
  للمرحلة الجامعية األولى جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العملية والتكليفات

 االول :الفصل الدراسي2022/2023                                    العام الدراسي: االولى               الفرقة:                               علم النفس :قسمال

 

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر م

 مج شفوي تحريري مج عملي نظري
 20 - 20 4 - 4 علم النفس العام 1
االرتقائي )طفولة(لنفس ام عل 2  4  4 20 - 20 
 20 - 20 4  4 مدخل الى الفلسفة 3
 20 - 20 4  4 لغة أوروبية حديثة 4
 20 10 10 5 2 3 احصاء نفسي وصفي 5
 20 - 20 4  4 نظريات علم النفس االرتقائي 6

 ُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة                                 عميدالكلية             يم والطالب        وكيل الكلية لشئون التعل                          قسم س الرئي                                                            لودجلا دادعإ

 فرحات أ.د/عصام الدين صادق                        ف ماهرالنواجي    أشر/أ.د                       أ.د/ أبراهيم ابوالخير                                يحأ.د/ ناهد فت             أ.م.د/اماني عبدالعظيم نصر/أ.م.دالهام ابراهيم  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 األحد

 مدخل الى الفلسفة  المقرر
 رمضان + أ.م.د فاطمة درويش أ.د بهاء

409 

 علم النفس العام
 أ.د محمد الدسوقي

409 

 احصاء نفسي)نظري( 
 أ.م.د أحمد سيد

409  

 

  األستاذ

  القاعة

 
 اإلثنين

هيئة ت)اباحصاء نفسي تدري    المقرر

      (ةمعاون
 احصاء نفسي)تدريبات( 

  ستاذاأل 410ق    حمد سيدأ.م.د أ

  القاعة

 
 الثالثاء

 علم النفس االرتقائي  المقرر

 409ق           أ.د ناهد فتحي                  

 علم النفس العام 
 أ.د محمد الدسوقي

 409ق  

هيئة احصاء نفسي تدريبات)

 (ةمعاون

 

 

 األستاذ

 القاعة

 
 األربعاء

 نظريات علم النفس االرتقائي  المقرر
 409ق    أ.م.د أماني عبد العظيم

هيئة احصاء نفسي تدريبات)

    (معاونة
هيئة احصاء نفسي تدريبات)

    (معاونة
 ئينظريات علم النفس االرتقا

 األستاذ 409ق   أ.م.د أماني عبد العظيم

 القاعة

 يزية انجللغة    المقرر الخميس
 409ق   الجويلي  د. محمود

   

     األستاذ

  القاعة

 



 للمرحلة الجامعية األولى  جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العملية والتكليفات

 االول :ل الدراسيفصال                                                    2022 /2023العام الدراسي: الثانية               الفرقة:                               علم النفس :قسمال

 

 االمتحاندرجات  عدد الساعات المقرر م

 مج شفوي تحريري مج عملي نظري
 20 - 4 4 - 4 علم الشخصية 1

 20 - 4 4 - 4 علم النفس االجتماعي 2

 20 2 2 4 2 2 النفسيالقياس  3

 20 - 4 4 - 4 علم نفس تجريبي  4

 20 - 4 4 - 4 لغة اوروبية حديثة 5

 20 2 2 4 2 2 معمل علم النفس 6

 20 - 4 4 - 4 علم الشخصية 7

 ئيس الجامعةُيعتمد/ أ.د/نائب ر                                 عميدالكلية               ل الكلية لشئون التعليم والطالب      كيو                          رئيس القسم                                                           إعداد الجدول  

     أ.د/عصام الدين صادق فرحات                        ي    أ.د/أشرف ماهرالنواج                       أ.د/ أبراهيم ابوالخير                                تحيأ.د/ ناهد ف             أ.م.د/اماني عبدالعظيم نصر/أ.م.دالهام ابراهيم  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 حداأل

