
 

  

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 األحد        

2بيولوجية الطفل   
(115)ي  

 علم النفس اللعب
(116)ي  

 االثنين    

2 بيولوجية الطفل  
(116)ي  

2بيولوجية الطفل   
(115)ي  

 علم النفس اللعب
(116)ي  

 الثالثاء  

2بيولوجية الطفل   
(1)ورشة  

2بيولوجية الطفل   
(1)ورشة  

 األربعاء    

 الخميس        

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

األسس النفسية لنمو   
(211)ي الطفل  

األسس النفسية لنمو 
(211)ي الطفل  

 األحد    

توجيه وإرشاد   
وتقويم نفسي طفل 

(211)ي  

توجيه وإرشاد 
وتقويم نفسي طفل 

(115)ي  
 اإلثنين    

حركية التربية ال
(211للطفل )ي  

حركية التربية ال
(211)يللطفل   

 الثالثاء      

  
  

توجيه وإرشاد 
وتقويم نفسي طفل 

(2ورشة)  

توجيه وإرشاد 
وتقويم نفسي طفل 

(2ورشة)  
 األربعاء  

  
 الخميس        

 

 

 االسم: ميساء يوسف بكر مهندس

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4180142رقم المنسوب: 

 الصنيعاالسم: بلسم عبد هللا علي 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4270009رقم المنسوب: 

 4-3األربعاء  4-3الساعات المكتبية : االثنين 

 6-5 الثالثاء 4-3: االثنين الساعات المكتبية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 األيام

 مهارات التعلم      
مع(115)   

 األحد

مهارات    
التعلم 

مع(102)  

مهارات   
التعلم 

مع(116)  

 االثنين 

 مهارات التعلم  
مع(111)   

 الثالثاء    

 األربعاء        

 مهارات التعلم  
مع(101)   

مهارات   
التعلم 

مع(161)  

 الخميس 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 األحد          

مدخل إلى صعوبات 
 التعلم 

 مناهج ذوي االحتياجات الخاصة
(209ح) واسس بنائها  

مناهج ذوي االحتياجات الخاصة 
(209ح) واسس بنائها  

مدخل إلى صعوبات 
(207التعلم )ي  

 االثنين

تربية وتعليم ذوي صعوبات   
(107يالتعلم)  

 الثالثاء     

مناهج ذوي االحتياجات الخاصة   
خاص(1)ي واسس بنائها  

مناهج ذوي االحتياجات الخاصة 
خاص(1)ي واسس بنائها  

 األربعاء  

 الخميس          

 

 االسم: هبه صالح يحي عبد الجليل

 هـ 1439/1440الثاني الفصل الدراسي  4280277رقم المنسوب: 

 

 رشا غازي عبدهللا مطراالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4281304رقم المنسوب: 

 4-3 الخميس 4-3: االثنين الساعات المكتبية 

 6-5األربعاء  6-5: االثنين الساعات المكتبية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

  
 علم النفس اللعب

(116)ي  
اللعبعلم النفس   

(116)ي  
 األحد  

      
 علم النفس اللعب

(511)ي  االثنين 

 الثالثاء        

  
 مشكالت الطفولة

(305)ط  
 علم النفس اللعب

(116)ي  
 علم النفس اللعب

(116)ي  األربعاء 

 الخميس        

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 مشكالت طفولة
(2)ورشة  

 األحد      

 االثنين        

 الثالثاء        

 األربعاء        

 الخميس        

 

 

 سمية عبدالرزاق أحمد ظفراالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4281305رقم المنسوب: 

 

 اللحياني سبحة حاكم رديداالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4281308رقم المنسوب: 

 4-3االثنين  2-1 االحدالساعات المكتبية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 األحد        

األسس النفسية لنمو 
(116يالطفل )  

األسس النفسية لنمو 
(305طالطفل )  

األسس النفسية لنمو 
(305طالطفل )  

األسس النفسية لنمو 
(211الطفل )ي  االثنين 

      
 األسس النفسية لنمو

(211الطفل )ي  الثالثاء 

علم نفس اللعب 
(115)ي  

 األربعاء      

 الخميس        

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

  
2 بيولوجية الطفل  

(115)ي    
2 بيولوجية الطفل  

(115)ي  األحد 

    
2 بيولوجية الطفل  

(211ي)  
2 بيولوجية الطفل  

(107ي)  االثنين 

      
 علم النفس اللعب

(115)ي  الثالثاء 

 األربعاء        

 الخميس        

 

