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 مستجدين(الطالب ال)ثانية كشف االيميالت الخاص بمقررات الفرقة ال
    ثالثة مجموعات  مقسمة علي (انتظام فقط ) شعبة 

 

 االيميل المجموعة الشعبة الفرقة اسم المقرر م

1 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية خدمة الفرد

 االولى

 mumarsa_fard_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 

2 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية خدمة الفرد

 الثانية

 mumarsa_fard_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

3 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية خدمة الفرد

 الثالثة

 mumarsa_fard_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

4 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية خدمة الجماعة

 االولى

 mumarsa_gama3a_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 

5 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية خدمة الجماعة

 الثانية

 mumarsa_gama3a_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

6 
 اساسيات الممارسة فى

 انتظام الثانية خدمة الجماعة

 الثالثة

 mumarsa_gama3a_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

7 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية تنظيم المجتمع

 االولى

 mumarsa_mogtama3_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 
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8 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية تنظيم المجتمع

 الثانية

 mumarsa_mogtama3_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

9 
اساسيات الممارسة فى 

 انتظام الثانية تنظيم المجتمع

 الثالثة

 mumarsa_mogtama3_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

11 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية المجال الطبى

 االولى

 tabaa_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 

11 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية المجال الطبى

 الثانية

 tabaa_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

12 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية المجال الطبى

 الثالثة

 tabaa_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

13 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية مجال الشباب

 االولى

 shabab_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 

14 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية مجال الشباب

 الثانية

 shabab_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

15 
الخدمة االجتماعية فى 

 انتظام الثانية مجال الشباب

 الثالثة

 shabab_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

16 
 انتظام الثانية تشريعات اجتماعية

 االولى

 tashreat_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 
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17 
 انتظام الثانية تشريعات اجتماعية

 الثانية

 tashreat_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8سكشن من 

18 
 انتظام الثانية تشريعات اجتماعية

 الثالثة

 tashreat_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 

19 
 انتظام الثانية التدريب على المهارات

 االولى

 tadrib_mharat_y2_M_G1@social.helwan.edu.eg 7إلى1من سكشن 

21 
 انتظام الثانية التدريب على المهارات

 الثانية

 tadrib_mharat_y2_M_G2@social.helwan.edu.eg 11إلى  8من سكشن 

21 
 انتظام الثانية التدريب على المهارات

 الثالثة

 tadrib_mharat_y2_M_G3@social.helwan.edu.eg 11إلى 11من سكشن 
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 مستجدين(الطالب ال)الت الخاص بمقررات الفرقة الثانية كشف االيمي
    مثل مجموعات التدريس( مجموعة 2)عدد  مقسمة علي (انتساب فقط )شعبة  

 

 االيميل المجموعة الشعبة الفرقة اسم المقرر م

 mumarsa_fard_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الفرد 1

 mumarsa_fard_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الفرد 2

 mumarsa_gama3a_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الجماعة 3

 mumarsa_gama3a_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية الجماعةاساسيات الممارسة فى خدمة  4

 mumarsa_mogtama3_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية اساسيات الممارسة فى تنظيم المجتمع 5

 mumarsa_mogtama3_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية اساسيات الممارسة فى تنظيم المجتمع 6

 tabaa_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية الخدمة االجتماعية فى المجال الطبى 7

 tabaa_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية الخدمة االجتماعية فى المجال الطبى 8
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 قائم بعمل عميد الكمية                     قائم بعمل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                               
أ.د/ زغمول عباس حسنين                  بركات                 أ.د/ وجدي محمد أحمد  

 shabab_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية فى مجال الشبابالخدمة االجتماعية  9

 shabab_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية الخدمة االجتماعية فى مجال الشباب 11

 tashreat_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية تشريعات اجتماعية 11

 tashreat_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية تشريعات اجتماعية 12

 tadrib_mhara_y2_B_G1@social.helwan.edu.eg االولى انتساب الثانية التدريب على المهارات  13

 tadrib_mharat_y2_B_G2@social.helwan.edu.eg الثانية انتساب الثانية التدريب على المهارات  14