 (تدريبات) معمل علم النفس   المقرر

 هيئة المعاونة

 +تدريبات (ي )نظري نفسقياس 
                    حمزةركات أ.د ب                

 410ق 

 (تدريبات) قياس نفسي 

 هيئة المعاونة
   األستاذ

   القاعة

 
 اإلثنين

 تجريبي نفس العلم ال المقرر
 410ق            + د. عال عمرد. عزت الظاهر                       

 يةشخصعلم النفس ال

 410ق                    أ.د محمد شلبي                          

  

  األستاذ

  القاعة

 
 الثالثاء

 علم النفس االجتماعي   المقرر

 410ق                    حسن عليأ.د                        

 (تدريبات) معمل علم النفس

 هيئة المعاونة

   

     األستاذ

     ةقاعلا

 
 األربعاء

 ةلغة انجليزي                 المقرر
   د. ريهام حسني       

 410ق 

 (معمل علم النفس )نظري 
  أ.م.د عبد المحسن ابراهيم

 410ق 

 لغة انجليزية
  د. ريهام حسني

 410ق 

 دريبات(تمعمل علم النفس )
    أ.م.د عبد المحسن ابراهيم

 410ق  
 األستاذ

 القاعة

 
 يسخمال

 (تدريبات) معمل علم النفس المقرر

 ةلمعاونهيئة ا

 (تدريبات) قياس نفسي 

 اونةهيئة المع

 (تدريبات) قياس نفسي 

 هيئة المعاونة

 
 

  

   األستاذ

   القاعة

 



 للمرحلة الجامعية األولى  التطبيقية والدروس العملية والتكليفاتاضرات النظرية وجدول توزيع المح

 ولاال :الفصل الدراسي                                                    2022 /2023م الدراسي: العا        رسي(       الثالثة )مدالفرقة:                               علم النفس :قسمال

         

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر م

 مج شفوي تحريري مج عملي نظري

 20 - 20 4  4 ديناميات الجماعة 1

 20 - 20 4  4 سيكولوجية االتصال 2

 20 - 20 4  4 درسيعلم النفس الم 3

 20 - 20 4  4 علم نفس عسكري 4

 20 10 10 2 2 2 ء نفسيصااح 5

 20 10 10 2 2 2 لنفسمعمل علم ا 6

   
 معةُيعتمد/ أ.د/نائب رئيس الجا                                 عميدالكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم                                                           إعداد الجدول  

 ق فرحاتدين صادصام الأ.د/ع                        النواجي    أ.د/أشرف ماهر                       أ.د/ أبراهيم ابوالخير                                أ.د/ ناهد فتحي             اماني عبدالعظيم نصر/أ.م.دالهام ابراهيم  .د/أ.م

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 األحد

 فس )نظري(معمل علم الن المقرر

 411ق   دشام محمد هأ.م.
 (نظري)احصاء نفسي 

 411ق  د جاللأ.م.د خال
 ديناميات الجماعة 

 411ق     حيأ.د ناهد فت
  

 ذستااأل

 القاعة

 
 اإلثنين

 سيكولوجية االتصال   المقرر

 411ق .م.د مصطفي نمرأ

 تدريبات (النفس ) معمل علم
                هشام محمد .د.مأ 

 411ق

 )تدريبات(احصاء نفسي 
  د. خالد جالل 

 411ق
 األستاذ

 القاعة

 
 الثالثاء

 ي علم النفس العسكر المقرر

 411ق                  د. عزت الظاهر                               

 علم النفس المدرسي 

 411ق                         ة خالدد. امير                                 

 سيكولوجية االتصال
 األستاذ 411ر .م.د مصطفي نمأ

 القاعة

 
 األربعاء

 احصاء نفسي )تدريبات(  مقررلا
 

 احصاء نفسي )تدريبات(
 

   

    األستاذ

 (تدريبات) معمل علم النفس  القاعة

 هيئة المعاونة

  

 
 الخميس

 (ريباتدت) معمل علم النفس  المقرر

 ونةالمعاهيئة 

   

    األستاذ

    القاعة

 



 للمرحلة الجامعية األولى ت ة والتكليفاالدروس العمليية وة والتطبيقجدول توزيع المحاضرات النظري

 االول :فصل الدراسيال                              2022 /2023م الدراسي: العا          الثالثة ) اكلنيكي(  الفرقة:                               علم النفس :قسمال              

