
 الخعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 قاملت 1445ماي  8حامعت 

 2020-10-21قاملت فى:              كليت العلوم إلاحخماعيت والعلوم إلاوساهيت

ـــم علـــــم الىـــــفس ـــ ـــ  قسـ

 2020رقم: ........../ ج ق/ ك ع إ إ/ق ع ن/ 

 

 (12/11/2020إلى  2020 31/10منسداس ي الثاني ): المدرس ي املاستر رزنامة التدريس التكميلية لطور 
   التوقيت 
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00088-00088 00088-00088 

   ألاحد
 صعوباث الخعلم ألاكادًميت 

 A9  /G1, G2 )العافري(

 رسري **علم الىفس ألا 

 A9//G1, G2 )دصاش(

** علم الىفس البيولوجي والوجيرة املدررسيت 

 ,A.9 //G1, G2)هامل( 

 علم الىفس الاحخماعي املدرس ي

 ,A.9 //G1, G2)مضطر(  
 

  إلاثنين
 الدافعيت واملضروع املدرس ي

 ,A.9 //G1, G2  )قدور( 

علم الىفس املرض ي للمخمدرس 

 A9  //G1, G2 )هامل(

 بياهاث جقىياث حمع ال

 ,A.9 //G1, G2  )إغمين(

الخدريب على جطبيق الاخخباراث  

 A9  //G1, G2  الىفسيت )مضطر(
 

  الثالثاء
 صعوباث الخعلم ألاكادًميت

 A9  /G1, G2 )العافري( 

 **علم الىفس ألارسري 

 A9//G1, G2 )دصاش( 

** علم الىفس البيولوجي والوجيرة املدررسيت 

 ,A.9 //G1, G2)هامل( 

 الىفس الاحخماعي املدرس يعلم 

 ,A.9 //G1, G2)مضطر(  
 

  ألاريعاء
 الدافعيت واملضروع املدرس ي

 ,A.9 //G1, G2  )قدور( 

علم الىفس املرض ي للمخمدرس 

 A9  //G1, G2 )هامل(

 جقىياث حمع البياهاث 

 ,A.9 //G1, G2  )إغمين(

الخدريب على جطبيق الاخخباراث  

 A9  //G1, G2  الىفسيت )مضطر(
 

 إدارة القسم              .مالحظت: جم إدراج املقاًيس الارسخكضافيت وألافقيت في الخدريس
   



 وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي

 قاملت 1445ماي  8حامعت 

 2020-10-21قاملت فى:              كليت العلوم إلاحخماعيت والعلوم إلاوساهيت

ـــم علـــــم الىـــــفس ـــ ـــ  قسـ

 2020رقم: ........../ ج ق/ ك ع إ إ/ق ع ن/ 

 (12/11/2020إلى  2020 31/10من: السداس ي الثاني )عيادياملاستر رزنامة التدريس التكميلية لطور 
     التوقيت 

   

 أيام    
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00088-00088 00088-00088 

  ألاحد
 العالحاث الىفسيت 

 F2.8 /G1, G2  )بودودة(

 ** دًىاميت الجماعت 

 F2.8 /G1, G2 )بن صغير(

ــــــال ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  **إلاجصـــ

  F2.8 /G1, G2  )دصاش( 

إلاضطراباث السيكورسوماجيت 

  F2.8 /G1, G2 )جواحي(
 

  إلاثنين
 درارست حالت )براهميت(

  F2.8 /G1, G2 

إلاضطراباث السيكورسوماجيت 

  F2.8 /G1, G2 )جواحي(

 علم الىفس إلاحرام

 F2.8 /G1, G2  )جواحي( 

 علم الىفس الصدمت 

 F2.8 /G1, G2  )بهخان(
 

  الثالثاء
 العالحاث الىفسيت 

 F2.8 /G1, G2 )بودودة( 

 جماعت ** دًىاميت ال

 F2.8 /G1, G2 )بن صغير(

ــــــال ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  **إلاجصـــ

  F2.8 /G1, G2 )دصاش(  

إلاخخباراث واملقاًيس الىفسيت 

 F2.8 /G1, G2)بهخان( 
 

  ألاريعاء
 درارست حالت )براهميت(

  F2.8 /G1, G2 

 علم الىفس الصدمت 

 F2.8 /G1, G2 )بهخان( 

 حرامعلم الىفس إلا 

 F2.8 /G1, G2 )جواحي(  

إلاخخباراث واملقاًيس الىفسيت 

 F2.8 /G1, G2)بهخان( 
 

 إدارة القسم             مالحظت: جم إدراج املقاًيس الارسخكضافيت وألافقيت في الخدريس.


