بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

جدول مراجعات السنة الثانية تربية (لغة انجليزية)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م
الخميس 2015/06/18م

القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 3:30ــ 05:30

05:30ــ 07:00

Sum & comp
أ.حسن ماهل

Sum & comp
أ.حسن ماهل

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

د .توفيق الزاكي

د .توفيق الزاكي

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

د.علي فرح

د.علي فرح

علم نفس النمو
أ.فاطمة

علم نفس النمو
أ.فاطمة

المناهج العامة

المناهج العامة

د .عواطف حسن

د .عواطف حسن

Intro. to Litr.

Intro. to Litr.

صابر

صابر

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

د.علي فرح

د.علي فرح

Intro. to Litr.

Intro. to Litr.

صابر

صابر

Intro. to Ling.

Intro. to Ling.

أ.شذى محمد زين

أ.شذى محمد زين

 Vocab. in useد.ايناس احمد

 Vocab. in useد.ايناس احمد

السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م
االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م

Vocab. in use
د.ايناس احمد

Vocab. in use
د.ايناس احمد

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي
د .توفيق الزاكي

د .توفيق الزاكي

Morphology
د .ايناس احمد

Morphology
د .ايناس احمد

التعلم باالحاسوب

التعلم باالحاسوب

أ.محمد طاهر

أ.محمد طاهر

التعلم باالحاسوب

التعلم باالحاسوب

أ.محمد طاهر

أ.محمد طاهر

علم نفس النمو
أ.فاطمة

علم نفس النمو
أ.فاطمة

السبت 2015/06/27م

المناهج العامة

االحد 2015/06/28م

 Phonologyأ.منتصر حسن

 Phonologyأ.منتصر حسن

االثنين 2015/06/29م

Sum & comp
أ.حسن ماهل

Sum & comp
أ.حسن ماهل

الثالثاء 2015/06/30م

 Phonologyأ.منتصر حسن

 Phonologyأ.منتصر حسن

االربعاء 2015/07/1م

د .عواطف حسن

Intro. to Ling.

أ.شذى محمد زين

المناهج العامة

د .عواطف حسن

Intro. to Ling.

أ.شذى محمد زين

الخميس 2015/07/02م

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

السبت 2015/07/04م

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

االحد 2015/07/05م

 Morphologyد .ايناس احمد

 Morphologyد .ايناس احمد

االثنين 2015/07/05م

درسات سودانية د.طارق الشيخ

درسات سودانية د.طارق الشيخ

الثالثاء 2015/07/06م

درسات سودانية د.طارق الشيخ

درسات سودانية د.طارق الشيخ

األثنين 2015/7/7م

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد
قسم المناهج وتصميم المقررات

مراجعات السنة الثالثة تربية (لغة انجليزية)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

Teaching Literature

Teaching Literature

أ.الصادق عثمان

أ.الصادق عثمان

G. Analysis

G. Analysis

أ.حسن ماهل

أ.حسن ماهل

G. Analysis

G. Analysis

أ.حسن ماهل

أ.حسن ماهل

القياس والتقويم

القياس والتقويم

د.عزالدين عبدالرحيم

د.عزالدين عبدالرحيم

Selected English pomes
أ.عالء الدين

Selected English pomes
أ.عالء الدين

تطور التعليم في السودان

تطور التعليم في السودان

تطور التعليم في السودان

تطور التعليم في السودان

Teaching Literature

Teaching Literature

د.صباح الحاج
د.صباح الحاج
أ.الصادق عثمان

القياس والتقويم

د.عزالدين عبدالرحيم

د.صباح الحاج
د.صباح الحاج

أ.الصادق عثمان

القياس والتقويم

د.عزالدين عبدالرحيم

Selected English pomes
عالء الدين.أ

Selected English pomes
عالء الدين.أ

Presentation Skills

Presentation Skills

حسن ماهل.أ

حسن ماهل.أ

Selecting Reading in Litr.
عالء الدين.أ

Selecting Reading in Litr.
عالء الدين.أ

Presentation Skills

Presentation Skills

حسن ماهل.أ

حسن ماهل.أ

ايناس. دSyntax

ايناس. دSyntax

English Language Testing

English Language Testing

منتصر حسن.أ

منتصر حسن.أ

Selecting Reading in Litr.
عالء الدين.أ

Selecting Reading in Litr.
عالء الدين.أ

Approaches methods of E.L.T

Approaches methods of E.L.T

الصادق عثمان.أ

الصادق عثمان.أ

Shak. Drama
أهازيج عبداللطيف.أ
English Language Testing
منتصر حسن.أ

Shak. Drama
أهازيج عبداللطيف.أ

م2015/06/18 الخميس
م2015/06/20 السبت
م2015/06/21 االحد
م2015/06/22 االثنين
م2015/06/23 الثالثاء
م2015/06/24 االربعاء
م2015/06/25 الخميس
م2015/06/27 السبت

