
جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

                                              
 

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 2023-2022األٔل نهعاو انجايعٙ  انذراسٙانفصم نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

   ( تخصص اللغة العربية1هجووعة )

 انسبج

8-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 يراد صانخد/ أ.

  ىثُاء ْاش د/

 ( 2و )

01-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

 أ.د/ ٕٚسف سٛذ

 فٛفٛاٌ فخذٗ د/ 

 (0و )

01-1 

 ادارة يذرسٛت 

  سًٛذت يخهٕفد/ 

 (  0و ) 

1-3 

طرق حذرٚس ٔاحقاٌ 

 يذخٕٖ 

 دمحم ادًذ عٕٚس د/ 

 (  0و ) 

4- 6  
 المناهج 
  خطاب أ.د/ احمد على

 د/ عبد الهادى الشٌخ 
 ( 1م ) 

   االدذ

   

�ٍاالثُٛ
 

2-3 
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3-5 
 سٌكولوجٌة التعلم 
 د/ اسماء حمزة 

 ( 1م ) 

 7-5 
 علم نفس النمو 

 أ.د/ دمحم عبد التواب
 د/ دمحم شعبان

 (1م ) 

  

   انثالثاء

   

  االربعاء

3-6 
 تكنولوجٌا التعلٌم 

 د/ ربٌع كمال
 د/ أسماء عبدالنبى 

 ( 8م ) 

   

 انخًٛس

11-1 
 المقرر االختٌارى

 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)
 

3-5 
 المقرر االختٌارى
)سٌكولوجٌة الموهبة 

-االشراف التربوي-والتفوق
-سٌكولوجٌة الشخصٌة

 التربٌة الدولٌة(

   

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

   4يذرج انٙ َبٛمسد /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

 2يذرج د/ رشا عٕٚس االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد/  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج  د/سذر دمحم + د/ عزة َادٖ انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج  راَٛا شعباٌد/  انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  راَٛا شعباٌد /  عهى انُفس االجخًاعٗ
 

 

  نذراساث انعهٛايذٚر إدارة ا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 
 

 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 1112-1111نجايعٙ انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

 ( تخصص اللغة العربية2هجووعة )

 انسبج 

8-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 يراد صانخد/ أ.

 ثُاء ْاشىد/ 

 (2و )

01-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

 أ.د/ ٕٚسف سٛذ

 د/ فٛفٛاٌ فخذٗ 

 (0و )

01-1 

 ادارة يذرسٛت 

  سًٛذت يخهٕفد/ 

 ( 0و ) 

2- 4     
 المناهج 

 د/ نهى صوفى
 مة دمحم د/ كرٌ
 ( 3م ) 

 

  االدذ

2 - 9 

 طرق حذرٚس ٔاحقاٌ يذخٕٖ 

 د/ ايٛر صالح انٕٓارٖ

 د / سايّٛ يذًٕد  

 ( 5و ) 

  

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5 
 سٌكولوجٌة التعلم 

  عائشة علىد/ 
  جمعة سعٌدد/ 

 (8م ) 

5 – 7 
 علم نفس النمو 

 / دمحم عبد التوابأ.د
 د/ دمحم شعبان

 ( 1م )

  

   انثالثاء 

   

  االربعاء 

 -36      
 تكنولوجٌا التعلٌم 
 د/ فاطمة نجٌب

 ( 1م ) 

   

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى

 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)
 

3-5 
 المقرر االختٌارى

-)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
سٌكولوجٌة -بوياالشراف التر
 التربٌة الدولٌة(-الشخصٌة

   

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٙ َبٛم د /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

 2يذرج رشا عٕٚسد/  االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1ج يذر عزة َادٖد/     سذر دمحمد/  انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج  راَٛا شعباٌد/  انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  د / راَٛا شعباٌ عهى انُفس االجخًاعٙ
 

 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 جًعت عبذانفخاح أ.د/آيال  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

                                              
 

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

 ( تخصص اللغة العربية3هجووعة )

 انسبج 

8-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 صانخ يرادد/ أ.

