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  رئیس لجنة الدراسات العلیا   
  
  
  
  

  الیوم 
  الدكتوراه   ستیر الماج

  المادة   القاعة   وقت  المادة   القاعة   قتو

  االحد 
  اختصاص  10بنایة   )1قاعة(   11-8  طرائق تدریس علوم الحیاة  10بنایة   المكتبة /   9-12

  اللغة االنكلیزیة  10بنایة   )1قاعة(   1 - 11  تكنولوجیا التعلم والتعلیم   10بنایة   المكتبة /   2 - 12

  االثنین 
  نظریات التعلم والتعلیم  10بنایة   )1قاعة(   12-9  علمي  مناھج بحث  10بنایة   المكتبة /   9-11

  فلسفة العلوم  10بنایة   )1قاعة(   2 - 12  اختبارات ومقایس  10بنایة   المكتبة /   1 - 11

  الثالثاء 
  متقدم العلوم  طرائق تدریس  10بنایة   )1قاعة(   11-9  اإلحصاء الوصفي واالستداللي  10بنایة   المكتبة /   9-11

  تصامیم تعلیمیة  10بنایة   )1قاعة(   2 - 11  اللغة االنكلیزیة  10بنایة   المكتبة /   1 - 11

  االربعاء
  علمیة  تصمیم بحوث 10بنایة   )1قاعة(   12- 9  درس اختصاص  10بنایة   المكتبة /   12  - 9

  حلقة دراسیة   10بنایة   المكتبة /   1- 12  راسیة حلقة د  10بنایة   المكتبة /   1- 12

 _____________  _________  الخمیس 
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 رئیس لجنة الدراسات العلیا 

  الدكتوراه   الماجستیر   األیام 
  المادة   القاعة   وقت  المادة   القاعة   وقت  

  االحد 
  اللغة االنكلیزیة  4بنایة   )9قاعة(   10.5-8.5  احصاء حیاتي  4بنایة   )/8قاعة(  8.5-10.5

  حلقة دراسیة  4بنایة   )9قاعة(   12.5 – 10.5  علم النقس التربوي المتقدم  4بنایة   )/8قاعة(  12.5 – 10.5

  االثنین 

  وراثة جزیئیة  4بنایة   )9قاعة(   10.5-8.5  االنكلیزیة لغة   4بنایة   )/8قاعة(  8.5-10.5

  االتجاھات الحدیثة في طرائق التدریس  4بنایة   )9قاعة(   12.5 – 10.5  مسارات ایضیة  4بنایة   )/8قاعة(  12.5 – 10.5

       حلقة دراسیة  مختبرات القسم   1.5- 12.5

  الثالثاء 
  نظري  1تخصصي مختبرات القسم   10.5-8.5  تطور وتنوع احیائي  4بنایة   )/8قاعة(  8.5-10.5

  عملي  1تخصصي مختبرات القسم   12.5 – 10.5  بیئة متقدم  4بنایة   )/8قاعة(  12.5 – 10.5

  االربعاء
  نظري  2تخصصي مختبرات القسم   10.5-8.5  نظري  1تخصصي مختبرات القسم   8.5-10.5

  عملي  2تخصصي مختبرات القسم   12.5 – 10.5  تخصصي عملي  مختبرات القسم   12.5 – 10.5

  ________________   _______________   الخمیس 


