
 

 

 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

   السبت
تربية  4مشروع خترج 

  335خاصة ق 

 سيمـــــــنار
 psy900مقرر ختصصي متقدم 

 بالقسمدكتوراه  

   

   األحد
رياضة  4الفروق الفردية 

 402+ فيزياء ق 

 

سيكولوجية تعلم طفل  دبلوم  

 خاصة تربية طفل  بالقسم

   

 أعمال ومهام اجلودة     االثنين

ية تفرغ تاريخ فروق فرد

 335+علم نفس ق 

قاعة حبث  دبلوم خاصة 

 بالقسم 
  

   الثالثاء
علم  3اختبارات نفسية 

 402نفس  ق 

 مقرر ختصصي يف التخصص الدقيق 

psy901 دكتوراه بالقسم 

 مقرر ختصصي يف التخصص الدقيق

 Psy801ماجستري بالقسم 
  

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

     قاعة حبث سيمـــــــنار اجتماعات علمية  توعية ثقافية  السبت

     توعية ثقافية قاعة حبث توعية ثقافية اجتماعات علمية األحد

 أعمال ومهام اجلودة اجتماعات علمية قاعة حبث االثنين
قراءات باللغة االنجليزية 

 303علم نفس ق 4س
   

 قاعة حبث توعية ثقافية اجتماعات علمية  الثالثاء
قراءات باللغة االنجليزية 

 303علم نفس ق 4س
   

     توعية ثقافية اجتماعات علمية قاعة حبث  األربعاء

             الخميس

 



 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

   السبت
علم  1إحصاء نفسي س

 201نفس  ق 
 سيمـــــــنار

إحصاء تربورى دبلوم 
 خاص بالقسم

    

     األحد
 1إحصاء نفسي وصفى س

 40علم نفس ق

سيكولوجية اإلبداع دبلوم 
مهني  تفوق عقلي وابتكار 

 بالقسم 

االطفال الموهوبين 
والمتفوقين دبلوم مهني 

 تربية طفل بالقسم
  

 أعمال ومهام الجودة 402علم نفس ق  3سيكولوجية اإلبداع س االثنين
الموهبة والتفوق دبلوم 
 مهني تربية خاص  

 را هللم خي
   

   الثالثاء
مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

psy801 ماجستري بالقسم 
 psy901مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

     بالقسم دكتوراه

             األربعاء

             الخميس

 



 

 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت
 علم نفس المعرفي 

 303علم نفس ق  4س
 سيمـــــــنار  

 دبلوم  قاعة بحث
تربية خاصة خاصة 

 207ق 

تربية 2س تعلم صعوبات مدخل  
 55ساعة ق  1،5خاصة

   

    األحد
 psy803 1مقرر تكميلي 

 ماجستير بالقسم
    دبلوم خاص بالقسم ة نظريات معاصر

 االثنين
علم 4س المعرفيعلم نفس 

 303نفس ق

علمى 3سيكولوجية فئات خاصة س
كيمياء +فيزياء +رياضة    مميز 

  30+بيولوجي   ق
       أعمال ومهام الجودة

  الثالثاء
 psy801مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

  ماجستري بالقسم

  psy903 1مقرر تكميلي 

 دكتوراه  بالقسم
    

  األربعاء
 psy901مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

         دكتوراه بالقسم

             الخميس

 



 

 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت
ولوجية فئات سيك

بيولوجي 3سخاصة 
  22+ فيزياء م

 سيمـــــــنار اجتـــــــــــمـــــاعات علـــمية
علم 1س

نفس تربية 

 10صة مخا

توعية 

 ثقافية
    

 األحد
سيكولوجية فئات 

تربية خاصة  3س
 401ق 

توعية 

 ثقافية

سيكولوجية فئات 
م E 3خاصة س

 النجيحى

سيكولوجية فئات  
اساسى  3خاصة س
 225قرياضة 

 قاعة بحث 

اساسى  2سيكولوجية س
 Eرياضة +

 50ق
    

     توعية ثقافية أعمال ومهام الجودة اجتـــــــــــمـــــاعات علـــمية حثــاعة بــق االثنين

 توعية ثقافية حثــاعة بــق الثالثاء
اجتـــــــــــمـــــاعات 

 علـــمية
      

 األربعاء
علم  2علم نفس تجريبي س

 303قنفس  
علم 2علم نفس الفسيولوجي س

 303نفس ق 

اعة ــق
 حثــب

سيكولوجية فئات 
تاريخ +  3خاصة س

 21جغرافيا م

     توعية ثقافية

             الخميس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

   السبت
الفروق الفردية والقياس 

النفسي  ت  إشراف+ إدارة 
 بالقسم

 سيمـــــــنار
علم نفس ق  3اختبارات نفسية س
201  

    

   األحد
بيولوجي +  4سفروق فردية 

 501كيمياء ق

اساسى  4فروق فردية س
دراسات+علوم+ رياضة 

 22+تربية خاصة م

  psy804 2مقرر تكميلي 
 بالقسم  ماجستير 

   

