
 قسم علم النفس/ الدراسات العليا

 ماجستير علم النفس العام
 2021 – 2020للعام الدراسي  األسبوعيجدول الدروس 

 ولالفصل األ 

 

 القاعة عدد الوحدات االستاذ المادة الوقت اليوم
 
 االحد

 ةاالنكليزياللغة سم ق 2 مي كاظمد  .م اللغة االنكليزية 8.30 – 10.30
 قاعة الماجستير 2 م. د عبد الرحيم عبد الصاحب .أ النفس االعالميعلم  10.30 – 12.30
 قاعة الماجستير 2 د انعام الهنداوي  .ب علم النفس االجتماعي 12.30 – 2.30

 قاعة الماجستير  2 د وهيب الكبيسي .أ طرائق البحث 8.30 – 10.30 االثنين
 ستيراعة الماجق  2 سناء مجولد  .أ القياس والتقويم 10.30 – 12.30
 قاعة الماجستير  2 م. د أسماء عبد محي .أ علم نفس الشخصية 12.30 – 2.30

 قاعة الماجستير  2 م. د أزهار محمد السباب .أ الذكاء واالبداع 8.30 – 10.30 الثالثاء
 قاعة الماجستير 2 أ. م. د علي تركي علم النفس االيجابي 10.30 – 12.30

 



 قسم علم النفس/ الدراسات العليا

 شخصيةنفس الماجستير علم 
 2021 – 2020للعام الدراسي  األسبوعيجدول الدروس 

 ولالفصل األ 

 

 القاعة عدد الوحدات االستاذ المادة الوقت اليوم
 
 االحد

 سم اللغة االنكليزيةق 2 مي كاظمد  .م اللغة االنكليزية 8.30 – 10.30
 قاعة الماجستير 2 كمال الخيالنيد م.  .أ ت الشخصية اضطرابا 10.30 – 12.30

 اعة الماجستيرق 2 د سناء مجول .أ الشخصية قياس 8.30 – 10.30 االثنين
 اعة الماجستيرق  2 بثينة الحلود  .أ سويةالشخصية ال 10.30 – 12.30
 قاعة الماجستير  2 د إبراهيم االعرجي .أ االحصاء 12.30 – 2.30

 قاعة الماجستير  2 م. د ثريا علي حسين .أ علم النفس اإلنساني )الجندر( 8.30 – 10.30 الثالثاء
 قاعة الماجستير 2 د أروة محمد ربيع .أ طرائق البحث في الشخصية 10.30 – 12.30

 



  األسبوعيجدول الدروس 

 لمرحلة الدكتوراه

 2021 – 2020للعام الدراسي علم النفس 

 ولالفصل األ 

 
 القاعة عدد الوحدات االستاذ المادة الوقت اليوم
 الدكتوراهقاعة  2 انعام الهنداوي د  .أ علم النفس المعرفي 8.30 – 10.30 األحد

 قاعة الدكتوراه 2 سناء عيسىد  .أ دوافع وانفعاالت 10.30 – 12.30
 سم اللغة االنكليزيةق 2 م. عمار شامل .أ اللغة االنكليزية 8.30 – 10.30 االثنين

 قاعة الدكتوراه 2 احمد لطيفد  .أ كلينيكيعلم النفس اال  10.30 – 12.30
 قاعة الدكتوراه 1 م. د عبد الحليم رحيم علي .أ تطبيقات علم النفس 12.30 – 1.30

 قاعة الدكتوراه 2 أروة محمد ربيعد  .أ فسيولوجيعلم النفس ال 8.30 – 10.30 الثالثاء
 قاعة الدكتوراه 3 د بثينة الحلو .أ تكوينيعلم النفس ال 10.30 – 1.30

 

 