 د/ َاصر شعباٌ

 (3و )

01-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

 أ.د/ ٕٚسف سٛذ

  سذر عٕٚسد/ 

 (1و )

   

   االدذ

 2- 4    
 المناهج 

 د/ منى عبد التواب 
 د/أسماء على

 ( 1م ) 

  

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5  
 سٌكولوجٌة التعلم 

 ة صادق د/ مرو
 ( 3م ) 

5- 7 
 علم نفس النمو 

 د/ دمحم هلٌل
 د/سٌد الجارحى

 ( 2م ) 

  

  انثالثاء 

3- 5           
 ادارة مدرسٌة 
 د/ عبٌر احمد 

 ( 3م ) 

5- 9    
 طرق تدرٌس

 د/ دمحم عوٌس القرنً
 ( 4م ) 

  

  االربعاء 

3- 6 
 تكنولوجٌا التعلٌم 
 د/ فاطمه نجٌب 

 ( 1م )

   

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى
 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)

3-5 
 المقرر االختٌارى

االشراف -)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
التربٌة -سٌكولوجٌة الشخصٌة-التربوي

 الدولٌة(

   

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٙ َبٛمد /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

 2يذرج رشا عٕٚسد/  االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج  عزِ َادٖد/     سذر دمحمد/  انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج  راَٛا شعباٌ / د انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  راَٛا شعباٌد /  عهى انُفس االجخًاعٗ
 

 

  ايذٚر إدارة انذراساث انعهٛ رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

 دراسات اجتواعية( 4هجووعة )

 انسبج 

8- 01   

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 أ.د/ يراد صانخ

 د/ َاصر شعباٌ

 (3و )

11- 12 
 التربٌة وقضاٌا العصر

 أ.د/ ٌوسف سٌد
 د/ سحر عوٌس

 (2م )

   

  االدذ

2- 4 
 المناهج

 أٌمان أنور زكرىد/ 
 نهال ٌحٌىد/ 

 ( 3م ) 

   

 االثٍُٛ 

2- 3  
 ٌارىالمقرر االخت

 المدرسة والمجتمع
 د/ سحر دمحم 

 (8م )

3- 5 
 سٌكولوجٌة التعلم

 عائشة علىد/ 
 جمعة سعٌدد/ 

 ( 8م ) 

5- 7 
 علم نفس النمو

 د/دمحم هلٌل
 د/سٌد الجارحى

 ( 2م ) 

  

  انثالثاء 

3- 5 
 ادارة مدرسٌة

 عبٌر أحمدد/ 
 (3م )

5- 7 
 تكنولوجٌا التعلٌم
 د/ أسماء على

 ( 3م ) 

  

   االربعاء

3- 9  

 طرق تدرٌس واتقان محتوى 
 د/ سلوى عمار+  د/ مدٌحه قرنى 

 ( 6م ) 

   

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى
 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)

3-5 
 المقرر االختٌارى

-االشراف التربوي-)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
 التربٌة الدولٌة(-سٌكولوجٌة الشخصٌة

   

 : األتيةلطالب مقرر واحد من المقررات يختار ا
 

 4يذرج  سانٙ َبٛمد /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

 2يذرج رشا عٕٚس د/ االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج  سذر دمحم  د/ عزة َادٖد/  انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج  د / راَٛا شعباٌ انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  د / راَٛا شعباٌ ُفس االجخًاعٗعهى ان
 

 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 

 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 

 رية والعمليةالمحاضرات والدروس النظ جــــــدول

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

 دراسات اجتواعية( تخصص 5هجووعة )

 انسبج 

8-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

  ٕٚسف سٛذد/ أ.

 د/ عبذ هللا يذًٕد  

 (0و )

01-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 يراد صانخد/ أ.

 طارق يصطفٗد/ 

 (2و )

01-1 

طرق حذرٚس انذراساث 

 االجخًاعٛت

 د/ رضا شعباٌ 

 د/ دعاء َبٛم  

 ( 2و )

  

  االدذ

3- 5  
 سٌكولوجٌة التعلم 

 أ.د/ مصطفى حفٌضه 
 د/ ثناء قندٌل 

 ( 5م ) 

5- 7 
 ادارة مدرسٌة 

 د/ هبه هللا احمد 
 (3م )

  

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5 
 المناهج 

 أ.د/ محمود حافظ
أ.د/ عبد الناصر 

 شرٌف
 (7م )

5- 7  
 علم نفس النمو 

       د/ أحمد سٌد     
 (3م )       

 

 

      انثالثاء 

  االربعاء 

3- 6 
 تكنولوجٌا التعلٌم

  أ.د/ حسام أبوالهدى
 د/عزة فوزي 

 ( 2م )

