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0(عشر دقائق فقط10مالحظة: تكون استراحة الطلبة بين المحاضرات لمدة)  

 قسم العلوم التربوية والنفسية2016_ 2015الجدول األسبوعي للعام الدراسي 
 الرابع ب الرابع أ الثالث ج بالثالث  أالثالث  الثاني ج الثاني ب الثاني أ األول ب األول أ الوقت اليوم

 Eنصوص   9,30_8,30 الحدا

 م.م نهى عامر كامل

 علم النفس التربوي

 د.مظهر عبد الكريم

 

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

 شخصية

هيثم احمدد.  

 فسيولوجي

ابراهيم حسين محمد0د  

 تعديل سلوك

حسن  سميعة0دا.م.

 علي

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

 Eنصوص   10,30_9,30

 م.م.نهى عامر كامل

التربوي النفس علم  

 د.مظهر عبد الكريم

 

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

 شخصية

هيثم احمدد.  

 فسيولوجي

ابراهيم حسين محمد0د  

 تعديل سلوك

حسن  سميعة0دا.م.

 علي

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

 Eنصوص  10,30-11,30

 م.م نهى عامر كامل

 اجتماع

ياسين  سعد0م

 عباس

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

 علم النفس التربوي

 د.مظهر عبد الكريم

 

 شخصية

هيثم احمدد.  

 فسيولوجي

ابراهيم  محمد0د

 حسين

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

  

 Eنصوص  12,30_11,30

 م.م.نهى عامر كامل

 اجتماع

ياسين  سعد0م

 عباس

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

التربوي النفس علم  

 د.مظهر عبد الكريم

 

 شخصية

هيثم احمدد.  

 فسيولوجي

ابراهيم  محمد0د

 حسين

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

  

 اجتماع 12,30-1,00

ياسين عباس سعد0م  

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

 علم النفس التربوي

 د.مظهر عبد الكريم

 

 فسيولوجي 

ابراهيم حسين محمد0د  

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

 شخصية

هيثم احمدد.  

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

 تعديل سلوك

حسن علي سميعة0دا.م.  

 اجتماع 1,00-2,00

ياسين عباس سعد0م  

 تخطيط تربوي 

 د.علي عبد الكريم

التربوي النفس علم  

 د.مظهر عبد الكريم

 

 فسيولوجي 

ابراهيم حسين محمد0د  

 طرائق تدريس

 م.حسام يوسف

 شخصية

هيثم احمدد.  

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

 تعديل سلوك

حسن علي سميعة0دا.م.  

 

ال
ا

ن
ني

نث
 

8,30_9,30  العام النفس علم 

 عبدالكريم مظهر.د.م.ا

 سليم

 حقوق انسان

 م.سنان صادق

 

 تعليم مستمر

يوسف صالح د. حسام  

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 
 تقنيات

 م.عقيل

تربية مقارنة 

عدنان عبد الكريم0م0  

معرفي نفس علم  

 موسى زهرة.د.م.ا

 جعفر

 تربية خاصة

لطيفة ماجد ا.م.د. 

 محمود

 صحة نفسية

 ا.م.د. هيثم احمد علي

 

9,30-10,30  العام النفس علم 

 عبدالكريم مظهر.د.م.ا

 سليم

انسان حقوق  

صادق سنان.م  

 تعليم مستمر

 د. حسام يوسف صالح

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 

 تقنيات

 م.عقيل

تربية مقارنة 

عدنان عبد الكريم0م0  

معرفي نفس علم  

 موسى زهرة.د.م.ا

 جعفر

 تربية خاصة

ا.م.د. لطيفة ماجد 

 محمود

 

 صحة نفسية

 ا.م.د. هيثم احمد علي

 

 

10,30_11,30  تعليم مستمر    

يوسف صالح د. حسام  

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 تقنيات 

 م.عقيل

تربية مقارنة 

عدنان عبد الكريم0م0  

  

11,30_12,30  تعليم مستمر    

 د. حسام يوسف صالح

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 تقنيات 

 م.عقيل

تربية مقارنة 

عدنان عبد الكريم0م0  

  

 حقوق انسان 12,30-1,00

 م.سنان صادق

 

