
     جامعة االسـكنجرية
 الزمن : ساعتان                                                                            االداب كمية     

       وحجة االمتحانات اآللية
 ججول

 0202/0202 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 ثانية ال الفترة
 قدم عمم النفس

   الفرقة االولى :
  اسم المهاد  الهقت اليهم

 تاريخ عمم النفس 0الى  20من  4/4/0202األحج 

 عمم النفس االجتماعى 0الى   20من  7/4/0202اإلربعاء
 االنثربهلهجياالمجخل الى عمم  0الى  20من  21/4/0202األحج

 الى الفمدفةالمجخل  0الى  20من   24/4/0202اإلربعاء 
 عمم النفس معمل 0الى  20من   4/0202/ 02األحج 

 حمقة بحث 0الى  20من   01/4/0202اإلربعاء 

 مبادئ اإلحراء 0الى  20من  05/4/0202األحج 
 مادة االنتداب 0الى  20من  12/4/0202اإلربعاء

           ية لذئهن التعميم والطالبوكيل الكم     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 
 



 
 

 جامعة االسـكندرية
       اآلدابكلية     

 ساعتانالزمن :      االمتحاانت اآلليةوحدة 
 

 جــجول
 0202/0202 لمعام الجامعى امتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-ب عادىانتدا-انتظام

 األولي الفترة 
 قدم عمم النفس

 انية : الفرقة الث
 مهاد الالئحة القجيمه مهاد الالئحة الججيجة الهقت اليهم

 عمم النفس الفديهلهجي عمم النفس الفديهلهجي 22الى  7من  4/4/0202األحج 
 حمقة بحث حمقة بحث 22الى   7من  7/4/0202اإلربعاء

 القياس النفدي القياس النفدي 22الى  7ن م 21/4/0202األحج
 عمم نفس جنائي عمم النفس البيئي 22الى  7من   24/4/0202اإلربعاء 
  عمم النفس األسرى  22الى  7من   4/0202/ 02األحج 

 لغة أوربية حجيثة حجيثةنرهص نفدية بمغة أوربية 22الى  7من   01/4/0202اإلربعاء 
 مادة االنتداب مادة االنتداب 22الى  7من  05/4/0202األحج 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 ،يعتمج،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                              

 
 
 
 
 



 
 جامعة االسـكندرية

        اآلدابكلية     
 ساعتان الزمن :      آلليةاالمتحاانت اوحدة 

 
 جــجول

 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

   الثانية  الفترة 
 قدم عمم النفس

  الفرقة الثالثة :
 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم

 ديناميات اجلماعة ديناميات الجماعة 0الى 20من  3/4/0202الدبت 

 احصاء سيكولوجي احراء سيكهلهجي 0الى  20من  6/4/0202الثالثاء

 حلقة حبث حمقة بحث 0الى 20من   22/4/0202الخميس

 علم النفس املعملى سيكهلهجية المدنين 0الى  20من  22/4/0202االثنين

 علم النفس املهين عمم النفس المهني  0الى  20من   02/4/0202االثنين 

تجريب عممي في المؤسدات  0الى  20من  06/4/0202االثنين 
 والمرانع

 دريب عملي يف املؤسسات واملصانعت

 مادة االنتساب مادة االنتداب  0الى  20من  3/5/0202االثنين

           والطالبوكيل الكمية لذئهن التعميم      قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              أ/ نبيل ابراهيم احمج               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
 أ.د/ هانى خميس احمج                                                               

 
 
 

              



  
 

 جامعة االسـكندرية
        اآلدابكلية     

 ساعتانالزمن :      االمتحاانت اآلليةوحدة 

 جــجول
 0202/0202 لمعام الجامعىامتحان الفرل الجراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام
 الثالثة الفترة 

 قدم عمم النفس
 الرابعة  :الفرقة 

 مهاد الالئحة القجيمه يجةجمهاد الالئحة الج الهقت اليهم
 النفسيوالعالج  اإلرشاد العالج النفدى 3الى  1من  4/4/0202األحج 

 الرتبويعلم النفس  عمم النفس التربهى  3الى   1من  7/4/0202اإلربعاء

 يةالصحة النفس يةالرحة النفد 3الى  1من  21/4/0202األحج
 علم نفس مهىن 

 حلقة حبث بحثالحمقة  3الى  1من   24/4/0202اإلربعاء 

 علم النفس االكلينيكى عمم النفس االكمينيكى 3الى  1من   4/0202/ 02األحج 
اكمينيكى فى  عمميتجريب  3الى  1من   01/4/0202اإلربعاء 

 تالعيادات والمدتذفيا
ىف العيادات النفسية  عمليتدريب 

 واملستشفيات

 مادة االنتساب مادة االنتداب 3الى  1من  05/4/0202األحج 

           وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب     قائم بعمل امين الكمية   المذرف االدارى لمهحجة        

 

 أ.د حمجينه عبج القادر العهضي              براهيم احمجأ/ نبيل ا               أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

 

 

 يعتمج،،،       
  قائم بعمل عميج الكمية            

                                                                          
        أ.د/ هانى خميس احمج                                                        

 
 