         

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر م

 مج شفوي تحريري مج عملي نظري
 20 10 10 4 2 2 علم النفس االكلنيكي )تشخيص( 1

 20 10 10 4 2 2 سيكولوجية تخاطب 2

 20 - 20 4  4 روبيةنصوص نفسية بلغة او 3

 20 - 20 4  4 علم نفس اجتماعي اكلنيكي 4

 20 10 10 4 2 2 احصاء نفسي 5

 20 10 10 4 2 2 معمل علم النفس 6

 رئيس الجامعةُيعتمد/ أ.د/نائب                                  عميدالكلية                   الب  والط وكيل الكلية لشئون التعليم                          رئيس القسم                                                           إعداد الجدول  

 لدين صادق فرحاتد/عصام اأ.                            نواجياهرالشرف مأ.د/أ                       أ.د/ أبراهيم ابوالخير                                أ.د/ ناهد فتحي             أ.م.د/اماني عبدالعظيم نصر/أ.م.دالهام ابراهيم  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 األحد

 سيكولوجية التخاطب)نظري(  المقرر
 412 أ.م.د أحمد سيد 

 

 معمل علم النفس ) تدريبات (
 هيئة المعاونة

 سيكولوجية التخاطب)تدريبات(

 هيئة المعاونة

 ات( احصاء نفسي)نظري وتدريب
 األستاذ 412 م.د خالد جالل.أ

 عةالقا

 
 ثنيناإل

 معمل علم النفس )نظري( ررالمق
 أ.م.د الهام ابراهيم

412 

 ()نظري علم النفس االكلنيكي تشخيص

 د. رشا محمد
412   

 معمل علم النفس ) تدريبات (
 هيئة المعاونة

علم النفس االجتماعي 
 االكلنيكي 

 أ.د محمد الدسوقي
 412 

 تدريبات()علم النفس االكلنيكي تشخيص

      د. رشا محمد
 412ق  

 

 األستاذ

 القاعة

 
 الثالثاء

 علم النفس االجتماعي االكلنيكي  المقرر
  

 412 أ.م.د مصطفي نمر

 ات( دريبتاحصاء نفسي)

 هيئة المعاونة

 ات( دريبتاحصاء نفسي)

 هيئة المعاونة

 سيكولوجية التخاطب)تدريبات(
 أ.م.د أحمد سيد

412 
  األستاذ

  القاعة

 
 ألربعاءا

 طب)تدريبات(سيكولوجية التخا  مقررال

 هيئة المعاونة

 نصوص نفسية بلغة اوروبية 
 أ.م.د أماني عبد العظيم

412 

 معمل علم النفس ) تدريبات (
 ابراهيم مأ.م.د الها

  األستاذ 412

  القاعة

 
 الخميس

 علم النفس االكلنيكي   المقرر
 تدريبات()تشخيص

 هيئة معاونة

 لنيكياالك النفسعلم 
 تدريبات()تشخيص

 هيئة معاونة 
 

  

    تاذاألس

    القاعة

 



                         

  للمرحلة الجامعية األولى جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العملية والتكليفات
 االول :الفصل الدراسي                                                    2022 /2023العام الدراسي:            (    الرابعة )مدرسيالفرقة:                               علم النفس :قسمال

       

 درجات االمتحان عاتعدد السا المقرر م

 مج شفوي تحريري مج عملي نظري
 20 - 20 4  4 النفس السياسيعلم  1

 20 - 20 4  4 علم النفس االرشادي 2

 20 - 20 4  4 علم النفس التربوي 3

 20 - 20 4  4 جية الفئات الخاصةسيكولو 4

 20 10 10 4 2 2 اضطرابات تعلم  5

 
 د/نائب رئيس الجامعةُيعتمد/ أ.                                      عميدالكلية        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  رئيس القسم                                                           إعداد الجدول  

 ن صادق فرحاتعصام الدي/أ.د                        أ.د/أشرف ماهرالنواجي                           براهيم ابوالخير      أ.د/ أ                          أ.د/ ناهد فتحي             أ.م.د/اماني عبدالعظيم نصر/أ.م.دالهام ابراهيم  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 األحد

