
 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اتخشبى دبيد ؿتد اهيؤيً ؿتد اهتبكٕ 1003

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اتراُٖى اديد دشً يديد 1003

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى اتراُٖى اديد يديد اديد 1001

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى اتراُٖى يديد ؿتد اهُّبة 1003

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اتراُٖى ييدّح اتراُٖى 1003

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج اديد دشً ؿفٖفٕ ؿوٓ 1003

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اديد خبهد شاليَ ؿتد اهتبرْ 1003

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  اديد رفبؿٓ يدفّؼ شوٖى 1003

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى ادارث ؿًٖ ضيس االجخيبؿٖج اديد ريزْ ؿتد اهرديً يديّد 1003

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اديد شيٖر يدرّس ؿوٓ 1030

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ظالح اهدًٖ دشً اهـزة اديد 1033

1033 
 

 اديد ظالح ؿتد اهفخبح يديد ؿرفَ
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اديد ػبرق يديد يديد 1031

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل اديد ؿتبس ؿتداهلبدر ؿتبس 1033

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج اديد ؿتد اهرديً اديد يديد 1033

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى رشبهج تفٖظلجيـٖج  اديد ؿتداهظتّر يديد ؿوٓ 1033

1033 
 

 اديد ؿتد اهغٌٓ ػَ يديّد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج اديد ؿظبى اشيبؿٖل اهشٖد 1033

 االجخيبؿٕ اهخخػٖػ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اديد يديد ظترْ يديد 1033

1030 
 

 اديد يديد ؿتداهردٖى يديد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ اديد يديد يديد  رغّاً 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج اديد يديد يديد ُالل 1033

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ اديد يٌدّر اديد اديد 1031

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يدٌٖج ٌظريرنز ضتبة  اديد ٌبظر غرٖة ايٖر 1033

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج اديد ٌبظر يديّد اشيبؿٖل 1033

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ ادُى ّجَٖ دشً اتراُٖى 1033

1033 
 

 اشبيَ شٖد ؿتداهيٌـى دشبًٌٖ
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 يضرف خبرجٕ اهشٖد دشًٖػَ /ا يرنز ضتبة اهظفب اشراء اتراُٖى ايبى ؿوٓ دشً 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ اشراء اشيبؿٖل ؿتداهغٌٓ  1033

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب اشراء اٖيً يديد ؿتداهرديً  1010

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى اهيـبدٔ االجيبؿٖجادارث  اشراء خوٖل يديد  اديد 1013

       اشراء ضّكٕ ؿزّز ظترٍ 1013

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اشراء ػبرق اهشٖد ؿوٓ  1011

1013 
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اشراء ؿتداهـزٖز اتراُٖى دشًٖ
 

 يضرف خبرجٕ اهخخىشر /أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج اشراء فخدٓ اديد دشًٖ  1013

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اشالى شـٖد ؿتداهفخبح  1013

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اشالى شـٖد يظوٖدٓ يديد 1013

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى اهّاٖوٕ االجخيبؿٖجادارث  اشيبؿٖل ؿتد اهـبل يديد ؿتداهـبل 1013

       اشيبء اديد تّٖيٕ يديد ؿتد رتَ 1013

1030 
 

 اشيبء دبيد يديد ايًٖ 
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة  اشيبء خبهد اهشٖد اتراُٖى 1033

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج اشيبء شـٖد ؿتداهرديً ؿتداهيلظّد 1033

1031 
 

 اشيبء شٖد ؿتد اهفخبح ؿوٓ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اشيبء ظبتر نبيل ُبضى 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اشيبء ؿتد اهفخبح ؿتد اهـؼٖى 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى اشيبء ؿتد اهلل يديد ؿتد اهلل 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى اشيبء ؿظبى يديد اهشـٖد 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اشيبء ؿوٓ ؿوٓ جتر 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل اشيبء يجدْ ؿتداهيٌـى اهترؿٓ 1033

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اشيبء يديد اهشٖد اديد  1030
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اشيبء يديد جّدث يديد 1033

1033 
 

 اشيبء يديد شـد شٖد اديد
 

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب

       اشيبء يديد كرٌٕ يديد 1031

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج اشيبء يديّد ؿزٖز يديّد 1033

