
 

 ويتم لاين اون الآخر والنصف بالكلية المحاضرة الأول الأسبوع في الطلاب نصف يحضر بحيث المادة استاذ خلال من الطلاب تقسيم سيتم : مهمة ملاحظة

 وهكذا التالي الأسبوع في التبادل
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 م 0202/  0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي    ((علم نفس))   األولى/  الفرقة محاضرات جدول

  
 اليوم

 
8-01 01-01 

 
01-1 1-4 4-6 6-8 

 الســـبت
        المادة

        المحاضر
        المكان

 االحــــد
        المادة

        المحاضر
        المكان

 االثنـين
  االنتماء والوالء والمواطنة تاريخ علم النفس لغة عربية   مدخل إلى علم االجتماع المادة

  د....... فرحات د أماني د سامح داود   د إيناس سعدة المحاضر
  011مدرج  414ق 116قاعة    016ق   المكان

 الثـالثاء
    مقرر اختيارى  المعلم ومهنة التعليم  المادة

    د/ عبد الحميد+ د/ أماني  د عادل اللمسي  المحاضر
    011مدرج  – 414مدرج   414مدرج   المكان

 االربعاء

        المادة
        المحاضر

        المكان

 الخميس

 المادة
 مدخل الى علم الفلسفة

 مدخل إلى بيولوجيا
 اإلنسان

 
   لغة عربية 

   د يسرا العدوي   د... علوم د/ احمد شاكر المحاضر

   414رج مد   004ق  418قاعة  المكان
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 م 0202/  0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ((علم نفس))  الثانية/  الفرقة محاضرات جدول
    

 

 اليوم

 
8-01 01-01 01-1 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

     علم نفس بيئي  المادة
     المدبولي درشا  المحاضر
     414ق  المكان

 االحــــد

    التعلمتطبيقات على  سيكولوجية تعلم المدرسية اإلدارة المادة
    معمل علم النفس  المدبولي د رشا إيمان سامي/ د المحاضر
    معمل علم النفس 424مدرج  424مدرج  المكان

 االثنـين

    (1تدريس مصغر ) تنمية الموهبة والتفوق  علم النفس المرضي المادة
    قسم المناهج فرحات اماني د الدميري  دايات المحاضر
    معمل التدريس 404ق 404ق المكان

 الثـالثاء

       المادة
       المحاضر
       المكان

 االربعاء

     الطفولة ومشكالتها   المادة
     د. إنعام الكاشف  المحاضر
     114ق   المكان

 الخميس

       المادة
       المحاضر
       المكان
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 م 0202/  0202الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ((علم نفس))   الثالثة  الفرقة محاضرات جدول
    

 

 اليوم

 
8-01 01-01 01-1 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

       المادة
       المحاضر
       المكان

 االحــــد

تكنولوجيا التعليم  المادة

    علم نفس اجتماعي (1طرق التدريس) (2)

    الدميري دايات أ. د هناء عبد هللا د/ محمد فوزي  المحاضر
    424م 222ق  323مدرج  المكان

 االثنـين

 المادة
 تطبيقات على التدريس

مناهج البحث في علم 
 النفس

 تعلم اجتماعي وجداني
عملي 
 تكنولوجيا

الحاسب في 
 التخصص

 
 

   قسم المناهج د أماني فرحات د فاطمة موسى قسم المناهج المحاضر
   معمل التكنولوجيا معمل علم النفس 114ق معمل التدريس المكان

 الثـالثاء

 المادة

 يـــــــــالميدان التدريـــــــــــــــب

   
    المحاضر
    المكان

 االربعاء

       المادة
       المحاضر
       المكان

 الخميس

     علم نفس الشخصية  المادة
     دمني عمارة  المحاضر
     معمل علم النفس   المكان
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 وهكذا التالي الأسبوع في التبادل

 عميد الكلية                                                          

 أد. أمل مهران                                                       

 

 

    العضو             
 م 1110/  1111للعام الجامعي  ألولاالفرقة الرابعة علم النفس   الفصل الدراسي  توزيع المحاضرات جدول

    

 

 اليوم

 
8-01 01-01 01-1 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

       المادة
       المحاضر
       المكان

 االحــــد

 المادة

 تربية عملية

   
    المحاضر
    المكان

 االثنـين

   المهنيعلم النفس  طرق تدريس صحة نفسية مناهج المادة
   د ايمان ضحا أ.د محمد خميس د آيات الدميرى د . رباب أبو الوفا المحاضر
   114ق 222ق  323مدرج  323مدرج  المكان

 الثـالثاء

       المادة
       المحاضر
       المكان

 االربعاء

    مشروع تدريبي تطبيقات على التدريس سيكولوجية صعوبات تعلم المادة
    د انعام كاشف قسم المناهج د انعام كاشف المحاضر
    معمل علم النفس معمل التدريس 414ق المكان

 الخميس

    نفس مدرسي علم جغرافية الوطن العربي  المادة
    عمارة دمني د/ سعيد عشيبة  المحاضر
    معمل علم النفس 2معمل الجغرافيا الدور  المكان

 


