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 )برنامج مركز التعلیم المفتوح بجامعة الفیوم(                                

========================  
  جدول امتحانات

  برنامج الرعایة االجتماعیة
  )صباحي( المستوي األول الفصل الدراسي األول  

  

  2011/2012للعام الجامعي 
  

  تعقد االمتحانات بكلیة الخدمة االجتماعیة
 الوقت المقرر التاریخ الیوم

 عصرًا 3 – ظھرًا 1 اللغة االنجلیزیة 30/6/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10مدخل الرعایة االجتماعیة   3/7/2012 الثالثاء
 ظھرًا12 –صباحًا 10 التنمیةالسكان وقضایا  7/7/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10 صحة عامة  10/7/2012 الثالثاء
 ظھرًا12 –صباحًا 10  اجتماع عام 14/7/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10 شریعة اسالمیة 17/7/2012 الثالثاء

  مدیر المركز
  أحمد معوض إمام/ د .أ

  عمید الكیة   
  بواب شاكر/ د .أ
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  )برنامج مركز التعلیم المفتوح بجامعة الفیوم(
========================  

  2012دور یولیو  ناتجدول امتحا
  برنامج الرعایة االجتماعیة

  ) مسائي ( المستوي الثاني الفصل الدراسي الثاني 
  2012/ 2011للعام الجامعي 

  
  تعقد االمتحانات بكلیة الخدمة االجتماعیة

 الوقت المقرر التاریخ الیوم

 ظھرًا12 –صباحًا 10 )2(الحاسب اآللي   28/6/2012الخمیس 
 عصرًا  5 – عصرا 3 البحث فى الخدمة االجتماعیة 30/6/2012 السبت
 عصرا 3 –ظھرا  1 مدخل الممارسة العامة  3/7/2012 الثالثاء
 عصرا 3 –ظھرا  1 عملیات تنظیم مجتمع 7/7/2012 السبت
 عصرا 3 –ظھرا  1 عملیات خدمة فرد 10/7/2012 الثالثاء
 عصرا 3 –ظھرا  1 عملیات خدمة جماعة 14/7/2012 السبت

    )2، 1( امتحان الحاسب اآللي: ملحوظة
  ظھرا 12: 10من الساعة  2012/ 28/6یوم الخمیس 

  
  

  مدیر المركز
  

  أحمد معوض إمام/ د .أ

  عمید الكیة   
  

  بواب شاكر/ د .أ
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  )برنامج مركز التعلیم المفتوح بجامعة الفیوم(

========================  
  2012دور یولیو  جدول امتحانات

  الرعایة االجتماعیةبرنامج 
  )  صباحي( المستوي الثالث الفصل الدراسي الثاني

  2012/ 2011للعام الجامعي 
  تعقد االمتحانات بكلیة الخدمة االجتماعیة

 الوقت المقرر التاریخ الیوم

 عصرا 3 –ظھرا  1 مشكالت الممارسة المھنیة  30/6/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10 فى خدمة الجماعةنماذج واتجاھات حدیثة  3/7/2012 الثالثاء
 ظھرًا12 –صباحًا 10 تقییم برامج ومشروعات الرعایة االجتماعیة 7/7/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10 السلوك االنسانى والبیئة 10/7/2012 الثالثاء

نماذج ونظریات الممارسة المھنیة في مجال  14/7/2012 السبت
 ظھرًا12 –صباحًا 10 التخصص

 ظھرًا12 –صباحًا 10  علوم البیئة 17/7/2012 الثالثاء
  )2، 1(امتحان الحاسب اآللي : ملحوظة

  ظھرا 12: 10من الساعة  2012/ 28/6یوم الخمیس 
  
  

  مدیر المركز
  

  أحمد معوض إمام/ د .أ

  عمید الكیة   
  

  بواب شاكر/ د .أ
  