  االثنين
 من قسم أخر مقرر اختياري 

psy802 ماجستير بالقسم  
 أعمال ومهام اجلودة

 اساسى  3فروق فردية س
 +E 11م     

   الثالثاء
علم  1سيكولوجية تعلم س

 501نفس ق
  

سيكولوجية الفروق الفردية دبلوم 
 أ 60خاصة ق 

 تعليم تك

مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 
psy801 ماجستري بالقسم  

   األربعاء
 psy901مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

 دكتوراه بالقسم
 من قسم اخرمقرر اختياري 

Psy902  بالقسمدكتوراه      

             الخميس

 



 

 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت
 E 4الفروق الفردية 

 عام مدرج خير هللا
 سيمـــــــنار  

تربية  2تنمية المواهب س
ساعة ق  1،5خاصة   

55 
    

 األحد
ماجستري  psy800 متقدممقرر تخصصي 

    بالقسم
فسيولوجي   علم نفس 

 207علم نفس ق2
 الفروق الفردية تفرغ عربي

 23م  
  

 أعمال ومهام الجودة     االثنين
تعليم  2سيكولوجية التعلم 
 543علوم مميز ق

اساسى  3علمي سفلسفي و تفكير 
 بالقسم مميز

  

  الثالثاء
 psy901مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

    بالقسم دكتوراه
 العليا  تليات العقلياعلم نفس معرفي  والعم

   442د خاص +تربية خاصة +صحة نفسيةق 

  األربعاء
 psy801مقرر تخصصي في التخصص الدقيق 

   ماجستري بالقسم
  psy904 2مقرر تكميلي 

 دكتوراه  بالقسم
   

             الخميس

 



 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 قاعة حبث  السبت
عربى+ اساسى 2سسيكولوجية  التعلم 

 23م دراسات
  سيمـــــــنار

سيكولوجية اللعب والتواصل دبلوم 
 بالقسم  تربية  الطفل  مهني

   

 األحد
 تنمية التفكير 

 207علم نفس ق  2
  توعية ثقافية

فروق فردية تفرغ فلسفة  
 402+جغرافيا+رياضة ق

   

   االثنين
فرنسي  4تاريخ + 4فروق فردية 

 13علم نفس  مدرج 4+
 أعمال ومهام الجودة

سيكولوجية اإلدارة الرتبوية دبلوم 

 302مهين إدارة مدرسية ق
   قاعة حبث

 توعية ثقافية اجتماعات علمية قاعة بحث الثالثاء

برامج تنمية املوهبة 

اإلبداع دبلوم مهين تفوق 

 عقلي وابتكار

    

     قاعة بحث اجتماعات علمية توعية ثقافية   األربعاء

             الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

  السبت
توعية 

 ثقافية 
     اجتماعات علمية سيمـــــــنار قاعة حبث

    األحد

سيكولوجية فئات خاصة 
اساسى 4+ عربياساسى 4

 20دراسات م

علم نفس  2إحصاء استداللي 
 207ق

 حاسب++   F الفروق الفردية تفرغ

 201مواد تجاريةق

 يوالفلسف العلميالتفكير 
تفرغ علم نفس 

 فرنسي+فلسفة+
  

 االثنين
أساسي  2سيكولوجية تعلم 
 علوم

 م النجيحى  

 جغرافيا  4عربي + 4فروق فردية 
 12م 

     اجتماعات علمية أعمال ومهام الجودة

 الثالثاء
 التفكير العلمي

 تعليم 3) اختياري( 
 ب 60قEعدا أساسي 

     توعية ثقافية  اجتماعات علمية قاعة بحث 

     قاعة بحث توعية ثقافية  اجتماعات علمية قاعة بحث األربعاء

             الخميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

أيام 

 األسبوع
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

 السبت

ية ذوى سيكولوج

االحتياجات اخلاص 

فرنسي+علم نفس  3س

 57ق

 قاعـــــــــــــة بـــــــــحث

توعية   

 ثقافية
     اجتماعات علمية سيمـــــــنار

 توعية ثقافية  عة حبثقا األحد
 علم نفس تربوي        

 40علم نفس ق1س    

فروق فردية وقياس نفسي 
+علوم+ مالبس Eتفرغ 

 201جاهزة ق

     قاعة حبث

 االثنين
 سيكولوجية فئات خاصة        

 410كيمياء ق3س     210رياضة ق 3س 

سيكولوجية فئات 

 50عربي ق 3س
   ة اجتماعات علمي أعمال ومهام الجودة 

   الثالثاء

سيكولوجية فئات        
اساسى E+4أساسى 4خاصة

 51علوم ق

 اجتماعـــــــــات عـلمية
سيكولوجية إدارة األزمات 

 دبلوم مهين اخصائى نفسي 

   

     اجتماعات علمية  قاعة حبث توعية   ثقافية اجتماعـــــــــات عـلمية األربعاء

             الخميس

 