Shak. Drama
أهازيج عبداللطيف.أ

م2015/06/28 االحد

English Language Testing

م2015/06/29 االثنين

منتصر حسن.أ

Shak. Drama
أهازيج عبداللطيف.أ

م2015/06/30 الثالثاء

E. L. T.

E. L. T.

منتصر حسن.أ
Approaches methods of E.L.T

منتصر حسن.أ
Approaches methods of E.L.T

الصادق عثمان.أ

الصادق عثمان.أ

ايناس. دSyntax

ايناس. دSyntax

م2015/07/04 السبت

E. L. T.

E. L. T.

منتصر حسن.أ

منتصر حسن.أ

م2015/07/05 االحد

م2015/07/1 االربعاء
م2015/07/02 الخميس

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

مراجعات السنة الرابعة تربية (لغة انجليزية)

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

اليوم  /التاريخ

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

األثنين 2015/06/08م

مناهج البحث التربوي د .عبد الحافظ عبد الحبيب

مناهج البحث التربوي د .عبد الحافظ عبد الحبيب

الثالثاء 2015/06/09م

فلسفة التربية االسالمية د.علي خالد

فلسفة التربية االسالمية د.علي خالد

االربعاء 2015/06/10م

British Liter.أ.آالء عزالدين

British Liter.أ.آالء عزالدين

الخميس 2015/06/11م

Theories of Translation
أ.حسن ماهل

Theories of Translation
أ.حسن ماهل

السبت 2015/06/13م

Sociolinguisticsأ.حسن ماهل

Sociolinguisticsأ.حسن ماهل

االحد 2015/06/14م

African Liter.أ.اهازيج عبد اللطيف

African Liter.أ.اهازيج عبد اللطيف

االثنين 2015/06/15م

Scientific Research Method.
أ.الصادق عثمان

Scientific Research Method.
أ.الصادق عثمان

الثالثاء 2015/06/16م

English Cohesionأ.عالء الدين

English Cohesionأ.عالء الدين

االربعاء 2015/06/17م

American Liter.أ.آالء عزالدين

American Liter.أ.آالء عزالدين

Applied Linguisticsد.صابر ميرغني علي

Applied Linguisticsد.صابر ميرغني علي

الخميس 2015/06/18م

السبت 2015/06/20م

Psycholinguisticsأ.الصادق عثمان

االحد 2015/06/21م

English Curriculums Design
أ.منتصر

Psycholinguisticsأ.الصادق عثمان
English Curriculums Design
أ.منتصر

االثنين 2015/06/22م

Stylisticsأ.عالء الدين

Stylisticsأ.عالء الدين

الثالثاء 2015/06/23م

Translationأ.حسن ماهل

Translationأ.حسن ماهل

مناهج البحث التربوي

مناهج البحث التربوي

د .عبد الحافظ عبد الحبيب

د .عبد الحافظ عبد الحبيب

الخميس 2015/06/25م

فلسفة التربية االسالمية د.علي خالد

فلسفة التربية االسالمية د.علي خالد

السبت 2015/06/27م

British Liter.أ.آالء عزالدين

British Liter.أ.آالء عزالدين

االحد 2015/06/28م

Theories of Translation
أ.حسن ماهل

Theories of Translation
أ.حسن ماهل

االثنين 2015/06/29م

African Liter.أ.اهازيج عبد اللطيف

African Liter.أ.اهازيج عبد اللطيف

الثالثاء 2015/06/30م

Sociolinguisticsأ.حسن ماهل

Sociolinguisticsأ.حسن ماهل

االربعاء 2015/07/1م

Scientific Research Method.
أ.الصادق عثمان

Scientific Research Method.
أ.الصادق عثمان

الخميس 2015/07/02م

English Cohesionأ.عالء الدين

English Cohesionأ.عالء الدين

السبت 2015/07/04م

American Liter.أ.آالء عزالدين

American Liter.أ.آالء عزالدين

االربعاء 2015/06/24م

Applied Linguistics
صابر ميرغني علي.د

Applied Linguistics
صابر ميرغني علي.د