 العام النفس علم

 مظهر.د.م.ا

 سليم عبدالكريم

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 تعليم مستمر 

يوسف صالح د. حسام  

عدنان 0م0تربية مقارنة 

 عبد الكريم

 
 تقنيات

 م.عقيل

 صحة نفسية

 ا.م.د. هيثم احمد علي

 

 تربية خاصة

 ا.م.د. لطيفة ماجد محمود

انسان حقوق 1,00-2,00  

صادق سنان.م  

 العام النفس علم

 مظهر.د.م.ا

 سليم عبدالكريم

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 تعليم مستمر 

 د. حسام يوسف صالح

عدنان 0م0تربية مقارنة 

 عبد الكريم

 تقنيات 

 م.عقيل

 

 

 

 صحة نفسية

هيثم احمد عليا.م.د.   

 تربية خاصة

 ا.م.د. لطيفة ماجد محمود



 كلية التربية للعلوم االنسانية
 قسم العلوم التربوية والنفسية
 

0(عشر دقائق فقط10مالحظة: تكون استراحة الطلبة بين المحاضرات لمدة)  
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8,30 _9,30  عربية عامة 

والء رحمن0د  

 سس تربية

سامي  اقبال0د

 مهدي

 

 اجتماع

ياسين عباس سعد0م  

 حاسوب 

 

معرفي نفس علم   

جعفر موسى زهرة.د.م.ا  

 احصاء

ا.د.عدنان محمود 

 عباس

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 

 تعليم تفكير

ابراهيم حسين د.محمد  

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

9,30_10,30  عربية عامة 

والء رحمن0د  

 سس تربية

اقبال سامي 0د

 مهدي

 

 اجتماع

ياسين عباس سعد0م  

  حاسوب

 

معرفي نفس علم   

جعفر موسى زهرة.د.م.ا  

 احصاء  

 محمود عدنان.د.ا

 عباس

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 

 تعليم تفكير

ابراهيم حسين د.محمد  

 مشاهدة وتطبيق

 ا.د.سالم نوري

10,30_11,30  اجتماع    

ياسين عباس سعد0م  

 حاسوب 

 

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 

معرفي نفس علم  

 موسى زهرة.د.م.ا

 جعفر

 احصاء

ا.د.عدنان محمود 

 عباس

  

11,30_12,30  اجتماع    

ياسين عباس سعد0م  

  حاسوب

 

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 

معرفي نفس علم  

 موسى زهرة.د.م.ا

 جعفر

 احصاء  

 محمود عدنان.د.ا

 عباس

  

 سس تربية 12,30-1,00

سامي مهدي اقبال0د  

 

 عربية عامة

والء رحمن0د  

 حاسوب 

 

 اجتماع 

ياسين عباس سعد0م  

 احصاء

 ا.د.عدنان محمود عباس

 مشاهدة وتطبيق  

نوري ا.د.سالم  

 تعليم تفكير

ابراهيم حسين د.محمد  

 سس تربية 1,00-2,00

اقبال سامي مهدي0د  

 

 عربية عامة

والء رحمن0د  

  حاسوب

 

 اجتماع 

ياسين عباس سعد0م  

 احصاء  

عباس محمود عدنان.د.ا  

 مشاهدة وتطبيق  

 ا.د.سالم نوري

 تعليم تفكير

ابراهيم حسين د.محمد  

  

ال
ا

ء
عا

رب
 

  

8,30-9,30 تربية سس   

سامي مهدي اقبال0د  

 

 علم النفس العام

 د.مظهرا.م.

 عبدالكريم سليم

 Eنصوص  

 علم النفس النمو م.م نهى عامر كامل

 ا.م.د.زهرة موسى جعفر

 منهج بحث

 ا.د. عدنان محمود عباس

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 
 

 اقتصاديات التعليم

ا.م.د.اميرة محمود 

 خضير

 سهام0د0ادارة تربوية 

 عبدهللا حسين

9,30_10,30  سس تربية 

اقبال سامي مهدي0د  

 

 العام النفس علم

 مظهر.د.م.ا

 سليم عبدالكريم

 Eنصوص  

 م.م.نهى عامر كامل
 علم نفس نمو

جعفر موسى زهرة.د.م.ا  

 

 منهج بحث

 ا.د. عدنان محمود عباس

 االرشاد التربوي

صالح مهدي سامي.د.ا  

 
 

