
 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 م2019/2020 ربيع  الفصل الدراسي: األولخريف + خاصة  تربيةجدول محاضرات الدبلوم المهنية  

 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
 )خريف( 1حلقة بحث 

 
ذوي  ةمدخل لسيكولوجي

 االحتياجات الخاصة
  تدخل ودمج

  د عبد العزيز سليم د الحسيني  د عبد العزيز سليم  المحاضر

  117قاعة  117قاعة   123قاعة   المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  اسم المقرر
إرشاد أسر ذوي االحتياجات  )ربيع( 2حلقة بحث   

 الخاصة

+ مشروع  1مشروع تدريبي  التعرف والتشخيص

 2تدريبي 

  د إنعام كاشف د آيات الدميري د إيمان ضحا    المحاضر

 323م  323م  323م  318قاعة     المكان

         

         

         

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 

 
 م2019/2020 الدراسي: األولخريف الفصل  تربية تعويضية وتعديل السلوكجدول محاضرات الدبلوم المهنية  

 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  

   1 يمشروع تدريب تربية تعويضية تعليم عالجي   اسم المقرر

   د محمد أبو حالوة د عبد العزيز   المحاضر

  321قاعة  321قاعة  321قاعة    المكان

 األحد

 مخ وتعلم 1حلقة بحث  تعديل السلوك    قرراسم الم

 د منى عمارة د إيمان ضحا د آيات الدميري     المحاضر

 528قاعة  528قاعة  528قاعة     المكان

 االثنين

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 م2019/2020 خريف الفصل الدراسي: األول إرشاد نفسي جدول محاضرات الدبلوم المهنية

 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

 نظريات اإلرشاد النفسي 1حلقة بحث  أدوات ومقاييس    اسم المقرر

 د رشا المدبولي د فاطمة عبد الرحمن د فاطمة عبد الرحمن    المحاضر

 528قاعة  528قاعة  528قاعة     المكان

 االثنين

 1مشروع تدريبي  إرشاد الصحة النفسية امج اإلرشاد النفسيبر    اسم المقرر

 د إنعام كاشف د محمد أبو حالوة د الحسيني    المحاضر

 227قاعة  227قاعة  227قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 
 
 
 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األول "علم نفس تربوي"وربيع  خريفجدول محاضرات الدبلوم الخاصة 
 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  

   قراءات باللغة اإلنجليزية )ربيع+ خريف( بحث )خريف(مناهج ال   اسم المقرر

   أ . د سعيد عبد الغني أ . د سعيد عبد الغني   المحاضر

   226قاعة  226قاعة    المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

 إحصاء استداللي )ربيع( يف( إحصاء وصفي )خر بناء المقاييس )ربيع+خريف(    اسم المقرر

 أ . د عادل المنشاوي د عادل المنشاوي أ . د عادل المنشاوي أ .    المحاضر

 324قاعة  324قاعة  324قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

  االربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس
       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 

 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

       



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 
 
 

 م2018/2019 الفصل الدراسي: األولوربيع خريف   صحة نفسية الدبلوم الخاصة جدول 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  

 حلقة بحث )ربيع( )خريف(مناهج بحث    اسم المقرر
قراءات باللغة اإلنجليزية 

 )ربيع+خريف(
 

  د محمد أبو حالوة عبد العزيز سليمد  أ . د سعيد عبد الغني   المحاضر

  528قاعة  528قاعة  226قاعة    المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  أساليب إرشاد نفسي سيكولوجية نمو الشخصية     اسم المقرر

  د عبد العزيز سليم د محمد أبو حالوة    المحاضر

  226 قاعة 226قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األولعلم نفس تربوي  خريف  ماجستير جدول 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  

  حلقة بحث إحصاء متقدم   اسم المقرر

  أ . د محمود عكاشة أ . د عادل المنشاوي   المحاضر

  318قاعة  318قاعة    المكان

 ألحدا

   اسم المقرر
 

   

   المحاضر
 

   

   المكان
 

   

 االثنين

 إحصاء متقدم نظريات معاصرة     اسم المقرر

 أ . د عادل المنشاوي أ . د عادل البنا      المحاضر

 217قاعة  217قاعة      المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

     المكان
  

 األربعاء

       م المقرراس

       المحاضر

       المكان

 الخميس 

  نظريات معاصرة     اسم المقرر

  أ . د عادل البنا      المحاضر

  220قاعة      المكان



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

 م2019/2020 الفصل الدراسي: األولخريف   ماجستير صحة نفسية جدول 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  

 حلقة بحث    اسم المقرر
مقرر متقدم في الصحة 

 النفسية

 أبو حالوةمحمد د  أ . د محمود عكاشة    المحاضر

 318قاعة  318قاعة     المكان

 األحد

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 االثنين

  واإلبداعتنمية الموهبة     اسم المقرر
مقرر متقدم في الصحة 

 النفسية

 أبو حالوةمحمد د   أ . د عادل البنا     المحاضر

 220قاعة   217قاعة     المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

   تنمية الموهبة واإلبداع    اسم المقرر

   أ . د عادل البنا     المحاضر

   220قاعة     المكان

 الجمعة 

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان
 



 

 ليةعميد الك                                                  المنسق العام للجدول

 مل مهرانا.د أ                                                                                د. محمود الشال.ا                                    

 

 

  
 


