
 
 

 ية لمرحلة البكالوريوس والليسانسجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيق 
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 مجموعة )أ(    األولى :  الفرقة

 طالبا   (110)   : عدد الطالب 

 مدرج مصطفى عبد الرازق القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت
سب

ال
 

 أسابيع فردية 
 لغة أوربية حديثة اعممدخل إلى علم االجت المادة 

 آلي  حاسب
 عملي 

 
 

   الحاسبات كلية من عضو د. ممدوح الحيني أ.د عائدة هانم عبد اللطيف  العضو 

 أسابيع زوجية
 مدخل إلى الفلسفة المادة 

حاسب  
آلي 
 نظري 

 آلي  حاسب
 عملي 

   
 

 د. نجاة سعد  العضو 
د.محمد 
 مسعود

    عضو من كلية الحاسبات
 

الثاء
الث

 

 أسابيع فردية 
     حقوق إنسان االجتماعية اإلنثروبولوجيا المادة 

     د. جمال الزناتي  جبر  نادية د.أ العضو 

 أسابيع زوجية
   لغة عربية مدخل إلى علم النفس المادة 

   د. شيماء عمر  هدى الضويد.  العضو 
 12/1 29/12 15/12 1/12 17/11 3/11 20/10 )الفردي(  الثالثاء 9/1 26/12 12/12 28/11 14/11 31/10 17/10 )الفردي(  السبت

 

  19/1 5/1 22/12 8/12 24/11 10/11 27/10 جي(  )الزو الثالثاء 16/1       2/1 19/12 5/12 21/11 7/11 24/10 ( الزوجي)  السبت

 

 اجمالي تدريبات  نظري اسم المادة

 3 - 3 المدخل إلى علم االجتماع

 3 - 3 االنثروبولوجيا  االجتماعية  

 3 - 3 المدخل إلى الفلسفة 

 3 - 3 المدخل إلى علم النفس  

 3 - 3 لغة أوربية حديثة  

 3 - 3 حقوق اإلنسان 

 3 - 3 لغة عربية 

 3 2 1 حاسب آلي 

 رئيس القسم
 

 كيل الكلية لشئون التعليم والطالب و
 

 الكلية  عميد
 

 يُعتمد 
 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 أ.د/ عصام الدين فرحات صادق  أ.د/ أشرف ماهر النواجي  أ.د/ أشرف ماهر النواجي  كشك عاطف د / حنان

    

 



 
 

 البكالوريوس والليسانسجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 (  بالفرقة : األولى مجموعة )

 ( طالبا  110عدد الطالب : ) 

 3مسرح  القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت
سب

ال
 أسابيع فردية  

   الفلسفةمدخل إلى  المادة 
حاسب  
 آلي نظري 

    عملي آلي  حاسب
 

 د. نجاة سعد  العضو 
 محمد  د.

 مسعود
    الحاسبات كلية من عضو

 

 أسابيع زوجية
 لغة أوربية حديثة اعممدخل إلى علم االجت المادة 

 آلي  حاسب
 عملي 

 
 

   الحاسبات كلية من عضو د. ممدوح الحيني أ.د عائدة هانم عبد اللطيف  العضو 

الثاء
الث

 

 أسابيع فردية 
     لغة عربية   مدخل إلى علم النفس  المادة 

     د. شيماء عمر   د. هدى الضوي العضو 

 أسابيع زوجية
     حقوق إنسان  االجتماعية اإلنثروبولوجيا المادة 

     د. جمال الزناتي  جبر  نادية د.أ العضو 
 12/1 29/12 15/12 1/12 17/11 3/11 20/10 )الفردي( الثالثاء  9/1 26/12 12/12 28/11 14/11 31/10 17/10 )الفردي(  السبت

 

  19/1 5/1 22/12 8/12 24/11 10/11 27/10 جي( )الزوالثالثاء 16/1       2/1 19/12 5/12 21/11 7/11 24/10 ( الزوجي)  السبت

 
 

   

 اجمالي تدريبات  نظري اسم المادة

 3 - 3 االجتماعالمدخل إلى علم 

 3 - 3 االنثروبولوجيا  االجتماعية  

 3 - 3 المدخل إلى الفلسفة 

 3 - 3 المدخل إلى علم النفس  

 3 - 3 لغة أوربية حديثة  

 3 - 3 حقوق اإلنسان 

 3 - 3 لغة عربية 

 3 2 1 حاسب آلي 

 رئيس القسم
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 

 عميد الكلية 
 

 يُعتمد 
 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 
 أ.د/ عصام الدين فرحات صادق  أ.د/ أشرف ماهر النواجي  أ.د/ أشرف ماهر النواجي  د / حنان عاطف كشك

    

   
 
 
 

 



 
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس 
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 مجموعة )أ(   الثانيةالفرقة : 

 ( طالبا  130عدد الطالب : ) 

 مدرج مصطفى عبد الرازق القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

حد
أل
ا

 

 أسابيع فردية 
     الريفي االجتماع علم األفراد عمل مع  المادة 

     قناوي  ماهر. د قناوي   ماهر. د  العضو 

 أسابيع زوجية
     علم االجتماع االقتصادي المشكالت االجتماعية المادة 

     د. حنان عاطف  د. جيهان أبو الفتوح العضو 

ربعاء 
أل
ا

 

 أسابيع فردية 
 تطبيقات إحصائية  المادة 

زيارات ميدانية  
 نظري

 
   

 

 أ.د خالف الشاذلي العضو 
أ.د علي عبد 

 الرازق 
 

   
 

 أسابيع زوجية
      الثقافي االجتماع علم المادة 

      حسن  إيناس. د العضو 
 13/1 30/12 16/12 2/12 18/11 4/11 21/10 )الفردي(  األربعاء 10/1 27/12 13/12 29/11 15/11 1/11 18/10 )الفردي(  األحد

 

  20/1 6/1 23/12 9/12 25/11 11/11 28/10 جي( )الزو األربعاء 17/1       3/1 20/12 6/12 22/11 8/11 25/10 ( الزوجي) األحد

  )*( ملحوظة : الزيارات الميدانية لطال ب الفرقة الثانية ستكون يوم الخميس اسبوعيًا في مؤسسات تدريب خارج الكلية بواقع أربع ساعات.

 

 إجمالي  تدريبات  نظري  المادةاسم 

 3 - 3 المشكالت االجتماعية 

 3 - 3 االجتماع االقتصادي 

 3 - 3 علم االجتماع الثقافي

 3 - 3 عمل مع األفراد 

 3 - 3 علم االجتماع الريفي

 3 - 3 تطبيقات إحصائية 

 5 4 1 1زيارات ميدانية  

 

 رئيس القسم
 

 الكلية  عميد والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم  
 يُعتمد 

 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  
    كشك  عاطف د/ حنان 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  
 

 



 
 

 والليسانسجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 (  بمجموعة ) الثانيةالفرقة : 

 ( طالبا  129عدد الطالب : ) 

 3مسرح  القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

حد
أل
ا

 

 أسابيع فردية 
    علم االجتماع االقتصادي  االجتماعيةالمشكالت  المادة 

    د. حنان عاطف    د. جيهان أبو الفتوح العضو 

 أسابيع زوجية
     الريفي االجتماع علم عمل مع األفراد  المادة 

     قناوي  ماهر. د قناوي   ماهر. د  العضو 

ربعاء 
أل
ا

 أسابيع فردية  
        الثقافي االجتماع علم المادة 

        حسن  إيناس. د العضو 

 أسابيع زوجية
 المادة 

زيارات ميدانية    تطبيقات إحصائية 
 نظري

     
 

 العضو 
أ.د علي عبد  أ.د خالف الشاذلي

 الرازق 
     

 

 13/1 30/12 16/12 2/12 18/11 4/11 21/10 )الفردي( األربعاء  10/1 27/12 13/12 29/11 15/11 1/11 18/10 )الفردي( األحد 
 

  20/1 6/1   23/12 9/12 25/11 11/11 28/10 جي( )الزواألربعاء  17/1       3/1 20/12 6/12 22/11 8/11 25/10 ( الزوجي) األحد

  )*( ملحوظة : الزيارات الميدانية لطال ب الفرقة الثانية ستكون يوم الخميس اسبوعيًا في مؤسسات تدريب خارج الكلية بواقع أربع ساعات.

 

 إجمالي  تدريبات  نظري  المادةاسم 

 3 - 3 المشكالت االجتماعية 

 3 - 3 االجتماع االقتصادي 

 3 - 3 علم االجتماع الثقافي

 3 - 3 عمل مع األفراد 

 3 - 3 علم االجتماع الريفي

 3 - 3 تطبيقات إحصائية 

 5 4 1 1زيارات ميدانية  

 
 رئيس القسم

 
 عميد الكلية  والطالب وكيل الكلية لشئون التعليم  

 يُعتمد 
 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  

    كشك  عاطف د/ حنان 
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  



 
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 مجموعة )أ(  الفرقة: الثالثة
 طالبا   (159: ) عدد الطالب 

 مدرج مصطفى عبد الرازق القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن
الثني

ا
 نظري   تدريب ميداني    علم االجتماع الطبي   نصوص اجتماعية المادة  أسابيع فردية  

 د.محمد عبدالرازق     د.صابر عبد الباقي  د. سهير صالح  العضو 

     العمل مع المجتمعات   الكالسيكية  النظريات االجتماعية المادة  أسابيع زوجية

     د .رجاء عبد الودود أ.د محمود عبد الرشيد العضو 

س 
خمي

ال
        علم  اجتماع العمل المادة  أسابيع فردية  

        أ.د علي عبد الرازق العضو 

        مناهج البحث  المادة  أسابيع زوجية

        د. بركيسة طه  العضو 

 .14/1    ،31/12   ،17/12     ،3/12،     19/11    ،5/11     ، 22/10 (:  الفردي)  الخميس .11/1  ، 28/12   ،14/12  ، 30/11  ،16/11  ،2/11    ،19/10   )الفردي(: االثنين

 .22/1        ،7/1   ،24/12    ،10/12   ،26/11   ،12/11   ،29/10 :)الزوجي(   الخميس .18/1         ،4/1   ،21/12  ، 7/12  ،23/11   ،9/11   ،26/10  (:الزوجي)  االثنين

 .ساعات  أربع بواقع الكلية  خارج تدريب مؤسسات في اسبوعيًا األحد يوم كونسي  الثالثة   الفرقة ب  لطال الميداني التدريب:  ملحوظة)*( 
 

 إجمالي  تدريبات  نظري  اسم المادة

 3 - 3 الطبيعلم االجتماع 

 3 - 3 الكالسيكية  النظريات االجتماعية

 3 - 3 علم االجتماع الطبي

 3 - 3 علم اجتماع العمل 

 3 - 3 نصوص اجتماعية 

 3 - 3 العمل مع المجتمعات

 5 4 1 تدريب ميداني  

 

 رئيس القسم
 

 الكلية  عميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 يُعتمد 

 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  
    كشكعاطف  د/ حنان 

 أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات 

 
 

 



 
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 ( بالفرقة: الثالثة مجموعة )

 ( طالبا  150عدد الطالب: ) 

 3مسرح القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن
الثني

ا
     العمل مع المجتمعات  الكالسيكية  النظريات االجتماعية المادة  أسابيع فردية  

     د .رجاء عبد الودود أ.د محمود عبد الرشيد العضو 

 نظري   تدريب ميداني     علم االجتماع الطبي نصوص اجتماعية المادة  أسابيع زوجية

 د.محمد عبدالرازق       د.صابر عبد الباقي د. سهير صالح   العضو 

س 
خمي

ال
        مناهج البحث  المادة  أسابيع فردية  

        د. بركيسة طه  العضو 

        علم  اجتماع العمل  المادة  أسابيع زوجية

        أ.د علي عبد الرازق  العضو 
 .14/1    ،31/12   ،17/12     ،3/12    19/11    ،5/11       ،22/10   (:الفردي) الخميس .1/ 11   ،28/12   ،14/12   ،30/11  ،16/11  ،11/ 2    ،19/10(:   الفردي) االثنين

 .22/1       ،7/1   ،24/12    ،10/12   26/11   ،12/11    ،29/10(: الزوجي)  الخميس .18/1        ،4/1   ،21/12   ،7/12  ،23/11   ،9/11   ،26/10(:  الزوجي) االثنين

 .ساعات  أربع بواقع الكلية خارج  تدريب مؤسسات في اسبوعيًا األحد يوم سيكون  الثالثة الفرقة ب لطال الميداني التدريب:  ملحوظة (*) 
 

 إجمالي  تدريبات  نظري  اسم المادة 

 3 - 3 علم االجتماع الطبي

 3 - 3 الكالسيكية  االجتماعيةالنظريات 

 3 - 3 علم االجتماع الطبي

 3 - 3 علم اجتماع العمل 

 3 - 3 نصوص اجتماعية 

 3 - 3 العمل مع المجتمعات

 5 4 1 تدريب ميداني 

 

 رئيس القسم
 

 الكلية  عميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
 يُعتمد 

 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  
    د / حنان عاطف كشك                                  

 
 
 
 
 
 

 أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات 
 
 
 



 
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 مجموعة )أ(  الرابعةالفرقة: 

 ( طالبا  110عدد الطالب: ) 

 مدرج مصطفى عبد الرازق القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن
الثني