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً اشيبء ٌبدْ اديد ؿّٖس 1033

       آالء اشيبؿٖل يديد يديد 1033

1033 
 

 االء ثرّح ؿػب اهيّهٓ يديد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ايبٌٓ ايجد يديد يّشٓ 1033

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ايبٌٓ ؿتداهظبهدًٖ فغل 1033

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ايبٌٓ ؿوٓ ؿتداهديٖد 1030

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر ايل شيٖر فردبح  ايبى 1033

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ايل ييدّح ؿتداهفغل يديد 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ايٌَٖ ؿتداهرضٖد ؿوٓ اشيبؿٖل 1031

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج يديد دبيد ؿتد اهديٖدايٌَٖ  1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ايٌَٖ يديد ؿتدٍ اتراُٖى 1033

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  ايٌَٖ يظػفٓ يديد يديد 1033

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى ايٌَٖ يٌٖر يديد ؿٖد 1033
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ايٌَٖ ٌظر ؿتد اهرديً  يديد 1033

1033 
 

 ايٖر شيٖر ػبٌّٖس غترٖبل
 

      

       ايٖر يجدٔ يركط فِٖى 1030

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج ايٖرث ظالح يديد يديد 1033

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج ايٖرث فّزْ يديد شوٖيبً 1033

       ايٖرث يبجد ؿتد اهفخبح خوٖفج 1031

1033 
 

 ايٖرٍ يديد اتراُٖى يديد  اتراُٖى
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى يرنز ضتبة دار اهشالى  اى ُبضى جبتر ؿتداهـزٖز 1033

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً ايٌَٖ شـٖد اتّاهلبشى ػراف 1033

1033 
 

 ايٌَٖ ضرف شـٖد يديد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً ايٌَٖ يدشً ؿتدٍ يديد 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج اٌجٓ رفوَ دشٌٓ رفوَ 1033

       اٌجٕ ٌـٖى اتراُٖى ٖـلّة 1030

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتد اهشخبريرّث /ى يشخضفٕ اهِرى اٌجٓ ٖشرْ ؿوٓ يديد 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٌغبى ؿبدل شٖد يديّد 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر اٌّار يديد ؿوٓ ؿوٓ دشً 1031

1033 
 

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اٖيبً اديد ؿوٓ ؿتداهغٌٓ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج اٖيبً اديد ؿوٓ يظػفٓ  1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى اهخوٖل اتراُٖىيدرشج  اٖيبً جيبل يديد ؿوٓ 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖيبً دوٖى ضـتبً 1033

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ اٖيبً خوٖل ضددٍ ؿّع اهلل 1033

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب اٖيبً ريغبً تّٖيٓ دشًٖ 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اٖيبً شـٖد يديد اديد جبد 1030

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج اٖيبً شٖد يديد شوٖيبً 1033

1033 
 

 اٖيبً ؿبػف يديد ؿتد اهشيٖؾ
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج اٖيبً ؿوٓ يديد ؿوٓ 1031

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا ضتبة ٌُدشجرؿبٖج  اٖيبً ؿٖد ؿتداهدبفع 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖيبً يديد اتراُٖى اديد 1033

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖيبً يديد اتراُٖى خوٖل 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج يديد ظالح اهدًٖ دشّكٓاٖيبً  1033

       اٌٖبس شاليَ يديد يديد 1033

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى اٌٖبس نيبل ؿتداهيالم ّٖشف 1033

1300 
 

 اٌٖبس يديد دشً ديبد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج

          

               



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       إٌٖبس يديّد دشً يديّد  1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل اَٖ اديد دشًٖ يديد دشً 1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل اَٖ اديد ؿػَٖ اتراُٖى 1301

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى اهلتج االجخيبؿٖجادارث  اَٖ اديد نبيل يديد 1303

       أٖج أضرف اهشـٖد دشً اهجزار   1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر اَٖ اهلل خبهد ؿتد اهديٖد 1303

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل اَٖ جيبل دشً ضفٖق 1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ اَٖ جيـَ ؿتداهديٖد اهشٖد 1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖج دشًٖ ظبهخ دشًٖ 1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖج خّرضٖد ؿوٓ ؿتداهيجٖد 1330

1333 
 

 اَٖ ديدْ دشً اديد
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

       أٖج رضبد يديد يديد شاليج  1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج اَٖ شيٖر ػوتَ زٖداً 1331