م2015/07/05 االحد

Psycholinguistics
الصادق عثمان.أ

Psycholinguistics
الصادق عثمان.أ

م2015/07/05 االثنين

English Curriculums Design
منتصر.أ

English Curriculums Design
منتصر.أ

م2015/07/06 الثالثاء

Stylistics
عالء الدين.أ

Stylistics
عالء الدين.أ

م2015/06/08 األثنين

Translation
حسن ماهل.أ

Translation
حسن ماهل.أ

م2015/06/09 الثالثاء

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

جدول مراجعات السنة الثانية تربية (علم النفس)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

علم النفس الفزيولوجي

علم النفس الفزيولوجي

أ.خالد محمد احمد

أ.خالد محمد احمد

سيكولوجية االحتياجات الخاصة

سيكولوجية االحتياجات الخاصة

د.بخيتة

د.بخيتة

سيكولوجية االحتياجات الخاصة

سيكولوجية االحتياجات الخاصة

د.بخيتة

د.بخيتة

التعليم قبل المدرسي

التعليم قبل المدرسي

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

د.علي فرح

د.علي فرح

الباراسيكولوجي

الباراسيكولوجي

د.هادية

االدارة واالشراف التربوي
د.توفيق الزاكي

د.هادية

االدارة واالشراف التربوي
د.توفيق الزاكي

علم النفس العسكري

علم النفس العسكري

د .سلوى عبد هللا

د .سلوى عبد هللا

علم نفس النمو

علم نفس النمو

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

الخميس 2015/06/18م
السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م
االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م
السبت 2015/06/27م
االحد 2015/06/28م
االثنين 2015/06/29م
الثالثاء 2015/06/30م
االربعاء 2015/07/1م
الخميس 2015/07/02م

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

د.عواطف

د.عواطف

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

أ.محمد طاهر

أ.محمد طاهر

درسات سودانية د.طارق الشيخ

درسات سودانية د.طارق الشيخ

علم النفس الفزيولوجي

علم النفس الفزيولوجي

أ.محمد طاهر

أ.خالد محمد احمد

أ.محمد طاهر

أ.خالد محمد احمد

تطبيقات االحصاء النفسي

تطبيقات االحصاء النفسي

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

تطبيقات االحصاء النفسي

تطبيقات االحصاء النفسي

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

التعليم قبل المدرسي

التعليم قبل المدرسي

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

د.علي فرح

د.علي فرح

الباراسيكولوجي

الباراسيكولوجي

د.هادية

االدارة واالشراف التربوي
د.توفيق الزاكي

د.هادية

االدارة واالشراف التربوي
د.توفيق الزاكي

علم النفس العسكري

علم النفس العسكري

د .سلوى عبد هللا

د .سلوى عبد هللا

علم نفس النمو

علم نفس النمو

أ.فاطمة عبد الحي

السبت 2015/07/04م
االحد 2015/07/05م
االثنين 2015/07/05م
الثالثاء 2015/07/06م

أ.فاطمة عبد الحي

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

د.عواطف

د.عواطف

الدراسات السودانية

الدراسات السودانية

أ.عوضية جبريل

أ.عوضية جبريل

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

د.رانيا معني
د.رانيا معني

د.رانيا معني
د.رانيا معني

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

جدول مراجعات السنة الثالثة تربية (علم النفس)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م

