
 كلية اآلداب  -شيخ امعة كفر الج
 شئون التعليم والطالب 

                                                                                                                                                     األولى الفرقة :
                    قسم : االجتماع           

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي     
 

  
 الساعة 

 اليوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

          األحد

  اإلثنين

 
 مدخل الى الفلسفة 

 200د/فتحي شعبان
 تطور الفكر االجتماعي 

 200د/ممدوح الحيطى 
 تدريب ميانى 

 200د/هايدى حسام 
 

 الثالثاء
 

 
 

 حقوق إنسان    
 أ.د/اشرف ويح 

300 

    

 لغة عربية  األربعاء
د/سعد مهني 

412 

 مدخل الى علم االجتماع  
 200د/إيمان الصياد 

 

لغة عربية 
د/إيهاب شفطر 

300 

    

 نصوص اجتماعية    الخميس
 201د/همت بسيوني 

     

 
 
 
 
 
 



 
 كلية اآلداب  - لشيخ معة كفر اجا

 شئون التعليم والطالب 
                                                                                                                                     الثانيةالفرقة : 

 االجتماع                              قسم : 
 م 4102/4102ل محاضرات الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي جدو    

      

 الساعة
 اليوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

          األحد

 تدريب ميداني  اإلثنين
 412د/ ريم بارومة  

 علم االجتماع الطبي 
 201أ.د/أليس اسكندر 

 علم االجتماع العائلي 
 201يمان الصياد د/إ

   

  الثالثاء
 

  اجتماعيعلم نفس  
 200أ.د/محمد حسن 

     

 نظريات اجتماعية  األربعاء
 200دى د/فيصل +د/هاي
 

 علم اجتماع بدوى 
  416د/نهى دياب 

 

     

          الخميس

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 كلية اآلداب  - جامعة كفر الشيخ 
 شئون التعليم والطالب 

                                                                                                                                     الثالثة الفرقة : 
 االجتماع                              قسم : 

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي     

      

 الساعة
 اليوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

          األحد

  اإلثنين

 
 علم اجتماع ريفي  

 243د/نهى دياب 
     

 نصوص اجتماعية بلغة  الثالثاء
 243د/هايدى 

د/ممدوح إحصاء اجتماعي 

 240الحيطى 
  أوربيةلغة   

 200عادل +د/ أيمند/

 

 علم اجتماع قانوني    ربعاءاأل
 412د/ريم بارومة 

 تدريب ميداني 
  243د/السيد عيد 

 علم اجتماع اتصال
  201 بسيونيد/همت 

 

          الخميس
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 كلية اآلداب  -جامعة كفر الشيخ 
 شئون التعليم والطالب 

                                                                                                                                     الرابعةالفرقة : 
 االجتماع                              قسم : 

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسي األول  من العام الجامعي     

      

 الساعة
 اليوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

          األحد

 تصميم بحوث اجتماعية اإلثنين
    312د/السيد عيد             

 علم اجتماع السكان

 204/إيمان الصياد د
 لغة أوربية

 413د/خالد 
 مشكالت اجتماعية 

  414د/فيصل متولي
  

  الثالثاء
 

 علم االجتماع الديني    
 310د/هايدى 

 تدريب ميداني
 312/السيد عيد د 

 

 بحوث رأى عام      األربعاء
 416د/نهى دياب 

 لغة أوربية 
 201د/خالد 

  

          الخميس
 