   

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى

 ماعىعلم النفس االجت
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)

3-5 
 المقرر االختٌارى
)سٌكولوجٌة الموهبة 

-االشراف التربوي-والتفوق
التربٌة -سٌكولوجٌة الشخصٌة

 الدولٌة(

   

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٗ َبٛمد /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

 2يذرج رشا عٕٚسد/  االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج عزة َادٖد/     سذر دمحمد/  انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج راَٛا شعباٌد/  انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  راَٛا شعباٌد /  عهى انُفس االجخًاعٙ
 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 

  



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 

 (  شعبه عاهه+ تجارى شعبه )( 6هجووعة )

 انسبج 

8-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

  ٕٚسف سٛذد/ أ.

 د/ عبذ هللا يذًٕد  

 (0و )

01-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 يراد صانخد/ أ.

 طارق يصطفٗد/ 

 (2و )

12- 2  
 طرق تدرٌس شعبه عامه  

 أ.د/ صالح جمعة
 د/ شروق جودة

 ( 5م )

  

  االدذ

3- 5 
 سٌكولوجٌة التعلم 

 أ.د/ مصطفى حفٌضه 
 / ثناء قندٌل د

 ( 5م ) 

5- 7  
 ادارة مدرسٌة 

 د/ هبة هللا أحمد 
 (3م )

  

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5   
طرق تدرٌس شعبه 

 عامه  
 أ.د/ شوقى حسانى 

 (2م ) 

5-7 
د/ أحمد علم نفس النمو أعضاء 

 سٌد
 ( 3م )        

  

   انثالثاء 

3- 7 
 طرق تدرٌس شعبه عامه  

 أ.د/ صالح جمعه 
 ( 2م )

  

 االربعاء 

3- 6  
 تكنولوجٌا التعلٌم 
 د/ عزة فوزي 

 ( 2م )

   

 

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى
 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)
 

1- 3 
 المناهج 

 د/ فاطمة كمال
 د/ أمٌرة محمود

 (8م )        

3-5 
 ختٌارىالمقرر اال

االشراف -)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
التربٌة -سٌكولوجٌة الشخصٌة-التربوي

 الدولٌة(

5- 9  
 طرق تدرٌس شعبه عامه  

 أ.د/ شوقى حسانى 
 (2م ) 

 

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٙ َبٛمد /  انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

  2 يذرج ٕٚسرشا ع د/ االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج  عزة َادٖد/     سذر دمحمد/  انخربٛت انذٔنٛت

  5 يذرج راَٛا شعباٌد/  انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

   9 يذرج د / راَٛا شعباٌ عهى انُفس االجخًاعٙ
 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ رٔبٙأ/أدًذ  أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 

 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 

 المحاضرات والدروس النظرية والعملية جــــــدول

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ نهذبهٕو  انعايت فٙ  انخربٛت 
سفة وعلن اجتواع وعلن نفس + ( تخصص ) فل7هجووعة )

 علوم + رياضيات ( 

 انسبج 

8-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

 ٕٚسف سٛذد/ أ.

 اسًاء عبذ انسالود/ 

 (1و )

01-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 أ.د/ يراد صانخ

 ٔردة عهٗد/ 

 (3و )

01-1 

 ادارة يذرسٛت 

 أٚهٍٛ يعٕضد/ 

 (  1و )

2- 4  
طرق تدرٌس 

 رٌاضٌات 
  د/ شروق جودة

 (5م )

 

      االدذ

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5 
 المناهج 

 أ.د/ امال جمعه 
 د/ تامر شعبان 

 ( 4م ) 

5- 7 
 علم نفس النمو 

 د/ رانٌا شعبان    
 (4م )      

  

  انثالثاء 

1- 4   
 تكنولوجٌا التعلٌم 

 د/ اٌمان سعد 
 ( 6م )

4- 7  
 طرق تدرٌس علوم
 د/ رشا رمزى 

 (8م )

  

  االربعاء 

1-3 
 سٌكولوجٌة التعلم 

عبد الناصر عبد د/ 
  الحلٌم

  سالى نبٌلد/ 
 ( 1م ) 

3- 5 
طرق تدرٌس فلسفة 
 واجتماع وعلم نفس 

 أ.د/ رجاء عٌد 
 أ.د/ عبد هللا ابراهٌم 

 (3م ) 

  

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى

 اعىعلم النفس االجتم
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)
 