الخميس 2015/06/18م

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

تطور التعليم في السودان

تطور التعليم في السودان

د.صباح الحاج

د.صباح الحاج

طرق التدريس الخاصة

طرق التدريس الخاصة

د.احمد الشيخ

د.احمد الشيخ

القياس والتقويم واالحصاء التربوي

القياس والتقويم واالحصاء التربوي

د .عبد الرحمن احمد

د .عبد الرحمن احمد

اساسيات التدريس

اساسيات التدريس

د.احمد عبد الرحمن

د.احمد عبد الرحمن

علم نفس الكوارث

علم نفس الكوارث

د.سلوي

د.سلوي

علم النفس االسالمي

علم النفس االسالمي

د.بخيتة

د.بخيتة

علم النفس االسالمي

علم النفس االسالمي

د.بخيتة

د.بخيتة

سيكولوجية الفروق الفردية

سيكولوجية الفروق الفردية

د.نجدة

د.نجدة

علم االمراض النفسية

علم االمراض النفسية

د.علي فرح

د.علي فرح

علم النفس العالجي

علم النفس العالجي

د.هادية

د.هادية

السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م
االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م
السبت 2015/06/27م
االحد 2015/06/28م
االثنين 2015/06/29م
الثالثاء 2015/06/30م
االربعاء 2015/07/1م
الخميس 2015/07/02م
السبت 2015/07/04م

الخدمة االجتماعية والعمل الطوعي

الخدمة االجتماعية والعمل الطوعي

االرشاد النفسي وتطبيقاته

االرشاد النفسي وتطبيقاته

د.نجدة

د.نجدة

تطبيقات علم النفس التربوي

تطبيقات علم النفس التربوي

د .علي

أ.خالد

د .علي

أ.خالد

الذكاء والقدرات الخاصة

الذكاء والقدرات الخاصة

د.هادية

د.هادية

سيكولوجية جنوح االحداث

سيكولوجية جنوح االحداث
د.هادية

د.هادية

تطبيقات علم النفس التربوي
أ.خالد

تطبيقات علم النفس التربوي
أ.خالد

تطور التعليم في السودان

تطور التعليم في السودان

د.صباح الحاج

د.صباح الحاج

طرق التدريس الخاصة

طرق التدريس الخاصة

د.احمد الشيخ

د.احمد الشيخ

القياس والتقويم واالحصاء التربوي

القياس والتقويم واالحصاء التربوي

د .عبد الرحمن احمد

د .عبد الرحمن احمد

اساسيات التدريس

اساسيات التدريس

د.احمد عبد الرحمن

د.احمد عبد الرحمن

علم نفس الكوارث

علم نفس الكوارث

د.سلوي

د.سلوي

قراءات نفسية

قراءات نفسية

د.علي فرح

د.علي فرح

قراءات نفسية

د.علي فرح

قراءات نفسية

د.علي فرح

االحد 2015/07/05م
االثنين 2015/07/05م
الثالثاء 2015/07/06م

األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م

سيكولوجية الفروق الفردية

سيكولوجية الفروق الفردية

د.نجدة

د.نجدة

علم االمراض النفسية

علم االمراض النفسية

د.علي فرح

د.علي فرح

علم النفس العالجي

علم النفس العالجي

د.هادية

د.هادية

الخدمة االجتماعية والعمل الطوعي

الخدمة االجتماعية والعمل الطوعي

د .علي

د .علي

االرشاد النفسي وتطبيقاته

االرشاد النفسي وتطبيقاته

د.نجدة

د.نجدة

تطبيقات علم النفس التربوي

تطبيقات علم النفس التربوي

أ.خالد

أ.خالد

الذكاء والقدرات الخاصة

الذكاء والقدرات الخاصة

د.هادية

د.هادية

سيكولوجية جنوح االحداث

سيكولوجية جنوح االحداث

د.هادية

تطبيقات علم النفس التربوي
أ.خالد

د.هادية

تطبيقات علم النفس التربوي
أ.خالد

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

جدول مراجعات السنة الرابعة تربية (علم النفس)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م

الخميس 2015/06/18م

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

علم النفس الصناعي

علم النفس الصناعي

د.بخيتة

د.بخيتة

مناهج البحث في علم النفس

مناهج البحث في علم النفس

د.هادية المباك

د.هادية المباك

علم النفس المعرفي

علم النفس المعرفي

د.ياسر جبريل

د.ياسر جبريل

علم النفس الصناعي

علم النفس الصناعي

د.بخيتة

د.بخيتة

علم النفس الجنائي

علم النفس الجنائي

د .سلوى عبد هللا

د .سلوى عبد هللا

البارسيكولوجي

البارسيكولوجي

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

التأهيل النفسي

التأهيل النفسي

د.علي فرح

د.علي فرح

علم النفس اللغوي

علم النفس اللغوي

د.نجدة

د.نجدة

علم النفس التنظيمي

علم النفس التنظيمي

دهادية

دهادية

علم النفس االكلينكي

علم النفس االكلينكي

دفاطمة

دفاطمة

السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م
االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م
السبت 2015/06/27م
االحد 2015/06/28م
االثنين 2015/06/29م
الثالثاء 2015/06/30م
االربعاء 2015/07/1م
الخميس 2015/07/02م
السبت 2015/07/04م

