
 1202/2202 الدراسيالعام  الثانيجتماع الفصل الدراسي االجدول محاضرات قسم                

 المدرج  اليوم
ة األول   المحاضر

8-9 
ة الثانية  المحاضر

9-10 
ة الثالثة   المحاضر

10-11 
ة الرابعة   المحاضر

11-12 
ة الخامسة   المحاضر

12-1 
ة السادسة   المحاضر

1-2 

ة السابعة   المحاضر

2-3 

 
 

ر   اإلثني 

مدرج الدور  
 الثالث 

 الجغرافيا العامة
 انتداب 

 الفرقة األول 

 نصوص اجتماعية
 د/ أشــــــرف شلبـــي
 الفرقة األول 

 تاري    خ الفكر االجتماعي  
 د/ خالد شحاته 
 د/ رهام رضوان 
 الفرقة األول 

 علم اجتماع األرسة 
 د/ رهام رضوان 
 الفرقة الثانية 

 االقتصادي علم االجتماع  
 محمود حمدي د/ 

 الفرقة الثانية 

بوي علم االجتماع   التر
 حمدي عل د/ 

 الفرقة الثانية 
                                                                

مدرج الدور  
 الخامس 

 علم اجتماع المعرفة
ف البه    د/ أشر
 د/ سحر بلبع 
 الفرقة الثالثة 

 الثقافة والشخصية
 إدريس  أسماءد/ 

 الفرقة الثالثة 

علم اجتماع المجتمعات 
 الجديدة 

 عل حمدي د/ 
 الفرقة الثالثة 

 اإلحصاء االجتماعي 
 د/ ناج   بدر 
 الفرقة الرابعة 

 مجاالت الخدمة االجتماعية 

 حارس هالل د / 
 د/ شيماء حلم  
 الفرقة الرابعة 

 علم اجتماع التنظيم 
 شيماء حلم  د/ 

 الفرقة الرابعة 
 

                                                                

قاعات  
الدور  
 الخامس 

وع تخرج    مشر
 ( العملي )التدريب 

وع تخرج    مشر
 ( العملي )التدريب 

وع تخرج    مشر
 ( العملي )التدريب 

 بحث  قاعة 
 ( العملي التدريب )

 بحث  قاعة 
 ( العملي التدريب )

 بحث  قاعة 
 ( العملي التدريب )

                                                                

 الخميس 

مدرج الدور  
 الثالث 

                                                                

 علم النفس االجتماعي 
ف البه    د/ أشر
 د/ سحر بلبع 

 الثانية الفرقة 

 علم اجتماع اإلدارة 
 بيوم   مجدي / د 

 الثانية الفرقة 

ي 
 علم االجتماع القانون 

 إسالم فوزيد/ 
 الثانية

 أساليب الخدمة االجتماعية 

 نها غال  د/ 
 + انتداب

 األول الفرقة 

قضايا السياسة  
 والمجتمع 

 مجدي بيوم  د/ 
 األول الفرقة 

 مدخل إل الفلسفة 

 انتداب
 األول الفرقة 

مدرج الدور  
 الخامس 

                                                                
 علم االجتماع السياسي 

 يـــرف شلبـــــد/أش
 الفرقة الثالثة 

مبادئ اإلحصاء  
 االجتماعي 

 ناج   بدر د/ 
 الثالثة الفرقة 

 سوسيولوجيا االنحراف 
 خالد شحاته د/ 

 الفرقة الثالثة 

ي   التحليل السوسيولوج 
 د/ مجدي بيوم  
 د/ أسماء إدريس 
 الفرقة الرابعة 

النظرية االجتماعية 
 المعارصة

 د/ سحر بلبع 
 الرابعة الفرقة 

 علم اجتماع الجريمة 

 خالد شحاته د/ 
 الفرقة الرابعة 

قاعات  
الدور  
 الخامس 

                                                                
وع تخرج    مشر

 ( العملي )التدريب 
 بحث  قاعة 

 ( العملي التدريب )
وع تخرج    مشر

 ( العملي )التدريب 
 بحث  قاعة 

 ( العملي التدريب )
 بحث  قاعة 

 ( العملي التدريب )
 بحث  قاعة 

 ( العملي التدريب )

 عميد الكلية                    وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب                     رئيس القسم قائم بعمل                              أمين القسم               
 أ.د. محمد رفعت اإلمام                                                                   م.د. نها عبدالمقصود غاليأ.                           يــرف شلبــد. أش            

                                                                       


