
  

 

 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 كود  الفترة اليوم

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود

 

 المقرر 

  اسم المقرر 

 األحد 1

15/8 /2021 

     اللغة العربية)نحو و تعبير(  111 صباحا   10

     حقوق اإلنسان  311 ظهرا   12

      ثهالفلسفه الحدي 211 مساء   2

     األنثروبولوجيا الثقافية  411 مساء   4

 اإلثنين 
16/8 /2021 

 

 ظهرا  12
  استخدام الحاسب اآللى فى العلوم النفسيه 421

  

 

 

 الثالثاء 

17/8 /2021 

 

 مساء   2

  اإلحصاء في علم النفس 221  (اللغه اإلنجليزيه)قراءة وفهم 121

     مدخل إلى علم اإلجتماع 321

 ربعاءاال

18/8 /2021 

  علم النفس اإلكلينيكى التشخيصى  412 ا  مساء   4
  

 

 مساء   6

  سيكلوجيه التعلم 212  علم النفس العام 112

  ( 2التقويم والقياس النفسي ) 312
  

 

 الخميس 

19/8 /2021 
     علم النفس االكلينيكى العالجى  422 مساء   2

 الجمعة

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات  8/2021/ 20

 السبت 

21/8 /2021 

 

 

 مساء   6
  علم النفس المعرفي وتطبيقاته  222  مدخل إلى علم النفس اإلجتماعي 122

     علم النفس الصناعي والتنظيمي 322

 األحد 

22 /8/2021 

  نظريات الشخصيه 213  مدخل الى علم نفس النمو و االرتقاء 113 ظهرا   12

     م النفس التربويعل 313 مساء   2

     اإلرشاد النفسى : النظريات والتطبيقات  413 مساء   4

 االثنين 

  فنيات اإلرشاد الزواجى واساليبه 423 مساء 2 8/2021/ 23
  

 

 الثالثاء 

24 /8/2021 
     ( 1التقويم والقياس النفسي) 223 مساء   2

 حث في علم النفس مناهج الب 323  علم النفس الفسيولوجي 123 مساء 4

 االربعاء

25 /8/2021 

  اتخاذ القرار و حل المشكالت  114 صباحا   10
  

 

   علم النفس اإلجتماعي والتطبيقي  316 مساء 2

 علم نفس الرشد والشيخوخة  416 مساء   4
  

 وجية االتجاهات سيكل  217 مساءا 6
 الخميس 

26 /8/2021 
   E (2) لغةنصوص نفسية بال 424 مساء   2

 الجمعة

 ال تعقد إمتحانات   ال تعقد إمتحانات  8/2021/ 27
 السبت 

28 /8/2021 

      علم النفس الصحه 224 مساء 2

  علم النفس الجنائي  324   علم نفس الطفوله والمراهقه 124 مساء 6

 

 األحد 

29 /8/2021 

  ( 1ليزيه )نصوص نفسيه باللغه اإلنج 215   علم نفس التفاوض  115 ظهرا  12

   علم النفس االيجابى  317 مساء 2

   

   علم النفس المرضى  415 مساء   6

   

 اإلثنين 

30 /8/2021 
   سيكلوجية الفئات الخاصة 427 صباحا   10

   

 الثالثاء 

31/8 /2021 

 ظهرا   12
   علم النفس واإلعالم  326

  التجريبى علم النفس  126

  لصغيرة ديناميات الجامعات ا 227 مساءأ 2
   

 

 
 

 كلية اآلداب  2021 يوليوجدول امتحان دور

 (نفس وتطبيقاتهال علم )       



  

 

 

 


