
 
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  

 

 اليوم 
 الفترة 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

 

 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر 

االثنين  

16/8 /2021 

 

    اإلحصاء فى علم النفس  2401 صباحا   10
 

     اللغة اإلنجليزية  2201 ظهرا   12
 

الثالثاء  

17/8 /2021 

 

    سيكولوجية التعلم  2301 ء  مسا 4
 

االربعاء  

18/8 /2021 
 

    مدخل الى علم النفس اإلجتماعى  2202 صباحا   10 
 

     علم النفس المعرفى وتطبيقه  2402 ظهرا   12
 

     علم النفس الصناعى التنظيمى  2601 مساء   4
 

الخميس  

19/8 /2021 
 

 

    نظريات الشخصية  2302 مساء   6 
 

السبت  

21/8 /2021 

 

  مناهج البحث فى علم النفس  2602  علم النفس الفسيولوجى  2203 ظهرا   12 

      أسس القياس النفسى  2403 مساء  2

االحد 
22/8 /2021 

 

     مقاييس واختبارات نفسية  2501 مساء  2

  علم النفس التجريبى  2303   اللغة العربية  2101 مساء   6

االثنين  

23/8 /2021 

 

     علم النفس الطفولة والمراهقة  2204 احا  صب 10

      علم النفس الثقافى  2603 مساء 2

      ديناميات الجماعات الصغيرة  2404 مساء 6

الثالثاء  

24/8 /2021 

     علم نفس العام  2102 ظهرا   12

      علم نفس الرشد والشيخوخة  2502 مساء   4

      االنجليزية نصوص نفسية باللغة  2304 مساء   6

االربعاء  

25/8 /2021 

  إتخاذ القرار وحل المشكالت  2206  سيكولوجية التفاوض  2205 صباحا   10

  علم نفس اللغة والتخاطب  2406   علم نفس الصحة  2405 ظهرا   12

      تاريخ علم النفس  2604 مساء   4

الخميس  

26/8 /2021 

 

  علم النفس االجتماعى التطبيقى  2503  و واالرتقاء مدخل الى علم النفس النم  2103 ظهرا   12

      سيكولوجية اإلتجاهات  2305 ظهرا   12

      الموهبة والذكاء واإلبداع  2306 مساء   4

 الجمعة 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات  2021/ 27/8

 السبت 

28 /8/2021 

    التفكير النقدى  6666 ظهرا   12
 

     م النفس المجتمعى عل 2605 مساء   4
 

االحد  

29/8 /2021 
 

    علم النفس االسرى 2104 صباحا   10
 

     األنثروبولوجيا الثقافية  2504 مساء   4
 

س       علم النفقسم  داب اآل ليسانسبرنامج  2021 يوليوجدول امتحان دور

 )لكترونى المدمجاالبنظام التعليم  (
 ) 

 



 

 

 

 
 

 

االثنين  

30/8 /201 
 

    االعاقة العقلية  2606 مساء   4 
 

الثالثاء 

31 /8/2021 
 

  ريادة االعمال  7777  مهارات التفكير  2105 صباحا   10

 االضطرابات السلوكية لدى األطفال  2506   علم النفس االيجابى  2505 مساء   4
 

     علم نفس البيئى 2106 مساء   6
 


