
 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 
 
 
 
 

 اليوم
 الفترة 

 كود

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود

 المقرر 
  اسم المقرر 

 السبت 

27/3 /2021 

  مشكالت التنمية فى العالم الثالث  221  مدخل إلى علم االجتماع  111 ظهرا  12

     ي الحضر  مشكالت العشوائيات ف 316 مساء 2

     التقييم اإلجتماعي للمشروعات  421 ظهرا  12

 األحد 

28/3 /2021 

 

 علم اإلجتماع والمشاركة السياسية  121 صباحا   10
 

 تشريعات التنمية  322
 

 اإلثنين 

29/3 /2021 

 

     أساليب التخطيط االجتماعى  211 مساء 6

 عالم وقضايا المجتمع اإل 412  خبرات التخطيط و التنمية   311 مساء 4
 

 الثالثاء 

30/3 /2021 
  إستراتجيات التنمية  222  مدخل إلى األنثروبولوجيا  112 صباحا   10

     القيادة وتنمية المتجمع المحلي  422 صباحا 10

 االربعاء

31/3 /2021 

 

  المنظمات االهلية و التنمية  312  مدخل إلى علم اإلجتماع التطبيقي 122 صباحا   10

     المشروعات الصغيرة والتنمية  321 ظهرا   12

     إدارة المؤسسات اإلجتماعية  416 مساء   2

 الخميس 

1 /4 /2021 

     علم اجتماع التنمية  212 ظهرا  12

     الجريمة والمجتمع  423 مساء 2

 الجمعة

2/4 /2021 
 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 

 السبت 

3/4 /2021 

  علم االجتماع و المشكالت الصحية  223  البناء اإلجتماعي للمجتمع المصري 113 ا  صباح 10

     التنمية الريفية  325 مساء 2

     التخطيط وإدارة األزمات   413 مساء   4

 األحد 

4/4 /2021 
 

  الخصائص السكانية والتنمية  424  العالقات الدولية  313 صباحا   10

    مناهج البحث اإلجتماعي  123 مساء 4
 

 اإلثنين 

5/4 /2021 
 

     علم االجتماع العائلى  213 ظهرا  12

     أمراض العمل والصحة المهنية  323 مساء 4

     السياسات اإلجتماعية والقانون  414 مساء  6

 الثالثاء 

6/4 /2021 

 

  السياحة و التنمية  224  اإلحصاء اإلجتماعي  114 ظهرا  12

     علم االجتماع االقتصادى 314 ساءم 4

 االربعاء

7/4 /2021 
 

     علم إجتماع البيئه والمشكالت البيئيه 324 مساء 2

  الحاسب اآللي  124  برامج العمل مع الشباب  425 مساء 2

 الخميس 

8/4 /2021 
     علم االجتماع السكان  214 صباحا   10

     تنمية الموارد البشرية  415 مساء 4

 الجمعة

 ال تعقد إمتحانات   ال تعقد إمتحانات  2021/ 9/4

 السبت 

10 /4/2021 
 

 

  تصميم البحوث االجتماعية  225   علم النفس اإلجتماعي  115 ظهرا  12

 التحضر و التنمية  315 مساء 4
     

 األحد 

11 /4/2021 
 

  علم إجتماع المعرفة  326   األنثربولوجيا اإلجتماعيه  125 ظهرا 12

     نصوص أوربية في علم اإلجتماع  426 ظهرا   12
 

 اإلثنين 

12 /4/2021 
      األنثربولوجيا الثقافية  215 ظهرا  12

      توطين البدو  411 مساء 2
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