1333 
 

 اَٖ شٖد ؿتداهـوٖى ؿتداهوػٖف
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖجادارث  اَٖ ؿتداهشيٖؾ رضبد ؿتداهشيٖؾ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اَٖ ؿتد اهفخبح يديد شـٖد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖج ؿتداهنرٖى ؿتداهٌـٖى اديد 1333
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج اَٖ ؿوٖبً اديد دشًٖ 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج اَٖ ؿيبد اهدًٖ هتٖة 1333

1330 
 

 اَٖ فّزْ ؿتداهديٖد اتراُٖى
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اَٖ كػة دٌفٓ كػة 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج ؿتداهخبهق ؿتداهظبدقاٖج يديد  1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد يرؿٕ/د.ى.ا رؿبٖج ضتبة ٌُدشج اٖج يديد ؿتبس اديد 1331

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج اٖج يديد ّٖشف ؿٖد 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج اٖج يديّد يديد ؿتداهيٌـى 1333

1333 
 

 اَٖ ٖدٓ يديد اهتبجّرْ
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج تثٌٖج فّزْ يديد جـفر 1333

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى رشبهج تفٖظلجيـٖج  ترهٌخٓ شـٖد يديد ضدبخَ 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج تشيج اهشٖد ؿتداهشالى يديد 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج تشيج خبهد يديّد ظتدٓ 1310

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب ظالح اهشٖد ظٖرٍتشيَ  1313

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج تشٌح يبُر يديد ؿتداهرديً 1313

       تضّْ شيٖر هتٖة ضٌّدث   1311

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى اهخوٖل اتراُٖىيدرشج  تِبء اهدًٖ ظترْ  ؿٖد اّٖة 1313
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب تّشٓ شٖد يديد يديد 1313

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج تٖضّْ ٌضبح ٌـٖى 1313

       خبير يديد يرشٓ يديد 1313

1313 
 

 خرٖزا ؿتداهشٖد فّزْ شٖد
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج خغرٖد ػوة شٖد يديد 1313

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى خغرٖد يديّد ؿػَٖ اهشٖد 1330

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ خلٓ ؿالء اهدًٖ يديد ؿتدٍ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج ّجَٖ ظبهخ اتراُٖىجبنوًٖ  1333

       جيالح يديد إشيبؿٖل ُّتج  1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج جِبد دشً ؿتداهفخبح يديد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر جِبد شاليَ اهشٖد اهشٖد اهتَٖ 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج جِبد شٖد يديد ؿتداهدوٖى 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج جِبد ظالح ؿوٓ اديد 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ثرٖب هتٖة/د اهيـِد اهيخّشػ هوفخٖبح يديّد شٖد اديدجِبد  1333

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً دشٌبء ؿير اديد يديد 1333

1330 
 

 دشً اديد خوٖل يديد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج

       دشًٖ اهشٖد ّٖشف دشً  1333
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       دشًٖ ؿوٓ اهشٖد يديد  1333

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة االشرث اهيشويججيـٖج  دٌبً تبشى ريغبً اديد 1331

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى يرنز ضتبة دار اهشالى  دٌبً ؿز اهـرة دٌفٓ شٖد 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج خبهد ظالح اهغرٖة يٌظّر 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى ؿّٖس دشً ؿوٓخبهد  1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج خوّد ضـتبً ؿوٓ يديد  1333

 اهخديج االجخيبؿٖجيجبالح  يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى خوّد يديد اديد يديّد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى يرنز ضتبة دار اهشالى  خوّد يديد ٌجٖة ؿتداهرديً 1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج داهٖب ؿتداهـؼٖى اتّ اهفخّح  1330

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا اهلتج االجخيبؿٖجادارث  داهٖب ؿٖد اديد دشً 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج داهٖب ُضبى ؿّع االتٖبرْ 1333

1331 
 

 دؿبء ايتبتٓ يديّد يديد
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

 خبرجٕيضرف  ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب دؿبء جيبل ٌظبر اديد 1333

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب دؿبء دشً اديد ؿوٓ اتّ اهـز 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج دعاء سعيد احمد رشوان 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج دؿبء شيٖر ؿوٓ يديد 1333

1333 
 

 دؿبء شٖد ؿتداهفخبح ؿتدرتَ
 

 اهخديج االجخيبؿٖجيجبالح  رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج
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 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

1333 
 

 دؿبء ضدبخَ ؿتداهلل ضدبخَ
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج دؿبء ؿبدل يديد دشً 1330

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج دؿبء ؿوٓ ػَ ؿوٓ خوٖل 1333

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ دؿبء يديد كػة خوٖل 1333

       دؿبء يديد ؿوٓ يديد   1331

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل دؿبء يديّد ايبى اتّ ضّضَ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج دؿبء ٖشرْ اتراُٖى ايًٖ 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ديٖبٌَ ضبرهٓ فِٖى يوم 1333

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د اهضتبً اهيشويًٖجيـٖج  دّدَ شوػبً يديد اديد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج دّهح ريغبً يديد دزًٖ 1333

1333 
 

 دٌٖب دشًٖ اتراُٖى ضـتبً
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج دٌٖب ؿتد اهديٖد ؿػَٖ ؿتد اهديٖد 1330

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج دٌٖب ؿير يديد يديّد 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ دٌٖب فراج ؿيراً فراج 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج دٌٖب يديد دشً ؿتداهـبل 1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج دٌٖب يديد يديّد ؿزّز  1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج دٌٖب يشـد اتّاهلبشى  1333

                              

               



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج رايٓ شٖد ؿوٓ يديد 1333

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً رايٓ ٌتٖل ؿػَٖ ؿتداهشٖد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج راٌب يديد ؿتد اهُّبة  ٖدٓ 1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج راٌب ُضبى اهدًٖ يديد اديد 1333

 خديج اهجيبؿج فرغوٕظفبء /د يرنز ضتبة اهّفبء االيل راٌدا يديد اتراُٖى تدر 1330

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى راٌدا يددح خبهد يديد 1333

1333 
 

 راٌدٍ شٖد ضـتبً غرٖة
 

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة 

 خديج اهجيبؿج اتراُٖىّشبى /ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج راٌٖب خالف ؿتداهيٌـى يدفّؼ 1331

1333 
 

 راٌٖب رغّاً دشً تنرْ 
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ راٌٖب ؿبػف اديد ؿتداهلل 1333

       راٌٖب ؿتد اهـزٖز أٌّر دشً  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر راٌٖب يجدْ ؿتداهشالى ؿتداهـزٖز 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر يدشً فرج خّفٖقراٌٖب  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر راٌٖب يديد شٖد ؿتد اهرديً 1333

       رتبة شـد ؿوٓ ؿوٓ   1300

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ رتبة ؿوٓ اهتّٖيٓ اهشٖد 1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ردبة دشً ؿتداهديٖد دشً 1303

                    

                              



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ردبة ؿتداهُّبة ؿوٓ ؿتداهٌتٓ 1301

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل يديّد يديد ؿتداهللردبة  1303

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  رغّْ اديد رزق اديد رزق 1303

1303 
 

 رغدٍ جيبل ؿتداهـزٖز جيـَ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿفٖفٕرغب /ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج رغدٍ ؿدٌبً اتّ اهـال 1303

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ رغدٍ يبُر ؿػَٖ يدجّة 1303

1303 
 

 رٌب ٖدٖٓ ايبى يديد
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج رٌدٍ ٌبدْ ػبُر يديّد 1330

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل رّْء ؿتداهلل دشً يديد 1333

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  رّدٌَٖ يجدْ يديد دشً ّٖشف 1333

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل رِٖبى اتراُٖى ؿػٍّ يديد اهشٖد 1331

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  اتراُٖى يديد شٖدرِٖبى  1333

1333 
 

 رِٖبى اديد يديد يـتد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر

1333 
 

 رِٖبى دفٌٓ شبهى يديد 
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل

       رِٖبى ريغبً ظلر ؿوٓ  1333

 اهخديج االجخيبؿٖجيجبالح  ثرٖب هتٖة/د اهيـِد اهيخّشػ هوفخٖبح رِٖبى شـٖد يديّد اديد خوٖل 1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج رِٖبى شيٖر شٖد اديد 1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج رِٖبى فّزْ هتٖة غوًّٖ 1330

1333 
 

 رِٖبى يديد ايًٖ يخّهٓ
 

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج رِٖبى يظػفٓ ؿتداهيٌـى يديّد 1333

