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 م6107/ 6102 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    ولى  األ : الفرقةجدول محاضرات 

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

 السبت  

      تاريخ علم النفس  اسم المقرر

      د فاطمة  المحاضر

        021قاعة  المكان

 األحد

     ل الى الفلسفة مدخ  اسم المقرر

     د/ احمد شاكر   المحاضر

      222قاعة   المكان

 االثنين

   المعلم ومهنة التعليم   مدخل الى بيولوجيا االنسان   اسم المقرر

   د محمد هالل    المحاضر

   425م     المكان

 الثالثاء

   مدخل الى علم االجتماع  لغة عربية   اسم المقرر

   د هاني بهاء الدين د/بهلول +د/محمد توفيق   اضرالمح

   803ق  425مدرج    المكان

 األربعاء

    تربية صحية / تفكير فلسفي    اسم المقرر

    د رباب / د احمد شاكر    المحاضر

    022م    المكان

     اسم المقرر الخميس

 
 
 



 

 

 القائم بعمل عميد الكلية      المنسق العام للجدول بالكلية      لجنة الجدول بالقسم

 أ. د. فتحى عشيبة      د. أحمد عبد هللا سالم     محمد مجلي .أ

 أحمد كحيل العين .أ

 
 

 
 
 
 
 

 م6107/ 6102 الفصل الدراسي: األولفس علم ن الثانية   : الفرقةجدول 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  

     سيكلوجية التعلم   اسم المقرر

     د عادل المنشاوي   المحاضر

     425م   المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 ثنيناال

   وصفية  إدارة مدرسية تدريس مصغر     علم نفس الطفولة ومشكالتها  اسم المقرر

   مبروك عطيةد/  قسم المناهج  د عبد العزيز سليم  المحاضر

    828 مدرج معمل التدريس  820ق  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   علم النفس البيئي   سكشن تعلم علم النفس المرضي  تنمية الموهبة والتفوق  رراسم المق

   د فاطمة موسى   أ أحمد د ايات الدميري  د فاطمة موسى المحاضر

   825ق  عمل علم نفسم 215ق  222ق  المكان

     اسم المقرر الخميس

 

 



 

 

 القائم بعمل عميد الكلية      المنسق العام للجدول بالكلية      لجنة الجدول بالقسم

 أ. د. فتحى عشيبة      د. أحمد عبد هللا سالم     محمد مجلي .أ

 أحمد كحيل العين .أ

 
 

 
 
 
 
 

 م6107/ 6102 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    الثالثة    : الفرقةجدول 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

       المحاضر

       المكان

 األحد

 علم نفس الشخصية   0طرق تدريس  تكنولوجيا تعليم  اسم المقرر
تطبيقات 

 التدريس

معمل 

 تكنولوجيا
  

   قسم المناهج د محمد ابو حالوة  د هناء  د محمد فوزي  المحاضر

 221قاعة  221ق  022مدرج  المكان
معمل 

 التدريس

معمل 

 التكنولوجيا
  

 االثنين

 اسم المقرر
      

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 األربعاء

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

    د فاطمة  د ايمان ضحا  د ايمان ضحا  المحاضر

    822ق  822ق  822ق  المكان

 اسم المقرر الخميس
   

   

 
 
 

 
 



 

 

 القائم بعمل عميد الكلية      المنسق العام للجدول بالكلية      لجنة الجدول بالقسم

 أ. د. فتحى عشيبة      د. أحمد عبد هللا سالم     محمد مجلي .أ

 أحمد كحيل العين .أ

 
 

 
 
 
 
 
 

 م6107/ 6102 الفصل الدراسي: األولعلم نفس    الرابعة    : الفرقةات جدول محاضر                             

 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  

     علم النفس المهني  المناهج  اسم المقرر

     د الحسيني علوان  د رجب سرور  المحاضر

     028قاعة  022مدرج  المكان

 األحد

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    جغرافية الوطن العربي  لوجية صعوبات التعلم وسيك صحة نفسية وارشاد نفسي  اسم المقرر

    د/ جيهان الصاوي  د عبد العزيز  د الحسيني علوان  المحاضر

      423 قاعة   423ق  022مدرج  المكان

 الثالثاء

    اسم المقرر
تطبيقات 

 التدريس
    2طرق تدريس 

   د محمد خميس  قسم المناهج    المحاضر

    221قاعة  معمل التدريس    المكان

 األربعاء

   علم النفس المدرسي  مشروع التخرج    اسم المقرر

   د ايمان ضحا ديات الدميري    المحاضر

   215ق  215ق    المكان

     اسم المقرر الخميس

 
 


