
 

 

     جامعة االسـكندرية
 الزمن : ساعتان                                                                            االداب كمية     

       وحدة االمتحانات اآللية
 جدول

 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 ثالثةال الفترة
 قدم عمم النفس

   الفرقة االولى :
 من ميعاد االمتحان    اسم المهاد  التاريخ 

 األحد
5/5/8109 

 4-8 تاريخ عمم النفس

 اإلربعاء
8/5/8109 

 4-8 عمم النفس االجتماعى

 األحد
08/5/8109 

 4-8 االنثربهلهجياالمدخل الى عمم 

 اإلربعاء
05/5/8109 

 4-8 المدخل الى الفمدفة

 حداأل
09/5/8109 

 4-8 عمم النفس معمل

 اإلربعاء
88/5/8109 

 4-8 حمقة بحث

 األحد
86/5/8109 

 4-8 مبادئ اإلحراء

 اإلربعاء
89/5/8109 

 4-8 مادة االنتداب

 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                   أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  لكميةعميد ا              

                                                                          
    أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 



 

 

 جامعة االسـكندرية
       اآلدابكلية     

 تانساعالزمن :      االمتحاانت اآلليةوحدة 
 

 جــدول
 8108/8109 لمعام الجامعى امتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

 األولي الفترة 
 قدم عمم النفس

 انية : الفرقة الث
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 00-9 لنفس الفديهلهجيعمم ا عمم النفس الفديهلهجي
 الخميس

9/5/8109 

 00-9 حمقة بحث حمقة بحث
 االثنين

01/5/8109 

 00-9 القياس النفدي القياس النفدي
 الخميس

06/5/8109 

 00-9 عمم نفس جنائي عمم النفس البيئي
 االثنين

81/5/8109 

 00-9  عمم النفس األسرى 
 الخميس

81/5/8109 

نرهص نفدية بمغة 
 حديثةأوربية

 00-9 غة أوربية حديثةل

 االثنين
87/5/8109 

 00-9 مادة االنتداب مادة االنتداب
 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة           

 

 نى خميس احمد      أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ ها            أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 
 

 جامعة االسـكندرية
        اآلدابكلية     

 ساعتان الزمن :      االمتحاانت اآلليةوحدة 
 

 جــدول
 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 انتداب مهجه-انتداب عادى-انتظام

   الثالثة  الفترة 
 قدم عمم النفس

  الفرقة الثالثة :
 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 

 االثنين
6/5/8109 

 4-8 ديناميات اجلماعة ديناميات الجماعة
 الخميس

9/5/8109 
 4-8 وجياحصاء سيكول احراء سيكهلهجي

 االثنين
01/5/8109 

 4-8 حلقة حبث حمقة بحث
 الخميس

06/5/8109 
 4-8 علم النفس املعملى سيكهلهجية المدنين

 االثنين
81/5/8109 

 4-8 علم النفس املهين عمم النفس المهني
 الخميس

81/5/8109 
تدريب عممي في المؤسدات 

 والمرانع
دريب عملي يف املؤسسات ت

 واملصانع
8-4 

 يناالثن
87/5/8109 

 4-8 مادة االنتساب مادة االنتداب
 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة        

 

 أ/ دمحم خميل الدعدنى                         أ. د/ هانى خميس احمد                  أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                              

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     



 

 

 
 جامعة االسـكندرية

        اآلدابكلية     
 ساعتانالزمن :      االمتحاانت اآلليةوحدة 

 جــدول
 8108/8109 لمعام الجامعىامتحان الفرل الدراسى الثانى 

 جهانتداب مه -انتداب عادى-انتظام
 الثانية الفترة 

 قدم عمم النفس
 الرابعة  :الفرقة 

 من ميعاد االمتحان مهاد الالئحة القديمه يدةدمهاد الالئحة الج التاريخ 
 االثنين

6/5/8109 
 0.11-00.11 النفسيوالعالج  اإلرشاد العالج النفدى

 الخميس
9/5/8109 

 0.11-00.11 الرتبويعلم النفس  عمم النفس التربهى 
 يناالثن

01/5/8109 
 يةالصحة النفس يةالرحة النفد

 علم نفس مهىن 
00.11-0.11 

 الخميس
06/5/8109 

 0.11-00.11 حلقة حبث بحثالحمقة 
 االثنين

81/5/8109 
 0.11-00.11 علم النفس االكلينيكى عمم النفس االكمينيكى

 الخميس
81/5/8109 

اكمينيكى فى  عمميتدريب 
 العيادات والمدتذفيات

ىف العيادات  مليعتدريب 
 النفسية واملستشفيات

00.11-0.11 

 االثنين
87/5/8109 

 0.11-00.11 مادة االنتساب مادة االنتداب
 المذرف العام لمهحدة                      امين الكمية    المذرف االدارى لمهحدة        

 

 أ. د/ هانى خميس احمد                           أ/ دمحم خميل الدعدنى                أ/ ابراهيم ابراهيم ناصر    

        

 وكيل الكمية لذئهن التعميم والطالب                                                             

 

 أ.د سامح سعد ابهالمجد االنرارى   

 

 يعتمد،،،       
  عميد الكمية              

                                                                          
     أ.د. غادة عبدالمنعم مهسى                                                                     

 