موضوعات في علم النفس

موضوعات في علم النفس

د .سلوى

د .سلوى

علم النفس التجريبي

علم النفس التجريبي

د .خالد محمد احمد

د .خالد محمد احمد

البرمجة اللغوية العصبية

البرمجة اللغوية العصبية

د .سيف علي

د .سيف علي

سيكولوجية الموهبة واالبداع

سيكولوجية الموهبة واالبداع

د .خالد محمد احمد

د .خالد محمد احمد

علم النفس اللغوي

علم النفس اللغوي

د.نجدة

د.نجدة

مناهج البحث في علم النفس

مناهج البحث في علم النفس

د.هادية المباك

د.هادية المباك

علم النفس المعرفي

علم النفس المعرفي

د.ياسر جبريل

د.ياسر جبريل

فلسفة التربية االسالمية

فلسفة التربية االسالمية

د .احمد سعد

د .احمد سعد

علم النفس الجنائي

علم النفس الجنائي

د .سلوى عبد هللا

د .سلوى عبد هللا

البارسيكولوجي

البارسيكولوجي

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

التأهيل النفسي

التأهيل النفسي

د.علي فرح

د.علي فرح

فلسفة التربية االسالمية

فلسفة التربية االسالمية

د .احمد سعد

د .احمد سعد

علم النفس التنظيمي

علم النفس التنظيمي

دهادية

دهادية

االحد 2015/07/05م
االثنين 2015/07/05م
الثالثاء 2015/07/06م

األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م

علم النفس االكلينكي

علم النفس االكلينكي

دفاطمة

دفاطمة

موضوعات في علم النفس

موضوعات في علم النفس

د .سلوى

د .سلوى

علم النفس التجريبي

علم النفس التجريبي

د .خالد محمد احمد

د .خالد محمد احمد

البرمجة اللغوية العصبية

البرمجة اللغوية العصبية

د .سيف علي

د .سيف علي

سيكولوجية الموهبة واالبداع

سيكولوجية الموهبة واالبداع

د .خالد محمد احمد

د .خالد محمد احمد

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد
قسم المناهج وتصميم المقررات

جدول مراجعات السنة الثانية تربية (لغة عربية)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م
االربعاء 2015/06/17م

الخميس 2015/06/18م

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

االدب في صدر االسالم والعصر االموي

االدب في صدر االسالم والعصر االموي

د.بشير محمد بشير

د.بشير محمد بشير

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

د.عمر عرديب

د.عمر عرديب

االدب في صدر االسالم والعصر االموي

االدب في صدر االسالم والعصر االموي

د.بشير محمد بشير

د.بشير محمد بشير

التعليم قبل المدرسي

التعليم قبل المدرسي

د .بخيتة

د .بخيتة

التعليم قبل المدرسي

التعليم قبل المدرسي

د .بخيتة

د .بخيتة

النحو والصرف 4+3

النحو والصرف 4+3

د.حربية محمد احمد

د.حربية محمد احمد

البالغة 4+3

البالغة 4+3

د.عبد هللا سليمان

د.عبد هللا سليمان

درسات سودانية د.طارق الشيخ

درسات سودانية د.طارق الشيخ

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

د.اميرة محمد علي

د.اميرة محمد علي

علم نفس التعليمي

علم نفس التعليمي

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م

المهارات اللغوية 2

المهارات اللغوية 2

أ.سعاد محمد

أ.سعاد محمد

المهارات اللغوية 2

المهارات اللغوية 2

أ.سعاد محمد

أ.سعاد محمد

االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م
السبت 2015/06/27م
االحد 2015/06/28م
االثنين 2015/06/29م
الثالثاء 2015/06/30م
االربعاء 2015/07/1م