3-5 
 المقرر االختٌارى

-)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
سٌكولوجٌة -االشراف التربوي

 التربٌة الدولٌة(-الشخصٌة

5- 9 
طرق تدرٌس فلسفة 
 واجتماع وعلم نفس 

 أ.د/ رجاء عٌد 
 أ.د/ عبد هللا ابراهٌم 

 (3م ) 

  

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٙ َبٛم/  د انًْٕبت ٔانخفٕق تسٛكٕنٕجٛ

   2 يذرج رشا عٕٚس/  د االشراف انخربٕ٘

 8يذرج  سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

 1يذرج  عزة َادٖد/     دمحمسذر د/  انخربٛت انذٔنٛت

   5 يذرج راَٛا شعباٌ/  د انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  د / راَٛا شعباٌ عهى انُفس االجخًاعٙ
 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 

  

 



جاهعـــة    

 الفيـــــوم

 
 كهٛـــــت انخربٛــــت/ انذراســـاث انعهٛـــــا   

 المحاضرات والدروس النظرية والعمليةجــــــدول 

 1112-1111انفصم انذراسٙ األٔل نهعاو انجايعٙ فٙ  انخربٛت نهذبهٕو  انعايت 

 ( تخصص ) لغة انجليزية + لغة فرنسية ( 8هجووعة )

 انسبج 

8-01 

 انخربٛت ٔقضاٚا انعصر

 ٕٚسف سٛذد/ أ.

 اسًاء عبذ انسالو د/ 

 (1و )

01-01 

 انًعهى ٔيُٓت انخعهٛى

 يراد صانخد/ أ.

 ٔردة عهٗد/ 

 (3و )

12- 2 
 ادارة مدرسٌة 

 د/ أٌلٌن معوض 
 (2م )

2- 4   
طرق تدرٌس 
 لغة انجلٌزٌة

 د/ مروة مراد 
 (4م )

 

      االدذ

 االثٍُٛ 

2- 3  
 المقرر االختٌارى
 المدرسة والمجتمع

 د/ سحر دمحم 
 (8م )

3- 5 
 طرق تدرٌس لغة فرنسة

 د/ اٌمان انور ذكري
 د/ نهال ٌحٌى

 (17قاعة )

5-7 
 علم نفس النمو 

 باند/ رانٌا شع     
 (4م )         

7- 9  
 المناهج

 د/ رشا صبحى
 د/ وائل شعٌب

 (6م )
 

 

  انثالثاء 

1- 4 
 تكنولوجٌا التعلٌم 

 د/ اٌمان سعد 
 (6م ) 

4- 6  
 طرق تدرٌس لغة فرنسة

 د/ اٌمان انور ذكري
 د/ نهال ٌحٌى

 (19قاعة )

 

 

  االربعاء 

1-3 
 سٌكولوجٌة التعلم 

  عبد الناصر عبدالحلٌمأ.د/ 
  سالى نبٌل د/

 ( 1م ) 

   

 انخًٛس 

11-1 
 المقرر االختٌارى

 علم النفس االجتماعى
 د/ رانٌا شعبان 

 (9ق)

3-5 
 المقرر االختٌارى

االشراف -)سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق
التربٌة -سٌكولوجٌة الشخصٌة-التربوي

 الدولٌة(

   

 : األتيةيختار الطالب مقرر واحد من المقررات 
 

 4يذرج  سانٗ َبٛمد /  ْٕبت ٔانخفٕقانً تسٛكٕنٕجٛ

   2 يذرج رشا عٕٚسد/  االشراف انخربٕ٘

  8 يذرج سذر دمحمد /  انًذرست ٔانًجخًع

  1 يذرج عزة َادٖد/     سذر دمحمد/  انخربٛت انذٔنٛت

 5يذرج  راَٛا شعباٌد/  انشخصٛت تسٛكٕنٕجٛ

 9يذرج  د / راَٛا شعباٌ عهى انُفس االجخًاعٙ
 

  يذٚر إدارة انذراساث انعهٛا رئٛس انقسى انًخخص

  د/سانًّ سايٙ أ/أدًذ رٔبٙ أ/ سًر دسٍ

 عًٛذ انكهٛت  ٔكٛم انكهٛت نهذراساث انعهٛا 

 أ.د/آيال جًعت عبذانفخاح  أ.د/أدًذ عهٗ إبراْٛى خطاب 

                                       


