )الكتروني(  منهج البحث التربوي )الكتروني(  التصنيف االثنين 

 ( 4الحياتية )النظري( )قالكيمياء  ( 4فسلجة النبات )النظري( )ق  ( 4الطفيليات )النظري( )ق الثالثاء

   (م. اإلحياءي( )العملالطفيليات ) (م. اإلحياءي( )العملفسلجة النبات ) األربعاء 

 الخميس

منهج البحث  

  التربوي

 )الكتروني( 

 )الكتروني(  الطحالب والفطريات  

الطحالب  

  والفطريات

 )الكتروني( 

 

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 أ - الفيزياء –المرحلة الثالثة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

   )الكتروني(  الكيمياء الفيزيائية )الكتروني(  منهج البحث التربوي األحد

   )الكتروني(  التقنيات التربوية )الكتروني(  الكهربائية االثنين 

 ( 1الذرية )النظري( )ق  ( 1النسبية )النظري( )ق ( 1الكمية )النظري( )ق  الثالثاء

  الذرية )العملي( )م. الفيزياء( الكهربائية )العملي( )م. الفيزياء(  األربعاء 

   الخميس

منهج البحث  

  التربوي

 )الكتروني( 

   

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 ب  -الفيزياء  –المرحلة الثالثة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  )الكتروني(  منهج البحث التربوي )الكتروني(  الكيمياء الفيزيائية األحد

  )الكتروني(  الكهربائية )الكتروني(  التقنيات التربوية االثنين 

 ( 1الكمية )النظري( )ق  ( 1الذرية )النظري( )ق  ( 1النسبية )النظري( )ق الثالثاء

  الكهربائية )العملي( )م. الفيزياء(  الذرية )العملي( )م. الفيزياء( األربعاء 

    الخميس

منهج البحث  

  التربوي

 )الكتروني( 

  

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 أ - اإلحياء –المرحلة الرابعة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  ( 1العلوم )قط. ت.  الوراثة )العملي( )م. اإلحياء( األحد

  ( 1الوراثة )النظري( )ق  ( 1المصول واللقاحات )ق االثنين 

  )الكتروني(  المناهج والكتب المدرسية  الثالثاء

  )الكتروني(  الحاسبات  )الكتروني(  اللغة العربية األربعاء 

 )الكتروني(  اإلدارة واإلشراف )الكتروني(  الصناعات الغذائية  الخميس

الصناعات  

  الغذائية

 )الكتروني( 

 

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 ب  -اإلحياء  –المرحلة الرابعة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

  اإلحياء(الوراثة )العملي( )م.  ( 1ط. ت. العلوم )ق األحد

  ( 2المصول واللقاحات )ق ( 2الوراثة )النظري( )ق  االثنين 

   )الكتروني(  المناهج والكتب المدرسية الثالثاء

  )الكتروني(  اللغة العربية )الكتروني(  الحاسبات األربعاء 

 )الكتروني(  الصناعات الغذائية  )الكتروني(  اإلدارة واإلشراف الخميس

الصناعات  

  الغذائية

 )الكتروني( 

 

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 أ  - الفيزياء –المرحلة الرابعة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

 ( 2العلوم )قط. ت.    الليزر )العملي( )م. الفيزياء( األحد

  ( 3الكهرومغناطيسية )ق ( 3الليزر )النظري( )ق  االثنين 

 اإلدارة واإلشراف   )الكتروني(  اللغة العربية الثالثاء

 )الكتروني(  الصناعات الغذائية  األربعاء 

الصناعات  

  الغذائية

 )الكتروني( 

 )الكتروني(  المناهج والكتب المدرسية 

 )الكتروني(  الحاسبات      الخميس

 

 

 



 

 2022 – 2021الفصل األول العام الدراسي  –األسبوعي الجدول 

 ب  -الفيزياء  –المرحلة الرابعة 

 1.30 - 2.30 12.30 - 1.30 11.30 - 12.30 10.30 - 11.30 10.30   – 9.30 9.30   – 8.30 اليوم والتاريخ

   الفيزياء(الليزر )العملي( )م.  ( 2الكهرومغناطيسية )ق األحد

  ( 4الليزر )النظري( )ق  ( 4ط. ت. العلوم )ق االثنين 

   )الكتروني(  اللغة العربية )الكتروني(  اإلدارة واإلشراف الثالثاء

   األربعاء 

الصناعات  

  الغذائية

 )الكتروني( 

 )الكتروني(  الصناعات الغذائية 

   )الكتروني(  الحاسبات  )الكتروني(  المناهج والكتب المدرسية الخميس

 