1331 
 

 زٌٖة اديد اتراُٖى ضدبخَ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج زٌٖة زنرٖب دفٌٓ اتراُٖى 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ زٌٖة شٖد يديد نبيل ؿتداهداٖى 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شبرث اديد اهشٖد اديد 1333

       شبرث أديد ؿتداهلل جبٖد  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شبرث اهشٖد اهترؿٓ ػوتج 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج شبرٍ اهشٖد يديد اتّزالػ 1333

 اهجيبؿج خديج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل شبرٍ تدّْ يديد ؿتداهراف 1310

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شبرث شٖف اهٌظر اديد 1313

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج شبرٍ ػبرق دردٖر شـد يديد 1313

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ شبرٍ ؿبدل دشّكٓ دشًٖ 1311

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج شبرٍ ؿبدل ؿدهٓ ايبى  1313

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج شبرٍ ؿتداهجّاد يديّد اتّ اهـال 1313
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

1313 
 

 شبرٍ ؿوٓ يّشٓ دٌفٓ
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

 خديج اهفرد اهشٖدٌِوج /د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  شبرٍ يجدْ يٌظّر يديد ظلر 1313

1313 
 

 شبرث يديد ؿػٖج درّٖص
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

 اهجيبؿجخديج  ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل شبرٍ يديد يّشٓ يديد  1313

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ شبرٍ يظػفٓ ؿتداهِبدْ 1330

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج شبرٍ ٌُدْ اٌػًّ يٖخباٖل 1333

1333 
 

 شبهٓ شٖد ؿثيبً يديد ؿثيبً
 

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ 

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ شبُر شردبً ّٖشف ؿوٓ 1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شدر يظٖودٓ ؿتداهـزٖز دشبً 1333

 االجخيبؿٕاهخخػٖػ  تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل شـدَٖ ييدّح يديد اهشٖد  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج شير يديّد دشًٌٖ جيـَ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شويٓ خبهد دشً كػة 1333

1333 
 

 شويٓ ؿالءاهدًٖ دشً اتراُٖى
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شوّْ يظػفٓ شبهى ؿوٓ 1333

       شيبح دويٓ يديد ؿتد اهجّاد 1330

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج شيبح ديدْ ؿوٓ فرج يديد 1333
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ثرٖب هتٖة/د اهيـِد اهيخّشػ هوفخٖبح شيبح زٌِٖى ؿتداهلل ؿتداهشالى 1333

1331 
 

 شيبح ؿتداهيٌـى رزق يديد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

1333 
 

 شير اديد ؿتداهغٌٓ خوٖل
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج شير إيبى أديد ؿثيبً   1333

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً شير جيبل ؿوٓ دشبً 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج شير جيـَ شوٖى شبهى 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج شير شبيٓ يديد يديّد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ شير شٖد ؿتد اهفخبح يديد 1333

1330 
 

 شير فّزْ ؿتداهلل دشً
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة  شير يديد ذنر اهلل 1333

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج شير يديد ؿتداهُّبة غبٌى 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج شير يديد كبشى شبهى ؿوٓ 1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج شير ٌتٖل ؿتد اهـزٖز يديد 1333

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً شيٖرث فخدٓ كرٌٓ ظبهخ 1333

1333 
 

 شِب شيٖر غٌٖى ؿتدٍ غٌٖى
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج شِبى شـٖد يديد دشبًٌٖ 1333

          

                    

                                                  

          



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى اهلبُرث االجخيبؿٖجادارث ّشػ  شّزاً ٖشرْ ؿتداهوػٖف 1333

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج شّيَٖ يديّد ظالح اهدًٖ  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج ضرّق اديد اتراُٖى دشًٖ 1330

1333 
 

 ضرّق شٖد ؿتداهدوٖى ؿتبس
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى اهلتج االجخيبؿٖجادارث  ضرّق يديد جبتر يديد  1333

1331 
 

 ضرٖف دشً يظػفٓ اديد
 

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ضرٖف يظػفٓ يديد ظلر 1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل ضرِٖبً ضـراّْ ؿتد اهدنٖى دشًٖ  1333

1333 
 

 ضرًٖ ؿبدل ظتدٓ فرٖد
 

 إدارة شبرا مصر االجتماعية
 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ضٖيبء اتراُٖى ؿتداهيٌـى 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج اديد ؿتد اهدفٖؼضٖيبء  1333

1333 
 

 ضٖيبء ايبى ريغبً يظػفٓ
 

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل ضٖيبء دشبى ظبهخ اديد 1330

1333 
 

 ضٖيبء دشً اديد يٌبزؽ
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ ضٖيبء دشً يديّد ؿوٓ 1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر ضٖيبء ديدْ اتراُٖى يديد  1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج ضٖيبء خٖرْ ؿوٓ اهشٖد 1333

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ضٖيبء ظالح اهدًٖ ؿتداهجّاد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ؿتد اهشالى يظػفٕ يديدضٖيبء  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ضٖيبء ؿتداهضبفٓ زنرٖب 1333

 اهخديج االجخيبؿٖجيجبالح  ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ضٖيبء ؿتداهٌتٓ شٖد ؿتد اهٌتٓ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج ضٖيبء ؿوٓ ؿتداهغٌٓ ؿوٓ 1333

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة  ضٖيبء فّزْ اتراُٖى ديّدٍ 1330

1333 
 

 ضٖيبء هػفٓ ايبى يديد
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية ضٖيبء يظػفٓ يديد يظػفٓ 1333

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج ضٖيبء ٌتٖل اهضرتٌٖٓ ؿتداهـزٖز 1331

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ضٖيبء ّافٖق ؿتداهلل ؿتداهٌٖٓ 1333

1333 
 

 ظبهخ دشً يديد اديد
 

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى اهيرج االجخيبؿٖجادارث  ظفبء اديد ؿتداهـبل ؿوٓ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ظفبء اديد ؿوٓ يديد 1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج ظفبء جبد اهيّهٓ ؿتداهغٌٓ  1333

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل جيبل ؿتداهٌبظرؿتداهـزٖزظفبء  1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ظفبء ؿوٓ يديد ظلر  1100

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل ظفبء يجدْ ايبى اديد اتراُٖى 1103

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج غدٓ ديدْ فرٖد يديد ؿراتٓ 1103

1101 
 

 ػَ ؿتداهفخبح ػَ ؿتدٍ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ ؿبئضَ ؿظيح يديّد ؿوٓ 1103

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ؿبٖدث جرجس يٖخباٖل  1103

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل ؿبٖدث ؿتداهيجٖد يديد ؿتداهيجٖد 1103

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج اهرديً اديد اهشٖد اديدؿتد  1103

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى ؿتد اهرديً فغل ؿتد اهـبػٓ  1103

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ؿتداهـزٖز دويٓ اشيبؿٖل يديّد 1103

1130 
 

 ؿتداهـزٖز يديّد ؿتداهـزٖز
 

 إدارة شبرا مصر االجتماعية
 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة

1133 
 

 ؿتٖر اضرف شبيٓ دشً
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل ؿدٌبً يديد ؿوٓ يديد 1133

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د اهضتبً اهيشويًٖجيـٖج  ؿزٍ يديد ؿػب اهشٖد يديد  1131

       ؿوٓ ؿتد اهرازق ؿوٓ اديد  1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ؿػر شبهى ضرٖف ّزث 1133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                        

                              



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

1133 
 

 ؿال اتّ اهخٖر يديّد يديد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ؿال اديد يديد اديد 1133

1133 
 

 ؿال ؿٖد ؿتداهلل دشًٖ
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى

       ؿيرّ إشيبؿٖل اهشٖد  1133

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى ؿير ؿالى دجبزْ اديد  1130

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ؿيرّ يبُر ؿتد اهيٌـى 1133

1133 
 

 ؿِد ّهٖد يظػفٓ يديد يديد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل فبػيَ دشً دنى ػوة 1131

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى اهلتج االجخيبؿٖجادارث  فبػيَ ريغبً اديد يديد 1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج فبػيَ شٖد اهشٖد يديد اهشٖد 1133

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج فبػيَ ؿتداهرديً يديد ؿوٓ 1133

1133 
 

 فبػيَ يديد ؿتداهدوٖى ؿوٓ
 

 خديج اهجيبؿج ظفبء خغٖر/د.ى.ا ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يظػفٕ نبيليترث  فبٖزٍ فّزْ دشًٖ يديد 1133

1133 
 

 فخدَٖ اديداهػبُر يديد
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى فخّح يديد فخّح شوػبً 1110
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج فردبح تبشى فردبح يظػفٓ 1113

1113 
 

 فرح اتراُٖى ضدبخَ اديد 
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د جيـٖج اهضتبً اهيشويًٖ فّزَٖ جيبل ؿتداهٌبظر اتراُٖى 1111

       ؿتد اهـبل ؿتد اهفخبح نبرى  1113

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج نرشخٌٖب ادّار تدتر  1113

1113 
 

 نرشخٌٖب ؿدهٓ جرجس 
 

 إدارة شبرا مصر االجتماعية
 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً نرٖشخًٖ دويٓ رزق اهلل يٖخباٖل 1113

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج نّثر جيبل ؿتداهـؼٖى يديد 1113

       هيٖبء يديد ؿتد اهـؼٖى شوٖى   1113

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل هيٖبء ٌظر يديد يديد  1130

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج هٌٖب اديد يديد اديد 1133

       رجة ؿتد اهفخبح اهخػٖة يبجدث  1133

1131 
 

 يبرٌٖب جيبل ٌبضد تخٖح
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية يبرٌٖب ٌتٖل داّد شوٖيبً 1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج يبرٌٖب ُالل غػبس شٖفًٖ 1133
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

1133 
 

 يديد اديد اديد ٌظر
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة يديد اديد ؿتداهغفبر ؿتداهيجٖد 1133

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة  يخخبر يخّهٓ يديد أديد  1133

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ يديد اضرف يظػفٓ دشًٖ 1133

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج يديد اهدٌفٕ ؿتد اهغفبر 1130

1133 
 

 يديد خّفٖق ّٖشف يديد 
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

       يديد دبفؼ ؿتد اهـؼٖى  1133

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  يديد دشً ؿتداهـزٖز يديد 1131

       يديد دشًٖ أديد ؿتد اهلل  1133

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يديد دويٓ شـد رفبؿٓ 1133

       يديد رغب ؿتد اهـوٖى ضدبخَ  1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبىدار  يديد رافح ؿتداهفغٖل اديد 1133

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يديد رجة رتٖؾ يظػفٓ  1133

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يديد رغب اديد ؿزح 1133

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً يديد شـد يديد اديد  1130

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى يديد شـٖد دشٌٓ شٖد 1133

       يديد ظتبح يديّد ضبًُٖ  1133
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖجادارث  يديد ظالح يديد اديد 1131

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى يديد ػبُر اتّزٖد يديد 1133

1133 
 

 يديد ػَ يديد ّٖشف 
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يديد ؿتداهشخبر اديد اهظـٖدْ 1133

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ يديد ؿتداهـزٖز يديد  1133

1133 
 

 يديد ؿتداهـوٖى فرج اهٌّاح
 

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى يديد ؿتد اهفخبح يديّد دشً  1133

1130 
 

 يديد ؿالء يديد اتّاهـال
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يديد فّزْ ؿوٓ اهيـرف 1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى ادارث ؿًٖ ضيس االجخيبؿٖج  يديد يجدْ ؿوٓ اهضبفـٓ 1133

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يديد ييدّح يترّم ضبًُٖ 1131

1133 
 

 يديد يِدْ فِٖى شوٖيبً
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتد اهّدّديِب /ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج يديّد اديد ؿتد اهلل 1133

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج يديّد اهشٖد اديد ؿتداهرديً 1133

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية يديّد شٖد يديّد تّٖيٓ 1133

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يديّد ؿبضّر يديّد ؿتد اهيٌـى 1133
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       يديّد ؿتد اهردٖى يديّد  1133

1130 
 

 يديّد ؿتد اهيدشً ؿوٓ 
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج يديّد يديد ترُبً اهدًٖ 1133

1133 
 

 يديّد يديد زنٓ ؿتداهرازق
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى يديّد يديد ؿتد اهفخبح يديد 1131

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى يديّد يديد ؿتداهيٌـى 1133

 االجخيبؿٕاهخخػٖػ  ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يديّد ّجدٔ يديد 1133

1133 
 

 يدثر يديد يديد اتراُٖى
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة يرّث اديد يديّد يديد 1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج يرّث دشً يديد دشً 1133

       يرّث شـٖد ؿتد اهنرٖى أديد  1133

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج يرّث شٖدُى يديد شٖدُى 1130

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يِب ؿتد اهّدّد/ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج يرّث ديّدٍ يديد ؿتد اهيجٖد 1133

