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السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة(د.محمود عبد الرحمن  (١)

السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة(د.محمود عبد الرحمن  (١)

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة (د.محمد مصطفي (٢)

الدكتور السید رمضان  مدرج ( ٧ }

الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي

 الدكتور مصطفي شفیق  مدرج (١٩)

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة (د.محمد مصطفي (٢)

  تدریب مهارات { د. هبة ا� ( ١٨) } (ادارة المنتزه)

  تدریب مهارات { د. عبد المطلب الوصال( ٩ ) } (شرق وغرب)

  تدریب مهارات { د. هبة ا� ( ١٨) } (ادارة المنتزه)  تدریب مهارات { د. إنتصار ( ١٩ ) } (وسط وكفر الدوار)

الدكتورة شیرین محمود   مدرج ( ٧ )

اساسیات العمل مع المجتمعات

الخدمة االجتماعیة في مجال االسرة والطفولة

الدكتور السید رمضان  مدرج ( ٧ }

الخدمة االجتماعیة في مجال االسرة والطفولة

ـاد ـ ـةالمیع ـ ـ ـ ـة الثانی ـ ـ ـ ـ الفرق
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الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة (د.محمد مصطفي (٢)
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  تدریب مهارات { د. إنتصار ( ١٩ ) }  (وسط وكفر الدوار)

  تدریب مهارات { د. عبد المطلب الوصال( ٩ ) } (شرق وغرب)

الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي 

السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة(د.محمود عبد الرحمن  (١)الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة (د.محمد مصطفي (٢)

السلوك االنساني والبیئة االجتماعیة(د.محمود عبد الرحمن  (١)
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  تدریب مهارات { د. عبد المطلب الوصال( ٩ ) } (العجمي والجمرك)

تنمیة اقتصادیة

 الدكتور                        مدرج (٨)

  تدریب مهارات { د. عبد المطلب الوصال( ٩ ) } (العجمي والجمرك)

اساسیات العمل مع االفراد

 الدكتور مصطفي شفیق  مدرج (١) الدكتورة  ایمان محمد  مدرج (٢)

 الدكتور مصطفي شفیق  مدرج (٨)

الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي 
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اساسیات العمل مع االفراد

 الدكتورة  ایمان محمد  مدرج (٢)

اساسیات العمل مع الجماعات

اساسیات العمل مع المجتمعات

 الدكتورة ھالة مصطفي  مدرج (١٨)

اساسیات العمل مع المجتمعات

 الدكتورة ھالة مصطفي  مدرج (١٨)

 الدكتورة ھالة مصطفي  مدرج (١٨)

اساسیات العمل مع الجماعات

 الدكتور  سامي زاید  مدرج (١)

اساسیات العمل مع االفراد

 الدكتورة  ایمان محمد  مدرج (١٩)

اساسیات العمل مع المجتمعات

 الدكتورة نعمة حسن  مدرج (١)

اساسیات العمل مع الجماعات

 الدكتور  سامي زاید  مدرج (١)

الخدمة االجتماعیة في مجال االسرة والطفولة

 الدكتور  سامي زاید  مدرج (١)

اساسیات العمل مع الجماعات

 الدكتور  عبد المطلب الوصال  مدرج (١)

اساسیات العمل مع االفراد

 الدكتورة  ایمان محمد  مدرج (٢)

جدول محاضرات التیرم الثاني لطالب الفرقة الثانیة في العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٦ 

عمید المعھد

 

( أ�د� طلعت مصطفي السروجي )


