جدول توقيت السنة األوىل ماسرت علم النفس العيادي
املوسم اجلامعي ( 2019/2018السداسي األول) الفوج األول 01
انحظت األونى
يٍ  8سا إنى  9سا25 :

انسبج

االخخبارا ث وانًماٌٍس
انُفسٍت (أو)
أ  :بىجًم طاهر
انماعت12 :

د

انحظت انثاٍَت
يٍ  9سا 30 :د إنى  10سا55 :
عهى انُفس انًرضً نهطفم و
انًراهك (أو)
أ :بىجًم طاهر
انماعت12 :

د

انحظت انثانثت
يٍ  11سا إنى  12سا25 :

د

إحظاء وححهٍم انًعطٍاث (أ و)
أ :زعٍهك دمحم
انماعت12 :

انحظت انرابعت
يٍ  12سا 30 :د إنى  13سا55 :
د

عهى انُفس االٌجابً(و)
أ :حسٍٍ عبذ انمادر
انماعت :يخبر انهغاث 02

األحذ

االطر انُظرٌت انًفسرة
نالضطراباث انُفسٍت(أ.و)
أ :جذٌذ
انماعت11 :

االثٍٍُ

عهى انُفس انًرضً نهراشذ( 1أ و)
أ :لرٌشً فٍظم
انماعت13 :

احظاء وححهٍم انًعطٍاث (و)
أ :بشٍري عادل
انماعت06 :

سٍكىنىجٍت االشخاص فً وضعٍت
االعالت (و)
أ :جذٌذ
انماعت06 :

عهى انُفس انًرضً نهطفم
وانًراهك (و)
أ :فارسً ابراهٍى
انماعت :يخبر نغاث 2

انثالثاء

نغت اَجهٍسٌت (أو)
أ:
انماعت13 :

انعالجاث انُفسٍت (أ.و)
أ :فارسً ابراهٍى
انماعت06 :

انحظت انخايست
د
يٍ  14سا إنى  15سا25 :

انحظت انسادست
سا
يٍ  15سا 30 :د إنى 17

االطر انُظرٌت انًفسرة
نالضطراباث انُفسٍت(و)
أ :جذٌذ
انًذرج  :ج

األربعاء

انخًٍس

حُبٍه 03 :غٍاباث بذوٌ يبرر أو  05غٍاباث ونى بًبرر ( فً انخطبٍك ) = إلظاء يٍ االيخحاٌ.
يظهحت انذراساث2019/2018

عهى انُفس انًرضً نهراشذ(1و)
أ :لرٌشً فٍظم
انماعت06 :
االخخبارا ث وانًماٌٍس انُفسٍت (و)
أ :جذٌذ
انماعت06 :

انعالجاث انُفسٍت (و)
أ :فارسً ابراهٍى
انماعت06 :

جدول توقيت السنة الثانية ماسرت علم النفس العيادي
املوسم اجلامعي ( 2019/2018السداسي الثالث) الفوج األول 01
انحظت األونى
يٍ  8سا إنى  9سا25 :

د

انحظت انثاٍَت
يٍ  9سا 30 :د إنى  10سا55 :

د

انسبج

األسرة واالضطراباث
انُفسٍت (أو)
أ:بىرزق كًال
انماعت :؟؟؟؟؟؟؟؟؟

األسرة واالضطراباث انُفسٍت(و)
أ :بىرزق كًال
انماعت11 :

األحذ

انعالجاث انُفسٍت (و)
أ :لرٌشً فٍظم
انماعت30 :

نغت اجُبٍت (أو)
أ:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انماعت13 :

االثٍٍُ

عهى انُفس انًرضً
االجخًاعً( و)
أ :جذٌذ
انماعت11 :

انعالجاث انُفسٍت (أو)
أ :شرفً بىبكر
انماعت6 :

انحظت انثانثت
يٍ  11سا إنى  12سا25 :

د

األَثروبىنىجٍا يماربت ثمافٍت
نإلضطراباث انُفسٍت (و)
أ :بىرزق كًال
انماعت11 :

انحظت انرابعت
يٍ  12سا 30 :د إنى  13سا55 :
د

األَثروبىنىجٍا يماربت ثمافٍت
نإلضطراباث انُفسٍت( أو)
أ :بىرزق كًال
انماعت12:

انحظت انخايست
د
يٍ  14سا إنى  15سا25 :
يهخمٍاث يُهجٍت (و)
أ :جالنً َاطر
انماعت12:

انحظت انسادست
سا
يٍ  15سا 30 :د إنى 17
يهخمٍاث يُهجٍت (او)
أ :جالنً َاطر
ق 12

عهى انُفس انظحت( و)
أ :ررراري يىسى
انماعت12 :
عهى انُفس انًرضً االجخًاعً
( أ.و)
أ :شرفً بىبكر
انماعت28 :

انثالثاء

األربعاء

انخًٍس

حُبٍه 03 :غٍاباث بذوٌ يبرر أو  05غٍاباث ونى بًبرر ( فً انخطبٍك ) = إلظاء يٍ االيخحاٌ.
يظهحت انذراساث2019/ 2018

انفحض انعٍادي(و)
أ:فارسً إبراهٍى
انماعت12 :

انفحض انعٍادي (أ.و)
أ:فارسً إبراهٍى
انماعت12:

