
 
 كلية الخدمة االجتماعية

 

  من الخارج علي صفحة الغالف/ ملحوظة هامة :  علي الطالب كتابة حالة الطالب علي المقالة البحثية / المشروع البحثي سواء الباقيين لإلعادة 

 كشف بااليميل الخاص ) بالطالب الباقيين لإلعادة / من الخارج ( من الفرقة الثانية 
   شعبة ) انتظام فقط (

 االيميل المجموعة الشعبة الفرقة اسم المقرر م

 انتظام الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الفرد 1

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الجماعة 2

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية اساسيات الممارسة فى تنظيم المجتمع 3

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية الخدمة االجتماعية فى المجال الطبى 4

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية الخدمة االجتماعية فى مجال الشباب 5

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية تشريعات اجتماعية 6

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 

 انتظام الثانية التدريب على المهارات  7

 باقي لإلعادة-

 من الخارج -
B_y2_m@social.helwan.edu.eg 



 
 كلية الخدمة االجتماعية

 

 من الخارج علي صفحة الغالف/ ملحوظة هامة :  علي الطالب كتابة حالة الطالب علي المقالة البحثية / المشروع البحثي سواء الباقيين لإلعادة  

 قائم بعمل عميد الكمية                                                قائم بعمل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                                
 أ.د/ زغمول عباس حسنين                                             بركات                 أ.د/ وجدي محمد أحمد                                      

 كشف بااليميل الخاص ) بالطالب الباقيين لإلعادة /  من الخارج ( من الفرقة الثانية 
 شعبة ) انتساب فقط (  

 

 االيميل المجموعة الشعبة الفرقة اسم المقرر م

 سابانت الثانية اساسيات الممارسة فى خدمة الفرد 1

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

2 

اساسيات الممارسة فى خدمة 

 الثانية الجماعة
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

3 

اساسيات الممارسة فى تنظيم 

 الثانية المجتمع
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

 الثانية الخدمة االجتماعية فى المجال الطبى 4
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

 الثانية الخدمة االجتماعية فى مجال الشباب 5
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

 الثانية تشريعات اجتماعية 6
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -

 الثانية التدريب على المهارات  7
 سابانت

 باقي لإلعادة-

 B_y2_B@social.helwan.edu.eg من الخارج -