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

د.عمر عرديب

د.عمر عرديب

علم نفس النمو

علم نفس النمو

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

علم نفس النمو

علم نفس النمو

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

النحو والصرف 4+3

النحو والصرف 4+3

د.حربية محمد احمد

د.حربية محمد احمد

البالغة 4+3

د.عبد هللا سليمان

البالغة 4+3

د.عبد هللا سليمان

درسات سودانية د.طارق الشيخ

درسات سودانية د.طارق الشيخ

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

د.اميرة محمد علي

د.اميرة محمد علي

علم نفس التعليمي

علم نفس التعليمي

د .ياسر جبريل

د .ياسر جبريل

الخميس 2015/07/02م

تكنولوجيا التعليم

أ.محمد طاهر

تكنولوجيا التعليم

أ.محمد طاهر

السبت 2015/07/04م

تكنولوجيا التعليم

أ.محمد طاهر

تكنولوجيا التعليم

أ.محمد طاهر

االحد 2015/07/05م

التعليم بالحاسوب

أ.محمد طاهر

التعليم بالحاسوب

أ.محمد طاهر

االثنين 2015/07/05م

التعليم بالحاسوب

أ.محمد طاهر

التعليم بالحاسوب

أ.محمد طاهر

بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا
عمادة التعليم عن بعد

قسم المناهج وتصميم المقررات

القــاعــة القــاعــة مدرسة المقرن االساسية بنات

مراجعات السنة الثانية تربية (أساس)
اليوم  /التاريخ
األثنين 2015/06/08م
الثالثاء 2015/06/09م
االربعاء 2015/06/10م
الخميس 2015/06/11م
السبت 2015/06/13م
االحد 2015/06/14م
االثنين 2015/06/15م
الثالثاء 2015/06/16م

المحاضرة األولى

المحاضرة الثانية

 03:30ــ 05:30

07:00 – 05:30

علم نفس النمو

علم نفس النمو

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

اساسيات علم االحياء

اساسيات علم االحياء

اساسيات علم االحياء

اساسيات علم االحياء

الخط العربي

الخط العربي

أ.عمر عرديب
أ.مجتبى
أ.مجتبى

أ.عمر عرديب
أ.مجتبى
أ.مجتبى

د.عبد هللا جلي

د.عبد هللا جلي

الدراسات السودانية

الدراسات السودانية

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

االدارة واالشراف التربوي

د.توفيق الزاكي

د.اميرة محمد علي
د.اميرة محمد علي

د.توفيق الزاكي

د.اميرة محمد علي
د.اميرة محمد علي

االربعاء 2015/06/17م

الخميس 2015/06/18م
السبت 2015/06/20م
االحد 2015/06/21م
االثنين 2015/06/22م
الثالثاء 2015/06/23م
االربعاء 2015/06/24م
الخميس 2015/06/25م
السبت 2015/06/27م
االحد 2015/06/28م
االثنين 2015/06/29م

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

الجبرة والهندسة التحليلية

الجبرة والهندسة التحليلية

د.نجدة

أ.عبد القادر

د.نجدة

أ.عبد القادر

العلوم االسرية

العلوم االسرية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الخاصة

التربية الخاصة

علم نفس النمو

علم نفس النمو

أ.فاطمة عبد الحي

أ.فاطمة عبد الحي

المناهج العامة وتطويرها

المناهج العامة وتطويرها

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

التعلم بالحاسوب

الخط العربي

الخط العربي

د.كواكب
د.اميرة
أ.خالد

أ.عمر عرديب
أ.محمد طاهر
أ.محمد طاهر

د.كواكب
د.اميرة
أ.خالد

أ.عمر عرديب
أ.محمد طاهر
أ.محمد طاهر

د.عبد هللا جلي

د.عبد هللا جلي

الدراسات السودانية

الدراسات السودانية

د.توفيق الزاكي

د.توفيق الزاكي

الثالثاء 2015/06/30م
االربعاء 2015/07/1م
الخميس 2015/07/02م
السبت 2015/07/04م
االحد 2015/07/05م
االثنين 2015/07/05م
الثالثاء 2015/07/06م

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم

علم النفس التعليمي

علم النفس التعليمي

الجبرة والهندسة التحليلية

الجبرة والهندسة التحليلية

العلوم االسرية

العلوم االسرية

التربية الوطنية

التربية الوطنية

التربية الخاصة

التربية الخاصة

أ.محمد طاهر
أ.محمد طاهر
د.نجدة

أ.عبد القادر
د.كواكب
د.اميرة
أ.خالد

أ.محمد طاهر
أ.محمد طاهر
د.نجدة

أ.عبد القادر
د.كواكب
د.اميرة
أ.خالد