 ( تدريباتاضطرابات التعلم)   المقرر

 هيئة المعاونة

 ( تدريباتبات التعلم)اضطرا

 ةمعاونهيئة ال

 (تدريباترابات التعلم)اضط

 410 ق              د.سمية أحمد
 ستاذاأل

 القاعة

 
 اإلثنين

 علم النفس السياسي  المقرر
 411 أ.د بركات حمزة

 ( نظري) اضطرابات التعلم 

 412ق    د.سمية أحمد

 علم النفس التربوي
 األستاذ 409 ق    د. نشوي عمر

 عةالقا

 
 ثاءالثال

 ولوجية الفئات الخاصةسيك   المقرر
 412 رأ.م.د مصطفى نم

 سيكولوجية الفئات الخاصة
 412 أ.م.د مصطفى نمر

 

  األستاذ

  القاعة

 
 األربعاء

 علم النفس االرشادي  المقرر
 411 د. هدى الضوي

 علم النفس السياسي
 أ.م.د عبدالنادي موسى

409 

   

   األستاذ

   القاعة

 
 الخميس

          المقرر

          األستاذ

          القاعة

 



 
 امعية األولى للمرحلة الج المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العملية والتكليفات جدول توزيع

 االول :اسيالفصل الدر                                                    2022 /2023 العام الدراسي:الرابعة )اكلنيكي (               الفرقة:                               علم النفس :قسمال

         

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر م

 مج شفوي يتحرير مج عملي نظري
 20 10 10 4 2 2 علم النفس االكلنيكي)عالج( 1

 20 - 20 4  4 نصوص نفسية بلغة اوروبية 2

رابات معرفيةاضط 3  4  4 20 - 20 

 20 10 10 4 2 2 قاعة بحث اكلنيكي 4

ة وعقليةاض نفسيأمر 5  2 2 4 10 10 20 

 امعةئيس الجد/ أ.د/نائب رُيعتم                                 الكلية          عميد   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  رئيس القسم                                                           دول  إعداد الج

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                         أ.د/أشرف ماهرالنواجي                          أ.د/ أبراهيم ابوالخير                                أ.د/ ناهد فتحي             .دالهام ابراهيم  أ.م.د/اماني عبدالعظيم نصر/أ.م

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم

 
 حداأل

 نصوص نفسية بلغة اوروبية  المقرر
 410 أ..م. د الهام ابراهيم

 

 اضطرابات معرفية 
 د. سمية أحمد

412 

 بحث اكلنيكي قاعة

 )تدريبات(

 هيئة المعاونة

 اوروبية  نصوص نفسية بلغة
  .د الهام ابراهيمأ.م 

                   411 
 األستاذ

 القاعة

 
 اإلثنين

 علم النفس االكلنيكي )عالج( المقرر
 409 اللأ.م.د خالد ج

 أمراض نفسية وعقلية
 409  أ.د هبه ابراهيم

 معمل علم النفس ) تدريبات (
 لمعاونةهيئة اال

  

   ألستاذا

   القاعة

 
 ثاءالثال

 معمل علم النفس)تدريبات(   ررالمق

 

    

      األستاذ

      القاعة

 
 اءاألربع

 لنفس االكلنيكي )عالج(علم ا  المقرر
  412أ.م.د عبد المحسن ابراهيم

 )نظري( يقاعة بحث اكلنيك

 411أ.د ممدوح صابر

 معمل علم النفس)نظري( 

 409د. خلود التالوي

 ت()تدريبا بحث اكلنيكي قاعة

 411أ.د ممدوح صابر
  األستاذ

  القاعة

 
 لخميسا

 يكي )عالج(لنفس االكلنعلم ا المقرر
 هيئة المعاونةال

 معمل علم النفس)تدريبات( 

 409 د. خلود التالوي

لنفس االكلنيكي علم ا
 ج()عال

 هيئة المعاونةال

 قاعة بحث اكلنيكي

 )تدريبات(

 ونةهيئة المعاال

 

  ذاألستا

   القاعة

 



 


