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 م             0202/ 0202األول: الدراسي الفصل       ربيع خريف + خاصة  تربيةجدول محاضرات الدبلوم المهنية  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

  اسم المقرر

 
 

مدخل لسيكولوجية 

ذوي االحتياجات 

 )خريف وربيع(الخاصة

)خريف  تدخل ودمج

 وربيع(
 

  عبد العزيز سليمد  د الحسيني    المحاضر

  302قاعة  302قاعة     المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  اسم المقرر

 0حلقة بحث  

+مشروع تدريبي )ربيع(

 )ربيع(0

إرشاد أسر ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 )خريف وربيع(

 التعرف والتشخيص

 )خريف وربيع(
 2مشروع تدريبي 

 )خريف(

 د إنعام كاشف د آيات الدميري د إيمان ضحا   المحاضر

 504مدرج  504مدرج  504مدرج   725 قاعة   المكان

 االثنين

    ريف()خ 2حث حلقة ب   

    أماني فرحاتد.    

    328قاعة    
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 م             0202/ 0202األول: الدراسي الفصل       "علم نفس تربوي"وربيع  خريفجدول محاضرات الدبلوم الخاصة 

 

 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   اسم المقرر
ناهج البحث م

 )خريف(

قراءات باللغة 

 اإلنجليزية 

 )ربيع+ خريف(

  

   د سعيد عبد الغني أ.د سعيد عبد الغني   المحاضر

   006قاعة  006قاعة    المكان

 االثنين

 بناء مقاييس    اسم المقرر
إحصاء وصفي 

 )خريف(

إحصاء استداللي 

 )ربيع(

 د عادل المنشاوي منشاويد عادل ال  منى عمارةد     المحاضر

 304قاعة  304قاعة  007قاعة     المكان

 االربعاء 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
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 م0202/ 0202األول :الدراسي الفصل          وربيعخريف   صحة نفسية الدبلوم الخاصة جدول محاضرات 

  

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 البيانات اليوم

 السبت  

   اسم المقرر
اضطرابات نفسية 

 خريف وربيع()وانفعالية 
   مناهج بحث )خريف(

   عبد العزيز سليمد  د. عبد العزيز سليم   المحاضر

   508قاعة  508قاعة    المكان

 األحد

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 حلقة بحث )ربيع(   اسم المقرر
 أساليب إرشاد نفسي

 )خريف وربيع(
سيكولوجية نمو الشخصية 

 )خريف وربيع(
 

  د محمد أبو حالوة د الحسيني  علوان فاطمة موسيد    المحاضر

  006قاعة  222 قاعة 724قاعة    المكان

 ثاءالثال

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان


