
 

 

 3202-2202جدول الدروس االسبوعي الفصل الدراسي االول  لمرحلة الماجستير 

 االرشاد النفسي والتوجيه التربوي / ماجستير  علم النفس التربوي / ماجستير  اليوم 

 اسم األستاذ  المادة   الوقت  اسم األستاذ  المادة  الوقت 

 11,30  -8,30 االحد 
 

علم  دراسات متقدمة في 

 التطوري النفس  
 10,30 -8,30 زهرة موسى. د. أ

 
 عدنان محمود. د. أ القياس والتقويم  

   ا.د. اياد هاشم محمد علم النفس االيجابي  12,30-10,30 أ.د. هيثم احمد علي  القياس والتقويم  11,30-1,30

 10,30 -8,30 االثنين
 

 10,30 -8,30 نور جبار علي . د. م. أ منهج البحث التربوي  
 

 أ.م.د. خالد نجم  البحث منهج 

   11,30-10,30 جواد  زينب عباس. د. م. أ نصوص انكليزية  10,30-11,30

 زينب عباس . د. م. أ نصوص إنكليزية  12,30 -11,30   

 11,30-8,30 الثالثاء 
 

 ا.م.د. جبار ثاير جبار  برامج ارشادية  11.30-8.30   ماجد محمود لطيفة. د. أ تصميم تجريبي 

دراسات متقدمة في علم   11,30-2,30
 النفس التربوي 

 2,30-11,30 مظهر عبد الكريم . د. أ
 

 أ.م.د. سناء حسين خلف  نظريات ارشادية  

 

 



 

 

 3202-2202جدول الدروس االسبوعي الفصل الدراسي االول لمرحلة الدكتوراه 

 دكتوراه االرشاد النفسي  دكتوراه علم النفس التربوي  اليوم 

 اسم األستاذ  المادة   الوقت  األستاذ اسم  المادة  الوقت 

دراسات متقدمة في علم   11,30-8,30 االحد 

 النفس التربوي 
 

ارشاد ذوي الحاجات   10,30-8,30 احمد علي   هيثم. د. ا

 الخاصة 
 حسن  سميعة علي. د. أ

 محمودعدنان . د. أ قياس وتقويم متقدم  12,30-10,30 زهرة موسى. د. أ نظريات التطور المعرفي 11,30-2,30

 زينب عباس . د. م. أ نصوص إنكليزي  10.30-9.30 جواد  زينب عباس. د. م. أ نصوص انكليزي  9.30-8.30 االثنين

 ا.م.د. نور جبار  مهارات ارشادية  12,30-10,30 ا.م.د. محمد ابراهيم  قياس وتقويم  10,30-12,30

 خالد جمال حمدي . د. أ التصميم التجريبي    12.30-2.30   
 

نظريات االرشاد    10,30 -8,30 ا.د. مظهر عبد الكريم  علم النفس الفسيولوجي  10,30-8,30 الثالثاء 

 الحديثة 
 خلف  سناء حسين. د. م. ا

  دراسات متقدمة في 11,30-2,30

 الشخصية  
 2,30-11,30 ماجد محمود  لطيفة. د. أ

 
 ارشاد مجتمع 

 
 جبار ثاير جبار. د. م. ا

 

 

 



 

 

 3202-2202الفصل الدراسي االول لمرحلة دبلوم عالي جدول الدروس االسبوعي 

 دبلوم عالي مهني  اليوم 

 اسم األستاذ  المادة  الوقت 

 أ.د. اياد هاشم محمد  علم النفس الشخصية  10,30-8,30 االحد 

 أ.د. لطيفة ماجد محمود  علم نفس االعالم 10,30-12,30

 ابراهيم حسين أ.م.د. محمد   دراسة انماط التفكير  12.30-2.30

 حمدي  ا.د. خالد جمال تكنلوجيا العمليات النفسية  11,30-8,30 االثنين

   حامد جاسم مؤيدأ.م.د.  علم النفس الجنائي  11,30-2,30

 أ.د. اميرة محمود خضير مناهج البحث  10,30-8,30 الثالثاء 

 ا.د. عدنان محمود عباس  االحصاء االستداللي  10,30-12,30

 