 وفاء هالل أحمد عاشوراالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4282169المنسوب: رقم 

 

 نوف حسنين علي حسنيناالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4282268رقم المنسوب: 

 6-5االربعاء  4-3الثالثاء الساعات المكتبية : 

 6-5االثنين  4-3االحد الساعات المكتبية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 صعوبات التعلم االكادمية
(212ي)  

 صعوبات التعلم االكادمية
(202ي)  

 األحد  

مناهج ذوي االحتياجات الخاصة وأسس 
(212يبنائها )  

وأسس مناهج ذوي االحتياجات الخاصة 
(خاص2يبنائها )  

 االثنين  

 صعوبات التعلم االكادمية
(خاص2ي)  

 صعوبات التعلم االكادمية
(خاص2ي)  

 الثالثاء  

 األربعاء        

 الخميس        

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    
تجريب التعبير الفني 

بخامات مختلفة 
فن(3)مع  

  
 مهارات التعلم

مع(110)  األحد 

تجريب التعبير 
الفني بخامات 

فن(6مختلفة )مع  
      

 مهارات التعلم
مع(071)  االثنين 

        
مهارات 

 التعلم
(1مدرج)  

 الثالثاء 

 األربعاء          

        
مهارات 

 التعلم
(مع111)  

 الخميس 

 

 هديل زهير حسن قاضياالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4290086رقم المنسوب: 

 

 حسنية ابراهيم حسن دحالناالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4290092رقم المنسوب: 

 6-5االربعاء  2-1: االثنين الساعات المكتبية 

 1االربعاء  4-3االثنين الساعات المكتبية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

الوسائل التعليمية انتاج  
(103)ي  

 األحد      

 االثنين        

 الثالثاء        

 االربعاء        

    
 الصحة النفسية

(107) ي  

علم النفس 
 التكويني

(207)ي  

علم النفس 
 التكويني

(207)ي  
 الخميس

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 االحد        

 االثنين        

األسس النفسية لنمو 
(109الطفل )ي  

األسس النفسية لنمو 
(211الطفل )ي  

 مشكالت الطفولة
(211)ي  

 الثالثاء  

    
األسس النفسية لنمو 

(305الطفل )ط  
األسس النفسية لنمو 

(211الطفل )ي  االربعاء 

 الخميس        

 

 علياء طاهر جميل عابداالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4290148رقم المنسوب: 

 

 الهذلياسراء عاطي محمد االسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4300424رقم المنسوب: 

 4-3/  2-1الساعات المكتبية : االثنين 

 6-5االربعاء  2-1الثالثاء الساعات المكتبية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 االحد        

    
 مشكالت الطفولة

(611)ي   
 مشكالت الطفولة

(115)ي   االثنين 

 الثالثاء        

 االربعاء        

 الخميس        

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

 االحد        

  
التربية الحركية للطفل 

(211)ي  
التربية الحركية للطفل 

(116)ي  
 االثنين  

1بيولوجية الطفل  
(115)ي  

    
التربية الحركية للطفل 

(116)ي  الثالثاء 

للطفل التربية الحركية 
(116)ي  

التربية الحركية للطفل 
(211)ي  االربعاء     

 الخميس        

 

 سميرة يعقوب أحمد قشقرياالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4320227رقم المنسوب: 

 

 هالة حسن سعد علياالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4320465رقم المنسوب: 

 2-1الثالثاء  6-5: االثنين الساعات المكتبية 

 4-3االربعاء  4-3الثالثاء الساعات المكتبية : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األيام 1 2 3 4 5 6 7 8

  
 مهارات التعلم

مع(116)  
  

 مهارات التعلم
ط(122)  األحد 

  
 مهارات التعلم

(مع116)    
 مهارات التعلم

(مع111)  االثنين 

   
مهارات 

 التعلم
(مع116)  

  
مهارات 

 التعلم
مع(111)  

 الثالثاء 

  
 مهارات التعلم

(ط118)    
مهارات 

 التعلم
(فيز2مع)  

 االربعاء 

   
مهارات 

 التعلم
(مع112)  

  
مهارات 

 التعلم
(ط122)  

 الخميس 

  

 

 عائشة عمر عبدهللا قاضياالسم: 

 هـ 1439/1440الفصل الدراسي الثاني  4340205رقم المنسوب: 

 4-3االثنين  4-3االحد الساعات المكتبية : 


