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AMANY 1 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة + التخلفات ( –) انتظام  الثانيةل امتحان الفرقة جدو

 3: 0مسائى                               م7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى
 التاريخ                     

 القسم

 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 
 1/1االربعاء  5/1االحد 

 ػهى انهغخ )ش( (4) انُحى وانصزف انهغخ انؼزثُخ
 ػزوض ويىسُمب انشؼز

 ش((2)
   فهسفخ اساليُخ َثز ػزثٍ اساليٍ وايىٌ انجُبٌ وانجذَغ )ع(

   داثهبانهغخ انؼزثُخ وا اػًبل انسُخ تزجًخ )ع( انزواَخ )ش( دراسبد نغىَخ )ش( انحضبرح االَجهُشَخ انهغخ االَجهُشَخ

   انهغخ انؼزثُخ شزح انُصىص انفزَسُخ )*( يحبدثخ )ش( انهغخ االورثُخ انثبَُخ اػًبل انسُخ انتزجًخ انفزَسُخ )ع( انهغخ انفزَسُخ 

 انتبرَخ
تبرَخ يصز فٍ انؼصز 

 انجطهًٍ )ش(

حضبرح اورثب فٍ 

 انؼصىر انىسطً
 تبرَخ انذونخ انؼجبسُخ

تبرَخ انؼزاق وسىرَب 

 انمذَى )ع
   فهسفخ تبرَخ َخ اسُب انًؼبصز )ش(تبر

انجغزافُب وَظى 

 انًؼهىيبد انجغزافُخ
 )ع( (2) انًسبحخ انًستىَه

 جغزافُب انسكبٌ 

 )ش((2)
 انجغزافُب انًُبخُخ

تبرَخ وسُط اساليٍ 

 ثٍووار

االسبنُت انكًُخ فٍ 

 انجغزافُب
 جغزافُب اسُب

 (2ُب)انجُىيىرفىنىج

 )ش(
 

 انفهسفخ 
انهغخ االورثُخ 

 )َىَبَُخ او التُُُخ (ذًَخانم

 ػهى انجًبل 

 )ع() تبرَخ ػهى انجًبل ( 

انفهسفخ االساليُخ 

 وَصىصهب )ع(
   نغخ اَجهُشَخ  ػهى االخالق )ش( انًُطك انصىرٌ )ش(

 )ش( شفىي                                                              )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                            

 

 ػًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى
  

             

                                                              أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انجحُزي                                                                                                 
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AMANY 2 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 + التخلفات (                          انتساب موجة –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3:  0  م             7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                                    

 التاريخ                     
 القسم

 35/5االحد 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء 

 5/1االحد 
 1/1االربعاء 

انحبست االنً فً  انًكتجبد

 انًكتجبد 

انفهزسخ انىصفُخ 

 ()ش(2)
 ()ش(2انتصُُف  )

ثُبء وتًُُخ 

 انًجًىػبد
 

نغخ اورثُخ 

 حذَثخ )ع(
 

 

اثبر َىَبَُخ وريبَُخ  االثبر )يصزٌ(

 فٍ يصز

حضبرح يصزَخ 

 لذًَخ)دٍَ ( )ش(

تبرَخ انشزق االدٍَ 

 انمذَى

انهغخ انًصزَخ 

 انمذًَخ

 َصىص اثزَخ ثهغخ

 اجُُخ حذَثخ 

ُه
س

ان
ل 

ًب
ػ

ا
 

  

 االثبر )َىَبٍَ(
تبرَخ انؼصز 

 انههُُستٍ 
 نغخ التُُُخ حضبرح انزويبٌ

ػًبرح رويبَُخ 

 وسخزفُخ )ش(

 نغخ َىَبَُخ لذًَخ

 ثهغخ اورثُخ حذَثخ
 

خط ػزثٍ  االثبر )اساليٍ(

 ويسكىكبد )ش(
 فُىٌ سهجىفُخ )ع(

انؼًبرح االساليُخ 

 نشبوفٍ يصز وا
   نغخ فبرسُخ

 االػالو وانتًُُخ االػالو 
 لبػخ ثحث 

 )ع(
 انتشزَؼبد االػاليُخ

انمبَىٌ انذونٍ 

 وانؼاللبد انذونُخ

انتىثُك االػاليٍ 

وانُشز االنكتزوٍَ 

 )ش(

انتزجًخ 

 االػاليُخ

 )ش(

  

 انسُه                                                    )ش( شفىي            )*( يًتذح                                                            )ع( اػًبل

 ػًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

                                   

                                                              أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انجحُزي                                                                                                       
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AMANY 3 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 انتساب موجة + التخلفات (                          –جدول امتحان الفرقة الثانية ) انتظام 

 3: 0مسائى                         م             7102/7102للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامى                              

                     
 خالتاري
 القسم

 
 52/5االربعاء  42/5االحد  45/5االربعاء  42/5االحد  31/5االربعاء  35/5االحد 

 
 1/1االربعاء  5/1االحد 

 نغبد شزلُه

 )اساليً ( 

 االدة انفبرسً 

 هـ 6انشؼز حتً ق 

 )ع(

 حضبرح اساليُه 
 انفزق االساليُه 

 ) انًذهت انشُؼً (

نغه شزلُه تزكً او 

 اوردو  

 )ش(

انتزجًه يٍ انفبرسُه 

 وانُهب 

 )ش(

ه 
هغ

 ث
صه

ص
خ

يت
ص 

صى
َ

ه 
َث

حذ
ه 

ثُ
ور

ا
 

 

 

 نغبد شزلُه 

 ) ػجزي (

االدة انؼجزي انحذَث 

 يزحهخ انتُىَز )ع(

َحى انهغه انؼجزَه 

 (2انحذَثخ )

 )ش( 

تبرَخ نغبد االيى 

 انسبيُه 

نغه اختُبرَه سزَبًَ او 

 حجشً  )ش(

انًجتًغ االسزائُهً 

 ز انًؼبص
  

تبرَخ ػهى انُفس  فهسفخ انؼهىو ػهى انُفس

 وتطىرح
 َظزَبد انشخصُخ )ش(

( 2سُكىنىجُخ انتؼهى )

 )ع(
   نغخ اَجهُشَخ  

 سسُىنىجُب انًؼزفخ يُبهج انجحث ػهى انفىنكهىر يجبدئ االحصبء االجتًبع
 تذرَت يُذاٍَ

 )ع + ش(

ػهى اجتًبع انجُئخ 

 )ع(

ػهى االجتًبػٍ 

 انثمبفٍ )ش(
 

 )ش( شفىي                  يًتذح                                                            )ع( اػًبل انسُه                                              )*(

 ػًُذ انكهُخ               وكُم انكهُخ نشئىٌ انتؼهُى وانطالة   رئُس شئىٌ انطالة                                     شئىٌ انتؼهُى

                                     

                                                                                                                                    أ.د/ ػجذ هللا ػالو ػجذح ػالو                                    أ.د/ ونُذ شىلً انجحُزي                                                                                                   

 درجات شفىي ( يتم امتحانها بمعرفة القسم  01درجات تحريري و 01ملحىظه / مادةتجارب فً  علم النفس الفقة الثانية علم نفس ) 


