
 

 عميد الكلية      المنسق العام للجدول بالكلية     لجنة الجدول بالقسم

 غادة غتوريأ. د.       محمود الشالد. أ.      إنعام كاشف .د

 أ. إيمان أبو المكارم

 

 م2018 /2017 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    ولى  األ : الفرقةجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      تاريخ علم النفس  اسم المقرر

      عبد الرحمند فاطمة  المحاضر

        705قاعة  المكان

 األحد

   المعلم ومهنة التعليم     لمقرراسم ا

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

    مدخل الى بيولوجيا االنسان   لغة عربية اسم المقرر

    د   د/بهلول +د/محمد توفيق المحاضر

    705قاعة   323مدرج  المكان

 الثالثاء

   الى علم االجتماع  مدخل مدخل الى الفلسفة    اسم المقرر

   د إيناس سعدة د/ احمد شاكر    المحاضر

   318ق   318قاعة    المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    اسم المقرر

    د رباب / د احمد شاكر    المحاضر

    122م    المكان

     اسم المقرر الخميس

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 عميد الكلية      المنسق العام للجدول بالكلية     لجنة الجدول بالقسم

 غادة غتوريأ. د.       محمود الشالد. أ.      إنعام كاشف .د

 أ. إيمان أبو المكارم

 م2018 /2017 الفصل الدراسي: األولعلم نفس  الثانية   : الفرقةجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

    سيكولوجية التعلم  علم النفس البيئي   اسم المقرر

    د عادل المنشاوي   رشا المدبوليد   المحاضر

    323م  227قاعة   المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

   علم نفس الطفولة ومشكالتها  تدريس مصغر    علم النفس المرضي  تنمية الموهبة والتفوق  اسم المقرر

   د آيات الدميري  قسم المناهج د آيات الدميري  د رشا المدبولي المحاضر

   328ق  لتدريسمعمل ا 705ق  705ق  المكان

 الثالثاء

   وصفية  إدارة مدرسية   سكشن تعلم اسم المقرر

   مبروك عطيةد/    قسم علم النفس المحاضر

    524 مدرج   معمل علم نفس المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

     اسم المقرر الخميس
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 م2018 /2017 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    الثالثة    : رقةالفجدول محاضرات 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

     (2) تكنولوجيا التعليم علم نفس الشخصية  اسم المقرر

     د محمد فوزى  الحسيني علواند  المحاضر

      323 مدرج 704قاعة  المكان

 األحد

   1طرق تدريس   اسم المقرر
تطبيقات 

 التدريس

معمل 

 تكنولوجيا
  

   قسم المناهج  د هناء   المحاضر

  220ق   المكان
معمل 

 التدريس

معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

 اسم المقرر
      

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

    علم النفس  االجتماعي  التعلم الوجداني االنفعالي  مناهج البحث في علم النفس  اسم المقرر

    د ايمان ضحا  د ايمان ضحا  د فاطمة  المحاضر

    705ق  705ق  705ق  المكان

 اسم المقرر الخميس
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 م2018 /2017 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    الرابعة    : الفرقةجدول محاضرات  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

      المناهج  اسم المقرر

      د رجب سرور  المحاضر

      122مدرج  المكان

 داألح

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    جغرافية الوطن العربي  علم النفس المدرسي  علم النفس المهني  اسم المقرر

    د/ جيهان الصاوي  د رشا المدبولي د إيمان ضحا  المحاضر

      528 قاعة  704ق  704قاعة  المكان

 الثالثاء

    المقرر اسم
تطبيقات 

 التدريس
    2طرق تدريس 

   د محمد خميس  قسم المناهج    المحاضر

    223قاعة  معمل التدريس    المكان

 األربعاء

    مشروع التخرج  صحة نفسية وارشاد نفسي  لوجية صعوبات التعلم وسيك اسم المقرر

    لرحمن د فاطمة عبد ا د عادل البنا  د عبد العزيز  المحاضر

    704ق  323مدرج   704ق  المكان

     اسم المقرر الخميس

 
 


