
 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال

 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل     (     علم النفس)       األولى / الفرقة محاضرات دولج

 

 

 اليوم

 

8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

       المادة

       المحاضر

       المكان

 االحــــد

       المادة

       المحاضر

       المكان

 االثنـين

   تاريخ علم النفس لغة عربية  لى علم االجتماعل إمدخ المادة

   فرحات مانيأ د د محمد توفيق + العدوي  د يسرا  د إيناس سعدة المحاضر

   704ق 524مدرج  126ق   المكان

 الثـالثاء

    مقرر اختيارى المعلم ومهنة التعليم  المادة

    دمحمد داو + دعبد الحميدد/  د عادل اللمسي  المحاضر

    122مدرج  – 524مدرج  524مدرج   المكان

 االربعاء

       المادة

       المحاضر

       المكان

 الخميس

     اإلنسانمدخل إلى بيولوجيا  مدخل الى علم الفلسفة المادة

     د... علوم د/ احمد شاكر المحاضر

     117ق  528قاعة  المكان

                     

  



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال

 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

  

 

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل     (     علم النفس)    لثانيةا / الفرقة محاضرات دولج
 

    

 

 اليوم

 

8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

     علم نفس بيئي  المادة

     المدبولي درشا  المحاضر

     324ق  المكان

 االحــــد

    تطبيقات على التعلم ية تعلمسيكولوج المدرسية اإلدارة المادة

     المدبولي د رشا مصطفى أمين  /د المحاضر

    معمل علم النفس 524مدرج  524مدرج  المكان

 االثنـين

    (1تدريس مصغر ) تنمية الموهبة والتفوق علم النفس المرضي المادة

    قسم المناهج فرحات اماني د الدميري دايات المحاضر

    معمل التدريس 714ق 714ق المكان

 الثـالثاء

       المادة

       المحاضر

       المكان

 االربعاء

     الطفولة ومشكالتها   المادة

     د. إنعام الكاشف  المحاضر

     227ق   المكان

 الخميس

       المادة

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال

 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل     (     علم النفس)     الثالثة / الفرقة محاضرات دولج

    

 

 اليوم

 

8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

       المادة

       المحاضر

       المكان

 االحــــد

تكنولوجيا التعليم  المادة

(2) 
   علم نفس الشخصية علم نفس اجتماعي (1طرق التدريس)

   دمني عمارة الدميري دايات أ. د هناء عبد هللا  د/ محمد فوزي المحاضر

   714ق   524م 220ق  323مدرج  المكان

 االثنـين

تعلم اجتماعي  المادة

 وجداني

مناهج البحث في علم 

 النفس
  عملي تكنولوجيا

 
 

    جقسم المناه د فاطمة موسى د أماني فرحات المحاضر

    ل التكنولوجياممع 227ق 227قاعة  المكان

 الثـالثاء

 المادة

 تربية عملية

    

     المحاضر

     المكان

 االربعاء

سيكولوجية  المادة

 صعوبات تعلم
     

      د إنعام كاشف المحاضر

      227ق المكان

 الخميس

       المادة

       المحاضر

       المكان



 

 عميد الكلية                                                    جنة الجدولللمنسق العام ال

 

 ا.د امل مهران                                                              حمود الشال       أ.د م     

 م 2019/2020 األول: الدراسي الفصل     (     نفسعلم ال)    لرابعةا / الفرقة محاضرات دولج
 

    

 

 اليوم

 

8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 

 الســـبت

     مشروع تدريبي  المادة

     الحسيني  المحاضر

     704ق   المكان

 االحــــد

 المادة

 تربية عملية

    

     المحاضر

     المكان

 االثنـين

 المادة
 طرق تدريس صحة نفسية اهجمن

علم النفس 

 المهني

علم نفس 

 مدرسي

علم النفس  جغرافية الوطن العربي

 المهني

علم نفس 

 مدرسي

 المحاضر
 أ.د محمد خميس د آيات الدميرى رباب أبو الوفا د.

د ايمان 

 ضحا
 عمارة دمني

د ايمان  د/ سعيد عشيبة

 ضحا

 دمني

 عمارة

 327  ق  223ق 528قاعة  327  ق  223ق 226ق  323مدرج  323درج م انالمك

 الثـالثاء

       المادة

       المحاضر

       المكان

 االربعاء

سيكولوجية صعوبات  المادة

 تعلم
     دريستطبيقات على الت

     قسم المناهج د انعام كاشف المحاضر

     ريسمعمل التد 227ق المكان

 الخميس

       المادة

       المحاضر

       المكان

 


