كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
جدول توزيع المحاضرات والدروس
كلية  :التربية جامعة أسيوط
11 – 9
9-8
أيام األسبوع الساعة

( جدول الشعبة )
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م

األحـد

االثنيـن
الثالثـاء

الخميس

4-3

5–4

6-5

7–6

8-7

المادة

الخدمة االجتماعية

محاضرة حقوق اإلنسان

االستاذوالمكان

د /محمود المنتصر
ف4

المادة

علم نفس نمو

أ.د /عثمان محمد عبد
القادر
(م 5بكلية العلوم)

االستاذوالمكان

د /عفاف عجالن
م1

المادة
االستاذوالمكان

األربعاء

11– 11

12- 11

1 - 12

2-1

3–2

الشعبـ ــة  :علم نفس
الفرقـ ــة  :األولى

المادة

علم النفس التربوي

االستاذوالمكان

د /ايمان صالح الشريف
ف4
اللغة االنجليزية

االستاذوالمكان

د /هبه حمدان
م8

المادة

عملي االحصاء النفسي
الوصفي
معمل أ.د /حمدي شاكر

اصول التربية
د /هناء فرغلي
م6
مدخل الي علم النفس

االحصاء النفسي الوصفي

د /رانيا امام
ف5

د /محمد شعبان
معمل علم النفس التجريبي

يعتمد ،،،،

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
جدول توزيع المحاضرات والدروس
كلية  :التربية جامعة أسيوط
الساعة
المادة

أيام األسبوع

األحـد

االستاذوالمكان

المادة

االثنيـن

االستاذوالمكان

المادة

الثالثـاء
ا
األربعاء

المادة
االستاذوالمكان

الخميس

المادة
االستاذوالمكان

( جدول الشعبة )

الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م

12– 11 11– 11 11 - 9 9 – 8
عملي اإلحصاء النفسي
تنمية التفكير
االستداللي
معمل أ.د /حمدي
د /عادل سمير
شاكر
معمل أ.د /حمدي
شاكر
االحصاء النفسي
علم النفس
االستداللي
اإلكلينيكي
د /محمد عبد العظيم
د /علي صالح
معمل أ.د /حمدي
ف9
شاكر
علم النفس التجريبي
د /محمد شعبان
ف5

الستاذوالمكان

تدريس مصغر
د /اسامة عربي
قاعة التدريس
المصغر
عملي تكنولوجيا
التعليم
معمل حاسب 1

الشعب ــة  :علم النفس

1 - 12

2-1

3–2

4-3

الفرقـ ــة  :الثانية
5–4

6-5

7-6

8–7

تكنولوجيا التعليم
د /حسين عوض
ف4

عملي علم النفس
الفسيولوجي
معمل أ.د /حمدي شاكر

علم نفس الفسيولوجي سيكولوجية الموهبة والتفوق
أ.د /احمد عثمان
معمل علم النفس
التجريبي
عملي علم النفس
التجريبي
معمل أ.د /حمدي
شاكر

د /ايمان صالح الشريف
م8

يعتمد ،،،،

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الشعب ــة  :علم النفس
( جدول الشعبة )
جدول توزيع المحاضرات والدروس
الفرقـ ــة  :الثالثة
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م
كلية  :التربية جامعة أسيوط
6-5 5–4
4-3
3–2 2-1
1 - 12
أيام األسبوع الساعة 12– 11 11– 11 11 - 9 9 – 8
علم النفس اإلرشادي
مهنة علم النفس واإلعداد
مهنة علم النفس
أصول
المادة
األحـد
والتدريب واإلجازة
واإلعداد والتدريب
تعليم
واإلجازة
كبار
د /محمد عبد العظيم
د /عادل سمير
د /عادل سمير
االستاذوالمكان د /ايمان
ف4
معمل علم النفس التجريبي
معمل علم النفس
عبد
التجريبي
الوهاب
م1
عملي االختبارات النفسية علم النفس اإلرشادي
طرق
الخدمة االجتماعية
المادة
االثنيـن
تدريس
1
تعليم كبار
د /محمد عبد العظيم
ف 9
االستاذوالمكان د /محمود المنتصر د /شعبان
ف4
عبد
ف7
العظيم
ف7
طرق تدريس ذوي
سيكولوجية االبداع
تطور الفكر التربوي
عملي سيكولوجية
المادة
الثالثـاء
االحتياجات الخاصة
االبداع
د /حسين عوض
د /عادل سمير
د /راندا رفعت
االستاذوالمكان معمل أ.د /حمدي
ف9
معمل علم النفس التجريبي
م8
شاكر
األربعاء

المادة
االستاذوالمكان

الخميس

المادة

عملي الخدمة
االجتماعية
ف9

االختبارات النفسية ()2
د /رانيا امام
ف5
تربية عملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

7-6

8–7

سيكولوجية ذوي
االحتياجات الخاصة
د /عفاف جعيص
م3

االستاذوالمكان

يعتمد ،،،،

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
الشعب ــة  :علم النفس
( جدول الشعبة )
جدول توزيع المحاضرات والدروس
الفرقـ ــة  :الـرابعة
الفصل الدراسي  :الثاني  ،لعام 1010/1029:م
كلية  :التربية جامعة أسيوط
6-5
5–4
4-3 3–2 2-1
1 - 12
أيام األسبوع الساعة 12– 11 11– 11 11 - 9 9 – 8
مشروع تخرج
قراءات في علم النفس باللغة سيكولوجية المراهقة
المادة
األحـد
ومشكالتها
االنجليزية
د /رجب احمد
د /فاطمة محمد
أ.د /منتصر صالح
االستاذوالمكان
ف4
ف6
ف5
علم النفس اإلكلينيكي علم النفس اإلكلينيكي
علم النفس المعرفى
علم النفس المعرفى
سيكولوجية المراهقة
المادة
االثنيـن
االستاذوالمكان

المادة

الثالثـاء
ا
األربعاء

الستاذوالمكان

المادة
االستاذوالمكان

الخميس

المادة

ومشكالتها
د /فاطمة محمد
ف1

عملي
الفروق
الفردية

د /عادل سمير

معمل علم النفس التجريبى

معمل علم
النفس
التجريبي

د /عادل سمير

معمل علم النفس التجريبي

أ.د /صمويل بشري

معمل علم النفس التجريبى

نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة

قراءات في علم النفس
باللغة االنجليزية

د /اسماء صالح
م9

أ.د /منتصر صالح

7-6

8–7

أ.د /صمويل بشري
معمل علم النفس التجريبى

ف4

مشروع تخرج

الفروق الفردية والقياس
النفسي
د /علي صالح
م5

د /رجب احمد
ف6

تربية عملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

االستاذوالمكان

يعتمد ،،،،

وكيل الكلية لشئون الطالب
أ.د /خضر مخيمر أبو زيد

عميـد الكليـة
أ.د/عادل ردمي حماد

