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 م2018 /2017 الثاني الفصل الدراسي: علم نفس    االولى   : 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  

   اللغة االنجليزية  مية التفكير تن علم النفس التربوي   اسم المقرر

   د نادر حلمي + أ إيمان نوح   أماني فرحاتد   إيمان ضحا د   المحاضر

   524م  328قاعة   328قاعة   المكان

 األحد

   اصول التربية     اسم المقرر

   د محمد هالل    المحاضر

   323م     المكان

 االثنين

   علم نفس نمو  أنثروبولوجيا اجتماعية   ي حصاء الوصفاإل اسم المقرر

  أنعام كاشفد  المحاضر
 سليمد عبد العزيز  د/.ايناس سعدة .  

  

   122م   120ق   704ق  المكان

 الثالثاء

       حقوق انسان  اسم المقرر

        د اشرف المحاضر

       524م  المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
   

   

       المحاضر

   المكان
    

 الخميس

   اسم المقرر
 

   

   المحاضر
 

   

 المكان
 

 
 

   



 

 

 عميد الكلية                                                       لجنة الجدول            

                                 غادة غتوريد/ ا.                                           . أحمد عبد هللا سالمد

 

 م 2018 /2017 الثاني الفصل الدراسي: علم نفس  الثانية   : الفرقةدول محاضرات ج         

 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  

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األحد

 اسم المقرر
 

 تكنولوجيا تعليم 
 تدريس مصغر 

   

 المحاضر
 قسم المناهج  د مها بدر  

   

    معمل التدريس 122م   المكان

 االثنين

 علم النفس التجريبي  اسم المقرر
 حصاء االستداللي اإل

   تعديل السلوك وتحليله 

  حاإيمان ضد  المحاضر
  فاطمة موسىد 

   اماني فرحاتد  

   227ق   328قاعة  328قاعة  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر
 االشراف التربوي 

 جي وعلم النفس الفسيول
 مقرر اختياري )علم اجتماع التنمية(

   

    د/   عام كاشفأند  د محمد هالل المحاضر

    704ق   328ق  524م  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر
 

 
 

  

       المحاضر

       المكان

 

 

 

 



 

 

 عميد الكلية                                                       لجنة الجدول            
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 م2018 /2017 الثاني الثالثة    علم نفس   الفصل الدراسي:  : محاضرات الفرقة لوجد
 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  

   الحديث  العربتاريخ   رات النفسية ااالخنب  اسم المقرر

    أحمد رشواند    فاطمة موسىد   المحاضر

   123قاعة    227ق   المكان

 األحد

      طرق تدريس ذوي االحتياجات اسم المقرر

      د هناء عبد هللا المحاضر

      524مدرج  المكان

 االثنين

   مهنة علم النفس    سيكلوجية االبداع   اسم المقرر

    رشا المدبوليد      اتأماني فرحد  المحاضر

    719قاعة     719ق  المكان

 الثالثاء

   تظور الفكر التربوي  لوجية ذوي االحتياجات الخاصةوسيك تعليم كبار   اسم المقرر

   د مبروك عطية د أنعام كاشف    وفاء مرسيد   المحاضر

     524م  524م  524مدرج   المكان

 األربعاء

      النفس االرشادي  علم اسم المقرر

       آيات الدميريد  المحاضر

        719ق  المكان

 الخميس

 المقرر

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان



 

 

 عميد الكلية                                                       لجنة الجدول            

                                 غادة غتوريد/ ا.                                           . أحمد عبد هللا سالمد

 

 م 2018 /2017 الثاني الرابعة    علم نفس   الفصل الدراسي:  : جدول محاضرات الفرقة
 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  

    مشروع تخرج  علم النفس االكلينيكي  قراءات باللغة االنجليزية  اسم المقرر

 المحاضر
 محمد أبو حالوةد 

     فاطمة عبد الرحمند  د محمد ابو حالوة 

    705قاعة  705ق  705ق  المكان

 األحد

 اسم المقرر

 التدريب الميداني 

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

     علم النفس المعرفي  الفروق الفردية  اسم المقرر

 المحاضر
 د فاطمة موسى

      إيمان ضحاد 

     227ق   122م  المكان

 الثالثاء

    نظام التعليم    لوجية المراهقة وسيك اسم المقرر

      محمود الشالد    أنعام كاشفد  المحاضر

    323 درجم  321ق  المكان

 عاءاألرب

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 اسم المقرر
 

     

 المحاضر
 

     

 المكان
   

   

 
 