 اقتصاديات التعليم

ا.م.د.اميرة محمود 

 خضي

 ر

 سهام0د0ادارة تربوية 

 عبدهللا حسين

 

 

10,30_11,30    
 علم النفس النمو

 ا.م.د.زهرة موسى جعفر

 Eنصوص  

  م.م نهى عامر كامل

 منهج بحث

ا.د. عدنان محمود 

 عباس

   

11,30_12,30  علم نفس نمو   

جعفر موسى زهرة.د.م.ا  

 

 Eنصوص  

  م.م.نهى عامر كامل

بحثمنهج   

ا.د. عدنان محمود 

 عباس

   

 علم النفس العام 12,30-1,00

عبدالكريم  د.مظهرا.م.

 سليم

 سس تربية

سامي  اقبال0د  

 

 Eنصوص 

 م.م نهى عامر كامل
 علم النفس النمو

 ا.م.د.زهرة موسى جعفر

  

 

 منهج بحث

ا.د. عدنان محمود 

 عباس

 سهام0د0ادارة تربوية 

 عبدهللا حسين

 اقتصاديات التعليم

 ا.م.د.اميرة محمود خضير

 العام النفس علم 1,00-2,00

  عبدالكريم مظهر.د.م.ا

 سس تربية

اقبال سامي 0د  

 

 Eنصوص 

 م.م.نهى عامر كامل
 علم نفس نمو

جعفر موسى زهرة.د.م.ا  

 

  

 

 منهج بحث

ا.د. عدنان محمود 

 عباس

 سهام0د0ادارة تربوية 

 عبدهللا حسين

 

 

 اقتصاديات التعليم

محمود خضي ا.م.د.اميرة  

 ر
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8,30_9,30  فروق فردية 

 د.سميعة حسن علي

 حاسوب 

 

 احصاء

 ا.د.عدنان محمود عباس

 امنهج وكتاب

 ا.م.د.اميرة محمود خضير
 ا

 

 تجريبي

 ماجد محمود د.لطيفةا.م.

 تقنيات

 م.عقيل

 

 قياس وتقويم 

 ا.م.د.خالد جمال حمدي

 فلسفة تربية

سامي مهدي د.اقبال  

9,30_10,30  فروق فردية 

 د.سميعة حسن علي

  حاسوب

 

 احصاء  

عباس محمود عدنان.د.ا  

وكتاب امنهج  

خضير محمود اميرة.د.م.ا  
 

 تجريبي

 ماجد محمود د.لطيفةا.م.

 قياس وتقويم  

 ا.م.د.خالد جمال حمدي

 فلسفة تربية

سامي مهدي د.اقبال  

10,30_11,30  تربية بيئية 

 ا

 فروق فردية

 د.سميعة حسن علي

 احصاء 

 م.عدنان عبد الكريم

 احصاء

 ا.د.عدنان محمود عباس

 تجريبي 

ماجد  د.لطيفةا.م.

 محمود

 تقنيات

 م.عقيل

 

  

11,30_12,30 بيئية تربية   

 

 فروق فردية

 د.سميعة حسن علي

 احصاء

 م.عدنان عبد الكريم

 احصاء   

عباس محمود عدنان.د.ا   

 تجريبي

ماجد  د.لطيفةا.م.

 محمود

   

 حاسوب  12,30-1,00

 

 تربية بيئية

 

 امنهج وكتاب

 ا.م.د.اميرة محمود خضير

 احصاء

 ا.د.عدنان محمود عباس

 امنهج وكتاب

 ا.م.د.اميرة محمود خضير

 تجريبي  

ماجد  د.لطيفةا.م.

 محمود

 فلسفة تربية

سامي مهدي د.اقبال  

 قياس وتقويم

 ا.م.د.خالد جمال حمدي

  حاسوب 1,00-2,00

 

بيئية تربية  

 

وكتاب امنهج  

خضير محمود اميرة.د.م.ا  

 احصاء  

عباس محمود عدنان.د.ا  

وكتاب امنهج  

خضير محمود اميرة.د.م.ا  

 تقنيات

 م.عقيل

 

 تجريبي 

ماجد  د.لطيفةا.م.

 محمود

 فلسفة تربية

سامي مهدي د.اقبال  

 قياس وتقويم

 ا.م.د.خالد جمال حمدي

 

 


