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 بطالب الفرقة الرابعة كشف باالٌمٌل الخاص 
 ولدٌهم تخلفات من الفرقة األولً والثانٌة والثالثة

 شعبة ) انتظام فقط (  

 م
 تخلفات 

مقررات الفرقة 
 االولً

 تخلفات 
مقررات الفرقة 

 الثانٌة 

 تخلفات 
مقررات الفرقة 

 الثالثة
 االٌمٌل الحالة  الشعبة الفرقة

 صحة المجتمع 1

اساسٌات الممارسة 

 فى خدمة الفرد

عملٌات الممارسة 

 فى خدمة الفرد
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات

 علم اجتماع سٌاسى 2

اساسٌات الممارسة 

 فى خدمة الجماعة

عملٌات الممارسة 

 فى تنظٌم المجتمع
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات

3 
مقدمة فى الخدمة 

 االجتماعٌة

اساسٌات الممارسة 

 فى تنظٌم المجتمع

مناهج البحث فى 

 الخدمة االجتماعٌة
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات

4 

نصوص فى الخدمة 

االجتماعٌة 

  Eباالنجلٌزٌة

الخدمة االجتماعٌة 

 فى المجال الطبى

الخدمة االجتماعٌة 

 فى مجال المسنٌن
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات

5 
االتصال فى الخدمة 

 االجتماعٌة

الخدمة االجتماعٌة 

 فى مجال الشباب
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات Eتخطٌط انجلٌزى 

6 
فى  دراسات سكانٌة

 تشرٌعات اجتماعٌة الخدمة االجتماعٌة
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات التدرٌب المٌدانى

 حاسب الى 7

التدرٌب على 

 ــــــــــــــــــ المهارات
 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات
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 الفرقة الذي لدٌه فٌها تخلف واسم مادة التخلف الذي لدٌه  علً صفحة الغالف ملحوظة هامة :  علً الطالب كتابة

  

 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ انثربولوجٌا اجتماعٌة 8

 t_y4_m@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتظام تخلفات ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ زٌارات مٌدانٌة 9
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 بطالب من الفرقة الرابعةكشف باالٌمٌل الخاص 
 ولدٌهم تخلفات من الفرقة األولً والثانٌة والثالثة 

 فقط (   سابشعبة ) انت

 م
 تخلفات 

مقررات الفرقة 
 االولً

 تخلفات 
مقررات الفرقة 

 الثانٌة 

 تخلفات 
 مقررات الفرقة الثالثة

 االٌمٌل الحالة  الشعبة الفرقة

 صحة المجتمع 1

اساسٌات الممارسة فى 

 خدمة الفرد

عملٌات الممارسة فى 

 خدمة الفرد
 من الفرقةتخلفات  سابانت تخلفات

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

 علم اجتماع سٌاسى 2

اساسٌات الممارسة فى 

 خدمة الجماعة

الممارسة فى عملٌات 

 تنظٌم المجتمع
 من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

3 
مقدمة فى الخدمة 

 االجتماعٌة

اساسٌات الممارسة فى 

 تنظٌم المجتمع

مناهج البحث فى الخدمة 

 االجتماعٌة
 من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

4 

الخدمة نصوص فى 

االجتماعٌة 

  Eباالنجلٌزٌة

الخدمة االجتماعٌة فى 

 المجال الطبى

الخدمة االجتماعٌة فى 

 مجال المسنٌن
 من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

5 
االتصال فى الخدمة 

 االجتماعٌة

الخدمة االجتماعٌة فى 

 مجال الشباب
 من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات Eتخطٌط انجلٌزى 

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

6 
فى  دراسات سكانٌة

 تشرٌعات اجتماعٌة الخدمة االجتماعٌة
 من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات التدرٌب المٌدانى

t_y4_B@social.helwan.edu.eg 

 t_y4_B@social.helwan.edu.eg الفرقةمن تخلفات  انتساب تخلفات ــــــــــــــــــ التدرٌب على المهارات حاسب الى 7

 t_y4_B@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ انثربولوجٌا اجتماعٌة 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  

 t_y4_B@social.helwan.edu.eg من الفرقةتخلفات  انتساب تخلفات ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ زٌارات مٌدانٌة  9

 ملحوظة هامة :  علً الطالب كتابة الفرقة الذي لدٌه فٌها تخلف واسم مادة التخلف الذي لدٌه  علً صفحة الغالف


