
 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 6 مدرج 12-10 األحد /احمد عيادد االضطـرابـات السلـــوكيـة في مقـدمـة

 6 مدرج 2-12 األحد /احمد عيادد القـيــــاس النـفـســي فـي مقـدمـة

 6 مدرج 12-10 الثالثاء /ايمان الشيخد البـيـــولـوجــــي لنـفـــسا علـم

 6 مدرج 3-12 الثالثاء /نجوى الشناويد علـم النـفـــــس إلــى مـدخــــل

   5-4 الثالثاء /ايمان الشيخد البـيـــولـوجــــي النـفـــس علـم

 6 مدرج 11-8 الخميس الدسوقي/بشير الشوربجي + د/محمد د ( 1)  عــربـيـــــــة لـغـــــة

 6 مدرج 1-11 الخميس /خالد الفخرانيد بلغــة أوروبـيـة نفـسـيـة نـصــوص

 6 مدرج 4-1 الخميس /السيد جاب هللاد علـم االجـتـمــــاع إلـى مـدخــــل

  5-4 الخميس /خالد الفخرانيد بلغــة أوروبـيـة نفـسـيـة نـصــوص

 الفـرقـة األولى  –جـدول محاضـرات قسـم علــم النـفــس 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي ــــررالمـق اســــم

 6 مدرج 11-8 السبت /طارق فوزيد في مرحلة المراهقـة والرشـد النفسي النمو

 6 مدرج 1-11 السبت /طارق فوزيد البـيـئـــــي النـفــــس علــم

 6 مدرج 4-1 السبت /نشوى زكيد الــعــــــام النـفــــس علــم

 6 قاعة 11-9 األربعاء /هبة ربيعد سيكـولـوجـي حصـــاءا مبــــادئ

 6 قاعة 1-11 األربعاء /احمد عيادد االجتـمــاعــي النـفــــس علــم

 6 قاعة 4-1 األربعاء /محمد عطا + د/إيمان عليوةد ( 2)  العــربـيـــــة اللـغـــــة

   5-4 األربعاء /احمد عيادد االجتـمــاعــي النـفــــس علــم

 

 

 الفـرقـة الثانية  –جـدول محاضـرات قسـم علــم النـفــس 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت ليوما بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 6 قاعة 11-9 األحد /هبة ربيعد الشخصيـة اضطــرابــات

 6 قاعة 1-11 األحد /يارا عيسىد المعــرفـي النفـــس علـم

 6 قاعة 4-1 األحد /ايمان الشيخد بــحــــث حـلـقــــة

   5-4 األحد /يارا عيسىد عــرفـيالم النفـــس علـم

 6 قاعة 12-9 الثالثاء /يارا عيسىد بلغة أوروبية سيكولوجية نصوص

 6 قاعة 3-12 الثالثاء /مايسة شكريد الشخـصـيــة نفـس علـم

 6 قاعة 12-10 الخميس /داليا سالمد نـفـســـــي قـيـــاس

 6 قاعة 3-12 الخميس /محمد عثماند واإلعــــــالم اإلتـصـال

 الفـرقـة الثالثة  –جـدول محاضـرات قسـم علــم النـفــس 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 انالمكــ الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 6 قاعة 10-8 السبت /يمنى شهيبد النـفـــس التـربـــوي علـم

 6 قاعة 12-10 السبت /خالد الفخرانيد بــحـــــث حـلـقـــــة

   5-4 السبت /يمنى شهيبد التـربـــوي النـفـــس علـم

   6-5 السبت راني/خالد الفخد بــحـــــث حـلـقـــــة

 6 قاعة 11-8 االثنين /شيماء خاطرد في علم النفـس البحـث منـاهــج

 6 قاعة 1-11 االثنين /شيماء خاطرد الخاصـة الفئــات سيكـولـوجيـة

 6 قاعة 3-1 االثنين /اميرة الدقد النـفـسـي والعــالج اإلرشــاد

 6 قاعة 6-3 االثنين خ/عبد السالم الشيد اإلكلينـيـكـــي النفـــس علـم

 6 مدرج 3-1 األربعاء /نجوى الشناويد االضطرابات السلوكية تشخيص أسس

   5-4 األربعاء /اميرة الدقد النـفـسـي والعــالج اإلرشــاد

 

 الفـرقـة الرابعة  –جـدول محاضـرات قسـم علــم النـفــس 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة


