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  م2023/ 2022الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - (انتظام)  ساعات معتمدة  الفرقة األولىمحاضرات  دولج

  مالیو 
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  المجموعة الثانیة  لمجموعة األولىا

  األحد

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )1(مدرج  مدخل في الخدمة االجتماعیة
  أحمد صالح الدین فاطمة عبداهللا إسماعیل= أ.م.د/د/ أ.

  مهارات التفكیر وحل المشكالت(متطلب جامعة إجباري)
  )2(مدرج  

  د/ مشیره شعراوي = أ.م.د/ صفاء عزیزأ.

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  ) 1أساسیات الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة (مدرج 
 أ.د/ أحمد حسني = أ.م.د/ حكیمه رجب

  

  )2(مدرج  علم االجتماع السیاسي
  عبد الحمید زیدد/ أ.

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )1(مدرج  يعلم االجتماع السیاس
  أ.د/ عبد الحمید زید

  )2(مدرج  مدخل في الخدمة االجتماعیة
  أ.د/ فاطمة عبداهللا إسماعیل= أ.م.د/ أحمد صالح الدین

  الرابعةالمحاضرة 
1.30 :3.00  

  )1(مدرج  مهارات التفكیر وحل المشكالت(متطلب جامعة إجباري)
  أحالم عبد المؤمن = د/ هاني جودهأ.د/ 

  )2ة المهنیة للخدمة االجتماعیة (مدرج أساسیات الممارس
 أ.د/ ناصر عویس = أ.م.د/ حكیمه رجب

  

  زیارات میدانیة  االثنین 

  الثالثاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )1السلوك اإلنساني والبیئة (مدرج 
  أ.م.د/ علیاء عفان

  )2السكان وقضایا التنمیة (مدرج 
 أ.م.د/ محمد أبو العال 

  
  نیةالثاالمحاضرة 

10.30  :12.00  
  ) 1(مدرج  السكان وقضایا التنمیة

  أ.م.د/ محمد أبو العال
  )2علم اجتماع المجتمع المدني (مدرج 

  أ.د/ عبد الحمید زید = أ.م.د/ محمد مبروك
  الثالثةالمحاضرة 

12.00 :1.30  
  )1(مدرج  علم اجتماع المجتمع المدني

   أ.د/ عبد الحمید زید = أ.م.د/ محمد مبروك
  )2سلوك اإلنساني والبیئة (مدرج ال

   أ.م.د/ علیاء عفان

  عمید الكلیة                                                                   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                           
  (أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                                                                     ) یوسف محمد عبد الحمید(أ.د/                      
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  م2023/ 2022الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - (انتساب) ت معتمدة ساعاالفرقة األولى محاضرات  جدول

  رقم المحاضرة  الیوم
  والتوقیت

  بیان المحاضرات

  لمجموعة األولىا

  األحد

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )6(مدرج  علم االجتماع السیاسي
  أ.د/ عبد الحمید زید

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )6(مدرج  الخدمة االجتماعیة مدخل في
  أ.د/ فاطمة عبداهللا إسماعیل= أ.م.د/ أحمد صالح الدین

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  ) 6أساسیات الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة (مدرج 
   أ.م.د/ شامیه جمال

  الرابعةالمحاضرة 
1.30 :3.00  

  )6السلوك اإلنساني والبیئة (مدرج 
   هد/ مروة جمع

  الثالثاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )6علم اجتماع المجتمع المدني (مدرج 
  أ.د/ عبد الحمید زید = أ.م.د/ محمد مبروك 

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  ) 6مهارات التفكیر وحل المشكالت (متطلب جامعة إجباري) (مدرج 
  د/ هاني جوده  

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )6(مدرج  لسكان وقضایا التنمیةا
  أ.م.د/ محمد أبو العال

  زیارات میدانیة  األربعاء
  عمید الكلیة               وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                               
  (أ.د/ احمد حسني إبراهیم)       د الحمید )                                                             (أ.د/ یوسف محمد عب                     
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  م2022/2023الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - (انتظام)  الثانیةالفرقة محاضرات دول ج

  

  ومالی
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  الرابعةالمجموعة   المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  لمجموعة األولىا
  طالب  –) مهارات التدریب المیداني (بناء الجدارات المعرفیة والمهاریة  السبت

  األثنین

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )1مدرج (المدخل في خدمة الجماعة 
  یسري سعید = د/ حسام الشریف /دأ.

  )6مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي 
  صباح حسن د/م.أ.

مدرج نصوص أجنبیة في التنمیة والتخطیط 
  أ.م. د/ نجالء رجب   )3(

نصوص أجنبیة في التنمیة والتخطیط 
  أ.م. د/ أحمد عماد )5مدرج (

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )1مدرج (اعیة في المجال المدرسي الخدمة االجتم
   هدى توفیق = أ.م.د/ صباح حسنأ.د/

  )6مدرج (المدخل في خدمة الجماعة 
  أ.د/ یسري سعید = د/ حسام الشریف

  )3مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي 
  محمد جمال الدین = أ.م.د/ سعد قاسم  أ.د/

  )5مدرج (تنمیة اقتصادیة 
  أ.م.د/ محمد مبروك

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )1نصوص أجنبیة في التنمیة والتخطیط مدرج (
   أ.م. د/ نجالء رجب

الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة والطفولة    
  )6مدرج (

  د/ ندى الحسیني

  )3مدرج (المدخل في خدمة الجماعة 
  أ.د/ یسري سعید = د/ حسام الشریف

رسي الخدمة االجتماعیة في المجال المد
  )5مدرج (

  أ.م.د/ سعد قاسم

  األربعاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )1تنمیة اقتصادیة مدرج (
 أ.م.د/ محمد مبروك 

  

  )6مدرج (مدخل في التخطیط للتنمیة 
  أ.د/ أحمد سلیم

الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة    
  )3مدرج (والطفولة 

  محمود فتحي = د/ حنان طنطاوي د/أ.

  )5مدرج (خدمة الجماعة المدخل في 
  أ.د/ یسري سعید = د/ حسام الشریف

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة والطفولة مدرج 
)1(  

  أ.د/ میرفت خطیري = د/ ندى الحسیني 

  )6مدرج ( تنمیة اقتصادیة
  أ.م.د/ محمد مبروك

  )3مدرج (مدخل في التخطیط للتنمیة 
  بد الوهابهبه ع د/

  )5مدخل في التخطیط للتنمیة مدرج (
  أ.د/ أحمد سلیم

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  السمینار العام للكلیة 

  الرابعةالمحاضرة 
1.30  :3.00  

  )1مدخل في التخطیط للتنمیة مدرج (
 أ.د/ أحمد سلیم 

  
  )6مدرج (نصوص أجنبیة في التنمیة والتخطیط 

  أحمد عمادد/ م. أ.

  )3مدرج (ة اقتصادیة تنمی
  أ.م.د/ محمد مبروك

الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة 
  )5والطفولة مدرج (

  د/ حنان طنطاوي

  طالبات -) مهارات التدریب المیداني (بناء الجدارات المعرفیة والمهاریة  الخمیس
(أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                                                                                                                عمید الكلیة                                      د )(أ.د/ یوسف محمد عبد الحمیوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                 
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  م2022/2023الجامعي  مالعا -  ثانيالالفصل الدراسي  - ) انتساب( الثانیةالفرقة محاضرات  جدول

  

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  لمجموعة األولىا
  طالب  –) مهارات التدریب المیداني (بناء الجدارات المعرفیة والمهاریة  السبت

  األثنین

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )2مدرج (تنمیة اقتصادیة 
  أ.م.د/ محمد مبروك

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )2الخدمة االجتماعیة في مجال األسرة والطفولة مدرج (
  د/ ندى الحسیني

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )2الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي مدرج (
  د./ لنده الجارحي 

  األربعاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )2مدرج (مدخل في التخطیط للتنمیة 
  بد التواب = أ.د/ نهله عبد الرحیم هناء عأ.د/ 

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )2مدرج (المدخل في خدمة الجماعة 
   حسام الشریف د/

  الثالثةالمحاضرة 
  السمینار العام للكلیة   1.30: 12.00

  الرابعةالمحاضرة 
1.30  :3.00  

  )2مدرج (نصوص أجنبیة في التنمیة والتخطیط 
  اب هبه عبد الوهد/ 

  طالبات -) مهارات التدریب المیداني (بناء الجدارات المعرفیة والمهاریة  الخمیس

  عمید الكلیة                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                               
(أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                                                                                                       مد عبد الحمید )                                                             (أ.د/ یوسف مح                     
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  م2022/2023الجامعي  العام -  ثانيالسي الفصل الدرا - (انتظام)  الثالثةالفرقة محاضرات  دولج

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت

  بیان المحاضرات    بیان المحاضرات

  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة    المجموعة الثانیة  المجموعة األولى

  االحد

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )5مدرج (عملیات تنظیم المجتمع 
  لیلى عبد الوارث أ.د/

  )9مدرج (الت مجتمعیة مشك
 أ.م.د/ السید علي عثمان 

  

  
  )7مدرج (الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین 
  أ.د/ مصطفى قاسم = د/ هبه رشاد

  )8مدرج (علم نفس اجتماعي 
  عفاف دانیال أ.د/

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )5مدرج (مشكالت مجتمعیة 
   أ.د/ قوت القلوب

   )9مدرج (عملیات خدمة فرد 
  أ.د / مصطفى النجار = أ.م.د/ أحمد مرعي

  )7مدرج ( عملیات تنظیم المجتمع
  لیلى عبد الوارث أ.د/

  
مدرج الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین 

  د/ هبه رشاد )8(
  

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )5مدرج (علم نفس اجتماعي 
 عفاف دانیال أ.د/

  

  )9مدرج ( ات تنظیم المجتمععملی
   لیلى عبد الوارث أ.د/

  )7مدرج (مشكالت مجتمعیة 
  أ.د/ قوت القلوب

  

  )8مدرج (مشكالت مجتمعیة 
  أ.م.د/ السید علي عثمان

  التدریب المیداني  األثنین

  الثالثاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )7مدرج (عملیات خدمة فرد       
   .د/ أحمد مرعيأ.د / مصطفى النجار = أ.م

  )8مدرج (  علم نفس اجتماعي
  عفاف دانیال أ.د/

  )5مدرج (البحث في الخدمة االجتماعیة 
 

  أ.د/ سلوى رمضان

       
  )9مدرج ( عملیات تنظیم المجتمع
  د/ مروه جمعه

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )7مدرج (البحث في الخدمة االجتماعیة  
  أ.د/ سلوى رمضان

جتماعیة في مجال رعایة المسنین الخدمة اال
 د/ مسعود عبد الحمید )8مدرج (

  

  )5مدرج (عملیات خدمة فرد 
 أ.د / مصطفى النجار = أ.م.د/ أحمد مرعي

  

   )9مدرج (البحث في الخدمة االجتماعیة 
  محمد عبد العالد/ م.أ.

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین 
  )7درج (م

أ.د/ یوسف عبد الحمید = د/ مسعود عبد 
  الحمید

  )8مدرج (البحث في الخدمة االجتماعیة 
  محمد عبد العالد/ م.أ.

  )5مدرج (  علم نفس اجتماعي
  عفاف دانیال أ.د/

  )9مدرج (عملیات خدمة فرد 
  أ.د / مصطفى النجار = أ.م.د/ أحمد مرعي

  

  التدریب المیداني   األربعاء
  (أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید )         عمید الكلیة            (أ.د/ احمد حسني إبراهیم)             وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب              
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  م2022/2023الجامعي  العام -  لثانياالفصل الدراسي  - ) انتساب( الثالثةالفرقة محاضرات  جدول

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات    بیان المحاضرات

  الثانیةلمجموعة ا    لمجموعة األولىا

  االحد

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )10مدرج (عملیات خدمة فرد 
  فاطمة أنور = أ.م.د/ أحمد مرعيأ.د / 

  )3مدرج ( البحث في الخدمة االجتماعیة
  محمد عبد العالد/ م.أ.

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )10مدرج (علم نفس اجتماعي     
   عفاف دانیال أ.د/

  

  )3مدرج (  مشكالت مجتمعیة
  السید علي عثمان /م.دأ.

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )10مدرج (االجتماعیة في مجال رعایة المسنین  الخدمة
  أ.د/ منال فاروق = أ.م.د/ شیماء حسین

  )3مدرج (عملیات خدمة فرد              
  أ.د / فاطمة أنور = أ.م.د/ أحمد مرعي

  التدریب المیداني   األثنین

  الثالثاء

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )10مدرج ( عملیات تنظیم المجتمع
  به عبد اللطیفه أ.د/

  )3مدرج (الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة المسنین 
  أ.م.د/ شیماء حسین

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )10مدرج (مشكالت مجتمعیة 
  قوت القلوب أ.د/

    )3مدرج (علم نفس اجتماعي 
  عفاف دانیال أ.د/

  الثالثةالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )10مدرج ( البحث في الخدمة االجتماعیة
   أ.د/ سلوى رمضان

  )3مدرج ( عملیات تنظیم المجتمع
  هبه عبد اللطیف أ.د/

  التدریب المیداني   األربعاء
  عمید الكلیة                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                               

(أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                                                                                                       (أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید )                                                                                  
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  م2022/2023الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - (انتظام)  الرابعةالفرقة محاضرات  جدول                                                             
  

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  الرابعةالمجموعة   المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  لمجموعة األولىا
  میداني التدریب ال  األحد

  األثنین

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

  )7مدرج ( اجتماعیة  إدارة مؤسسات
 صالح هاشم = د/ ایمان عبد الستارد/ أ.

  )8مدرج (اتجاهات خدمة الفرد 
  فوزي الهادي = أ.م.د/ أحمد صالح الدینأ.د/ 

  )9مدرج (تقویم مشروعات التنمیة 
  ریم أحمد= د/  د/ عال جمال

  )10مدرج (لتنمیة تقویم مشروعات ا
  ریم أحمد السیدد/ 

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )7مدرج (اتجاهات خدمة الفرد 
  فوزي الهادي = أ.م.د/ أحمد صالح الدینأ.د/ 

  )8مدرج (تقویم مشروعات التنمیة 
 عال جمال د/ 

  

  )9مدرج (إدارة مؤسسات اجتماعیة 
  د/ ایمان عبد الستار

  حلقة بحث

  ثالثةالالمحاضرة 
12.00 :1.30  

  )7مدرج (تقویم مشروعات التنمیة 
  لمیاء جالل الدیند/ 

  )8مدرج (إدارة مؤسسات اجتماعیة 
  حلقة بحث  صالح هاشم = د/ ایمان عبد الستارد/ أ.

مدرج الخدمة االجتماعیة في المجال العمالي 
)10(  

 أ.م.د/ عماد محمد عبد السالم 

  

  التدریب المیداني   الثالثاء

  عاءاألرب

  األولىالمحاضرة 
9.00 :10.30  

 حلقة بحث
  )8مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال العمالي 
  أ.د/ فاطمة محمود عبد العلیم

  )9مدرج (اتجاهات خدمة الفرد 
 فوزي الهادي = أ.م.د/ أحمد صالح الدینأ.د/ 

    )10مدرج (إدارة مؤسسات اجتماعیة 
  صالح هاشم = د/ ایمان عبد الستارد/ أ.

  الثانیةالمحاضرة 
10.30  :12.00  

  )7مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال العمالي  
  أ.د/ منال الطیب = د/ أسماء جنیدي 

   حلقة بحث
  )9مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال العمالي 

  عبیر حسن مصطفىد/ أ.
  )10مدرج (اتجاهات خدمة الفرد 

 نفوزي الهادي = أ.م.د/ أحمد صالح الدیأ.د/ 

  الثالثةالمحاضرة 
  السمینار العام للكلیة   1.30: 12.00
                       عمید الكلیة                                                         وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                          

   
  (أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                         (أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید )                         

  
  

                                                                                                 



 

  كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                                وم                                                                 امعة الفیج        

9 
  

  

  م2022/2023الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - ) انتساب( الرابعةالفرقة محاضرات  جدول                                                             
  

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  لمجموعة األولىا
  التدریب المیداني   األحد

  األثنین

  حلقة بحث  صباحاً 

  األولىالمحاضرة 
1.30 :3.00  

  )3مدرج (اتجاهات خدمة الفرد 
  أ.م.د/ أحمد صالح الدین

  الثانیةالمحاضرة 
3.00  :4.30  

  )3مدرج (م مشروعات التنمیة تقوی
  لمیاء جاللد/ 

  التدریب المیداني   الثالثاء

  األربعاء

  حلقة بحث  صباحاً 
  األولىالمحاضرة 

1.30 :3.00  

  )3مدرج (الخدمة االجتماعیة في المجال العمالي 
  د/ أسماء جنیدي 

  الثانیةالمحاضرة 
3.00  :4.30  

  )3مدرج ( اجتماعیة إدارة مؤسسات
   عبد الستارد/ ایمان 

  عمید الكلیة                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                               
  (أ.د/ احمد حسني إبراهیم)              (أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید )                                                                          

  
  
  
  



 

  كلیة الخدمة االجتماعیة                                                                                                                                وم                                                                 امعة الفیج        

10 
  

  

  م2022/2023الجامعي  العام -  ثانيالالفصل الدراسي  - ) م انتساب –انتظام ( األولى (الباقون لالعادة) نظام قدیم الفرقة محاضرات  جدول
  

  الیوم
  رقم المحاضرة

  والتوقیت
  بیان المحاضرات

  لمجموعة األولىا

  األثنین

  األولىالمحاضرة 
1.30 :3.00  

  )5مدرج (  نصوص أجنبیة في الخدمة االجتماعیة
  )یوسف اسحق(د/  

  الثانیةالمحاضرة 
3.00  :4.30  

  )5مدرج (تشریعات اجتماعیة 
  لنده الجارحيد/ 

  الثالثةالمحاضرة 
4.30 :6.00  

  )5مدرج (أنثروبولوجیا اجتماعیة 
  )    عبد الحمید زید(أ.د/  

  األربعاء

  ىاألولالمحاضرة 
1.30 :3.00  

  )5مدرج (اجتماع سیاسي 
  )أ.د/ عبد الحمید زید(

  الثانیةالمحاضرة 
3.00  :4.30  

  )5مدخل في الخدمة االجتماعیة مدرج (
  )أ.د/ فاطمة عبد اهللا اسماعیل (

  )د/ أحمد صالح الدین(
  المحاضرة الثالثة

4.30 :6.00  
  )5مدرج (  اقتصاد عامعلم 

  )     محمد مبروك د/م.أ.(

  عمید الكلیة                 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب                                                                               
(أ.د/ احمد حسني إبراهیم)                                                                                                       (أ.د/ یوسف محمد عبد الحمید )                                                                                  

                                                                                                   
  