ا
  علم اجتماع البيئة       المادة  أسابيع فردية  

  د. حنان + د. إيناس محجوب        العضو 

  التخطيط والسياسة األجتماعية       المادة  أسابيع زوجية

  د. أحمد محيي        العضو 

س 
خمي

ال
 

  علم اجتماع التنظيم الجريمة اجتماع علم  (  1تدريبات حلقة بحث ) المادة  أسابيع فردية 

  أ.د محمود مصطفى   محجوب إيناس.د  هيئة معاونة  العضو 

  ميداني تدريب ( نظري 1حلقة بحث )  (1) بحث حلقة تدريبات المادة  أسابيع زوجية
 نظري

  علم االجتماع المهني 

 خالف د.أ مصطفى محمود  د .أ  معاونة هيئة العضو 
 الشاذلي

  أ.د نادية جبر + د. بركيسة طه 

 .14/1    ،31/12   ،17/12     ،3/12،     19/11    ،5/11     ، 22/10 (:  الفردي)  الخميس .11/1  ، 28/12   ،14/12  ، 30/11  ،16/11  ،2/11    ،19/10   )الفردي(: االثنين

 .22/1        ،7/1   ،24/12    ،10/12   ،26/11   ،12/11   ،29/10 :)الزوجي(   الخميس .18/1         ،4/1   ،21/12  ، 7/12  ،23/11   ،9/11   ،26/10  (:الزوجي)  االثنين

 .ساعات أربع بواقع الكلية خارج تدريب مؤسسات في اسبوعيًا  الثالثاء يوم كونسي  الرابعة   الفرقة ب  لطال الميداني التدريب:  ملحوظة)*( 

 

 

 
 

 إجمالي  تدريبات  نظري  اسم المادة

 3 - 3 علم االجتماع المهني

 3 - 3 علم اجتماع البيئة 

 3 - 3 علم اجتماع الجريمة 

 3 - 3 التخطيط والسياسة االجتماعية 

 3 - 3 يم علم اجتماع التنظ

 4 2 2 1حلقة بحث 

 5 4 1 التدريب الميداني 

 
 ئيس القسمر

 

 
 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون 

 
 الكلية  عميد

 يُعتمد 
 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  

    د/حنان عاطف كشك
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  



 

 
 

 جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس  
 

   2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 قسم : علم االجتماع
 ( بمجموعة ) الرابعةالفرقة: 

 ( طالبا  110عدد الطالب: ) 

 3مسرح القاعة:

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن
الثني

ا
   التخطيط والسياسة األجتماعية       المادة  أسابيع فردية  

  د. أحمد محيي         العضو 

  علم اجتماع البيئة       المادة  أسابيع زوجية

  د. حنان + د. إيناس محجوب        العضو 

س 
خمي

ال
 

تدريب ميداني     ( نظري1حلقة بحث )  (  1تدريبات حلقة بحث ) المادة  أسابيع فردية 
 نظري

    علم االجتماع المهني

أ.د خالف    مصطفى محمود  د .أ  هيئة معاونة  العضو 
 الشاذلي

  أ.د نادية جبر + د. بركيسة طه 

  علم اجتماع التنظيم الجريمة اجتماع علم  (1) بحث حلقة تدريبات المادة  أسابيع زوجية

  أ.د محمود مصطفى محجوب إيناس.د  معاونة هيئة العضو 

 .14/1    ،31/12   ،17/12     ،3/12،     19/11    ،5/11     ، 22/10 (:  الفردي)  الخميس .11/1  ، 28/12   ،14/12  ، 30/11  ،16/11  ،2/11    ،19/10   )الفردي(: االثنين

 .22/1        ،7/1   ،24/12    ،10/12   ،26/11   ،12/11   ،29/10 :)الزوجي(   الخميس .18/1         ،4/1   ،21/12  ، 7/12  ،23/11   ،9/11   ،26/10  (:الزوجي)  االثنين

 .ساعات أربع بواقع الكلية خارج تدريب مؤسسات في اسبوعيًا  الثالثاء يوم كونسي  الرابعة   الفرقة ب  لطال الميداني التدريب:  ملحوظة)*( 

 

 

 إجمالي  تدريبات  نظري  اسم المادة

 3 - 3 علم االجتماع المهني

 3 - 3 علم اجتماع البيئة 

 3 - 3 علم اجتماع الجريمة 

 3 - 3 التخطيط والسياسة االجتماعية 

 3 - 3 علم اجتماع التنظيم 

 4 2 2 1حلقة بحث 

 5 4 1 التدريب الميداني 

 
 رئيس القسم

 

 
 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون 

 
 عميد الكلية 

 يُعتمد 
 أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  

    د/حنان عاطف كشك
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي  



 

 


