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جامعة طنطا                            

كليـــــة التربيـــة        

قسم الصحة النفسية   

 للمحاضرات والدورس العملية والتطبيقية مقترح جدول

 م7102-7102للعام الجامعي

 الفصل الدراسي األول
 

 المادة الشعبة الفرقة م
 

 القائم بالتدريس

 

 عدد الساعات

 عملي  نظري

 تربية خاصة  ىاألول 1
 

 

 1 2 ا.د/ زينب محمود شقير ةاإلعاقة البدانية والصحي

خدمات اجتماعية لغير  2
 العاديين

 ا.د/ زينب محمود شقير
 باالشتراك 

1  

 - 3 ا.د/ أحمد الحسينى هالل علم نفس الطفولة ومشكالتها  علم النفس  الثانية  3
 2 2 ا.د/ أحمد الحسينى هالل (2تحليل السلوك وتعديله ) 4
مقرر اختياري علم النفس  تعليم اساسى + خاص  5

 االجتماعي
 - 1 ا.د/ سيد أحمد البهاص

 1 2 د / أحمد أحمد متولى سيكولوجيه االعاقه وأسبابها  تربية خاصة  6
تربية خاصة دراسات  7

 اجتماعية 
مدخل الى سيكولوجية 

 الشخصية
 2 3 ا.د/ إبراهيم الشافعي

مناهج البحث فى علم النفس  علم النفس  الثالثة  8

(2) 

 - 1 د/ أمانى عبد المجيد عتلم 

 - 3 ا.د/ إبراهيم الشافعي علم نفس الشخصية  9
التعلم االجتماعي الوجداني  11

(2) 

 - 2 أمانى عبد المجيد عتلم د/

تربية خاصة مقرر  11
 اختياري 

 )لغير اللغة االنجليزية(

سيكولوجية  االعاقه العقلية 
 )أ(

 1 2 د / أحمد أحمد متولى

سيكولوجية االعاقه السمعية  12
 )ب(

 1 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص

سيكولوجية االعاقه البصرية  13
 )ج(

 1 2 عتلمد/ أمانى عبد المجيد 

االضطرابات األكاديمية  14
 والتربوية )د(

 1 2 د / أحمد أحمد متولى

سيكولوجية التفوق العقلي  15
 والمواهب )هـ(

 1 2 ا.د/ إبراهيم الشافعي

استراتيجيات العالج  تربية خاصة  16
 السلوكي االنفعالي 

 1 2 ا.د/ أحمد الحسينى هالل

جميع الشعب عدا  الرابعة  17
الطفولة والتعليم 

 األساسي 

 1 2 ا.د/ إبراهيم الشافعي صحة نفسية وإرشاد نفسي 

 1 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص صحة نفسية وإرشاد نفسي  تعليم أساسي عام  18

 2 1 ا.د/ سيد أحمد البهاص صحة نفسية وإرشاد نفسي تربية خاصة    19



التدخل االرشادى للمعاقين  تربية خاصة اختياري  الرابعة  21
 عقليًا )ا(

 1 2 ا.د/ زينب محمود شقير

التدخل االرشادى للمعاقين  21
 سمعيًا )ب(

 1 2 ا.د/ زينب محمود شقير

التدخل االرشادى للمعاقين  22
 بصريًا)ج(

 1 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم

برامج الرعاية لذوى  23
 )د( صعوبات التعلم

 1 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم

برامج وطرق تنمية  24
 المواهب )هـ(

 ا.د/ زينب محمود شقير
 باالشتراك

2 1 

صحة االم واالبن المعاق  تربية خاصة   25
 البدنية والنفسية 

 1 2 ا.د/ زينب محمود شقير

 رياض االطفال   26
باالشتراك مع قسم 

 االطفولة

صحة نفسية وإرشاد نفسي 
 للطفل 

 - 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص

 - 3 د / أحمد أحمد متولى علم النفس العالجي علم النفس   27
سيكولوجية صعوبات التعلم  علم النفس   28

(2) 

 1 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص
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               جامعة طنطا   

كليـــــة التربيـــة        

قسم الصحة النفسية   

 التطبيقات العملية 

 م7102- 7102 للعام الجامعي

 الفصل االول
 المادة الشعبة الفرقة م

 
 القائم بالتدريس

 

 عدد الساعات

 عملي  نظري

 2  ا / مى السيد خفاجه االعاقه البدنية والصحية  تربية خاصة  االولى  1

 1  ا / مى السيد خفاجه تحليل السلوك وتعديله  علم نفس  الثانية 2

 1  ا / سارة مهدى  سيكولوجية االعاقه وأسبابها تربية خاصة  3

تربية خاصة دراسات  4
 اجتماعية 

مدخل الى سيكولوجية 
 الشخصية 

 2  ايناس ابراهيم  البندارى  ا/

تربية خاصة مقرر  الثالثة  5

 اختياري 

سيكولوجية  االعاقه العقلية 
 )أ(

 1  ا / سارة مهدى 

سيكولوجية االعاقه السمعية  6
 )ب(

 1  ا / سارة مهدى 

سيكولوجية االعاقه البصرية  7
 )ج(

 1  ا / دينا على 

االضطرابات األكاديمية  8
 )د( والتربوية

 1  ا / دينا على 

سيكولوجية التفوق العقلي  9
 والمواهب )هـ(

 2  ا / سارة أحمد 

تربية خاصة )جميع  11
 الشعب(

 4   تدريب ميدانى 

 2  ا / سارة أحمد صحة نفسية وارشاد نفسي  تربية خاصة  الرابعة  11

تربية خاصة مقرر  12
 اختياري

التدخل االرشادى للمعاقين 
 )ا(عقليًا 

 1  ا / ناردين يوسف 

التدخل االرشادى للمعاقين  13
 سمعيًا )ب(

 1  ا / ناردين يوسف

التدخل االرشادى للمعاقين  14
 بصريًا)ج(

 1  ا / ايناس ابراهيم البندارى 

برامج الرعاية لذوى  15
 صعوبات التعلم )د(

  1 

برامج وطرق تنمية  16
 المواهب )هـ(

 1  ايناس ابراهيم البندارى ا /

صحة االم واالبن المعاق  تربية خاصة 17
 البدنية والنفسية 

 1  ا / ايناس ابراهيم البندارى

تربية خاصة )جميع  18
 الشعب(

 4   تدريب ميدانى 
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               جامعة طنطا         

كليـــــة التربيـــة            

قسم الصحة النفسية       

 للمحاضرات والدورس العملية والتطبيقية مقترح جدول

 م7102-7102 للعام الجامعي

 الثانيالفصل الدراسي 
 

 المادة الشعبة الفرقة م
 

 القائم بالتدريس

 

 عدد الساعات

 عملي  نظري

جميع الشعب عدا  ىاألول 1
الطفولة والتعليم 

 االساسي

 - 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم علم نفس النمو 

مدخل الى علم نفس  الفلسفة  2
 الشخصية 

 - 3 ا.د/ إبراهيم الشافعي

 - 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم علم نفس النمو تعليم اساسي 3

 - 2 أمانى عبد المجيد عتلم د/ علم نفس النمو تربية خاصة  4

التشخيص التكاملي لغير  تربية خاصة  5
 العاديين

 1 2 د / أحمد أحمد متولى

 2 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص سيكولوجية اللعب والنشاط  تربية خاصة  6

 2 2 ا.د/ أحمد الحسينى هالل مشكالت الطفولة والمراهقة  تربية خاصة  7

 - 1 د / أحمد أحمد متولى حقوق االنسان  جميع الشعب 8

ا.د/ سيد أحمد البهاص  النمو النفس للطفل  رياض األطفال 9
 باالشتراك مع قسم الطفولة

2 - 

 جميع الشعب العامه  الثانية 8
 )اختيارى (

 - 1 ا.د/ زينب محمود شقير علم النفس االجتماعي 

 - 3 أمانى عبد المجيد عتلم د/ علم النفس المرضي علم النفس  9

االضطرابات السلوكية  تربية خاصة  11
 واالنفعالية 

 1 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم

 تربية خاصة  11
 )اختيارى(

برامج تنموية للمعاقين عقليا 
 )أ(

ا.د/ محمد عبد الظاهر 
 الطيب

2 1 

طرق التواصل للمعاقين  تربية خاصة  12
 سمعيًا )ب(

 1 2 سيد أحمد البهاص ا.د/

 1 2  طريقه برايل  )اختيارى( 13

سيكولوجية ذوى االحتياجات  جميع الشعب العامه   الثالثة  14
 الخاصة

عملى  2 ا.د/ إبراهيم الشافعي
بدون 1

 درجات
 - 3 د/ أمانى عبد المجيد عتلم علم النفس االرشادى  علم نفس  15



تعليم اساسي  16

 )اختياري(

 - 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص التربية الصحية 

17 

دمج ذوى االحتياجات  تربيه خاصة  18
 الخاصة 

اعمال 21 2 ا.د/ زينب محمود شقير

 فصلية

 تربية خاصة  الثالثة 19

 )اختيارى(

تنمية المهارات السلوكية 
 للمعاقين عقليًا 

 1 2 ا.د/ أحمد الحسينى هالل

 تربية خاصة  21

 )اختيارى(

 1 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص برامج تنموية للمعاقين سمعيًا 

 تربية خاصة  21

 )اختيارى(

برامج التدريب للمعاقين 
 بصريًا 

 1 2 د/ أمانى عبد المجيد عتلم

 تربية خاصة  22

 )اختيارى(

برامج ارشادية لذوى 
 صعوبات التعلم 

 1 2 ا.د/ زينب محمود شقير

سيكولوجية المراهقة  علم نفس  الرابعة 23
 ومشكالتها 

 - 3 د/ أمانى عبد المجيد عتلم

قراءات فى علم النفس باللغة  علم نفس  24

 (2االنجليزية )

 - 2 ا.د/ أحمد الحسينى هالل

بدون  2 3 د/ أمانى عبد المجيد عتلم علم النفس الكلينكي  علم النفس  25

 درجات

 - 3 د/ أمانى عبد المجيد عتلم سيكولوجية الفئات الخاصة  تعليم اساسي  26

 1 2 ا.د/ سيد أحمد البهاص اضطرابات التواصل  تربية خاصة  27

ا.د/ زينب محمود شقير  العمل مع اسر المعاقين  تربية خاصة  28

 soc422باالشتراك مع 
2 1 

استراتيجيات تقديم الخدمات  تربية خاصة  29
 النفسية لغير العاديين 

ا.د/ زينب محمود شقير 

 soc422باالشتراك مع 
2 1 
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