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 م1029/ 1028 الثاني الفصل الدراسي: علم نفس    االولى   : 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  

   علم نفس نمو  اللغة االنجليزية  فس التربوي علم الن تنمية التفكير  اسم المقرر

   د سعيد عبد الغني د . حامد  + أ إيمان نوح   رشا المدبولي د   أماني فرحاتد  المحاضر

   211م  417م   818قاعة  427قاعة  المكان

 األحد

     اصول التربية   اسم المقرر

     د. مصفى امين   المحاضر

     211م   المكان

 االثنين

      حصاء الوصفي اإل اسم المقرر

  أنعام كاشفد  المحاضر
 

    

      407ق  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 األربعاء

 اسم المقرر
   

   

       المحاضر

   المكان
    

 الخميس

    انسان  حقوق  أنثروبولوجيا اجتماعية  اسم المقرر

    د. محمد فوزي   د/.ايناس سعده   المحاضر

    417م    210ق  المكان
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 م 1029/ 1028 الثاني الفصل الدراسي: علم نفس  الثانية   : الفرقةدول محاضرات ج         

 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

 اسم المقرر
  

 تكنولوجيا تعليم 
 تدريس مصغر 

  

 المحاضر
 

 
 قسم المناهج  د مها بدر 

  

   معمل التدريس 211م    المكان

 االثنين

 علم النفس التجريبي  اسم المقرر
 حصاء االستداللي اإل

   يلهتحليل السلوك وتعد جي وعلم النفس الفسيول

  إيمان ضحاد  المحاضر
  فاطمة موسىد 

   اآيات الدميريد   أنعام كاشفد 

   818ق   818ق  818قاعة  818قاعة  المكان

 الثالثاء

 اسم المقرر
 مقرر اختياري )علم اجتماع التنمية(

 
 االشراف التربوي 

   

    د عادل اللمسي  د. ايناس سعده  المحاضر

    417م   ق  المكان

 األربعاء

  اسم المقرر
 

 
 

  

       المحاضر

       المكان
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 م1029/ 1028 الثاني الثالثة    علم نفس   الفصل الدراسي:  : محاضرات الفرقة لوجد
 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 االبداع    المعاصر  العربتاريخ   اسم المقرر

      أماني فرحاتد   أحمد االلفي د   المحاضر

      427ق  112قاعة   المكان

 األحد

     طرق تدريس ذوي االحتياجات لوجية ذوي االحتياجات الخاصةوسيك اسم المقرر

     د هناء عبد هللا   محمد أبو حالوةد  المحاضر

     417مدرج  417م  المكان

 الثنينا

   مهنة علم النفس  علم النفس االرشادي  رات النفسية ااالخنب  اسم المقرر

    رشا المدبوليد   آيات الدميريد   منى عمارةد   المحاضر

    429قاعة    429ق   429ق   المكان

 الثالثاء

   تعليم كبار تظور الفكر التربوي   اسم المقرر

   مبروك عطيةد   عادل اللمسيد    المحاضر

     417م  417مدرج    المكان

 األربعاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       المكان

 الخميس

 المقرر

 التدريب الميداني

    

     المحاضر

     المكان
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 م 1029/ 1028 الثاني الرابعة    علم نفس   الفصل الدراسي:  : جدول محاضرات الفرقة
 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 ياناتالب اليوم

 السبت  

    مشروع تخرج  علم النفس االكلينيكي  نظام التعليم   اسم المقرر

     فاطمة عبد الرحمند   الحسيني علواند  د. محمد هالل  المحاضر

    404قاعة  404ق  417 درجم المكان

 األحد

 اسم المقرر

 الميداني  التدريب

    

     المحاضر

     المكان

 االثنين

    قراءات باللغة االنجليزية  علم النفس المعرفي  الفروق الفردية  اسم المقرر

 المحاضر
 د عادل البنا

  إيمان ضحاد 
  منى عمارةد 

  

    818ق  114ق   211م  المكان

 الثالثاء

       اسم المقرر

       المحاضر

       لمكانا

 األربعاء

     لوجية المراهقة وسيك  اسم المقرر

      عبد العزيز سليمد   المحاضر

     818ق   المكان

 الخميس

 اسم المقرر
 

     

 المحاضر
 

     

 المكان
   

   

 
 