1133 
 

 يرّث ظالح اهدًٖ ؿوٓ ؿزة
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يرّث ؿظبى اهدًٖ ؿتدٍ  1131

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج يرّث ؿّع يديد ؿّع 1133
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يرّث فخدٓ ؿتداهفخبح يديد 1133

1133 
 

 يرّث فّزْ ؿتداهدبفؼ خوٖف
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

1133 
 

 يرّث يديد اديد ؿّاد خػبة
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يترّنج ؿوٖق/ى.ى يدرشج االيل هوظى يرّث يديد شوٖيبً أديد  1133

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د اهضرّق اهخجرٖتٖج يدرشج يرّث يديّد اهشٖد يديّد 1133

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج يرّث ُضبى ديزٍ يديد اهفٖضٓ 1300

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل يرٖى شٖد فرٖد اهشٖد ؿتداهرديً 1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر ؿتداهيجٖد ظترْ يديديرٖى  1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ يرٖى يديد شوٖيبً داّد 1301

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج يضٖرث ضبنر اديد يديد 1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر يظػفٓ اتّ اهّفب ؿوٓ يديد  1303

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً يظػفٓ ثبتح جيبل اهدًٖ رفبؿٓ 1303

 اهيجخيؾخٌؼٖى  ُٖبى ديدٔ/د.ى.ا يرنز ضتبة رّع اهفرج يظػفٓ ريغبً يديّد ؿبير 1303

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى يظػفٓ شيٖر يظػفٓ اديد 1303

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج يظػفٓ ؿّع ؿتبس  1303

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د يدرشج اهضرّق اهخجرٖتٖج يظػفٓ يديّد دشً ؿتداهيّجّد 1330

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً يظػفٓ يديّد ٖبشًٖ يديد 1333
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج يـبز ؿتداهغٌٓ ؿتداهضبفٓ 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى دوّاً االجخيبؿٖجادارث  يـخز يديد ٖدٓ 1331

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د يدرشج اهضرّق اهخجرٖتٖج يٌبر اتّ اهغٖػ اهشٖد يديد  1333

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د يدرشج اهضرّق اهخجرٖتٖج يٌبر اهشـٖد اديد شيٖخ يديد 1333

       يٌظّر ؿوٓ يٌبر يديد  1333

1333 
 

 يٌبر فخدٓ دبيد ؿتد اهرازق
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ يٌبر ُبضى يظػفٓ اشيبؿٖل 1333

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية يٌبل يجدْ يدرّس غبهٓ  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر يٌَ اهلل اتراُٖى جيـَ اتراُٖى 1330

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى اديد اتراُٖى اهٌبدْيٌَ اهلل  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى يٌَ اهلل خوٖل يديد خوٖل 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يٌَ اهلل ريغبً دشًٖ ؿتداهشالى 1331

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج يٌَ اهلل ظالح اهدًٖ تّٖيٓ  1333

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة يٌَ اهلل ؿيبد يديد دشٌٓ 1333

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  يديد يبُر يديديٌَ اهلل   1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ يٌَ اهلل يديد يديّد اديد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج يٌٓ جيبل يديد ؿوٓ 1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       يٌٓ دشٌٓ ؿتد اهٌتٓ ؿتد اهوػٖف   1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج يِب اديد ؿتداهلل اديد  1310

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د يدرشج اهضرّق اهخجرٖتٖج يِب دشًٖ ؿتد اهديٖد  خبهد  1313

1313 
 

 يِب ؿتداهـزٖز نفبفٓ يديد 
 

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج يٖبدث يديّد ؿوٓ اديد 1311

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج يٌٖب ايٖل ايًٖ ٌجٖة 1313

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج يٌٖب كٌبل ػبٌّٖس ؿتداهشٖد 1313

1313 
 

 يٓ اٌّر يديد رّاص اهجزار
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر

       يٓ ظالح شٖد أديد  1313

       ؿتد اهرؤّف يديد ؿتد اهوػٖف يٓ  1313

       يٓ ؿتد اهِبدْ ؿتد اهخبهق  1313

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ يٓ ؿوٓ دشًٖ ؿوٓ اهجٌبٌٖٓ 1330

1333 
 

 يٓ يخّهٓ  ؿتداهشيٖؾ ؿتداهديٖد 
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى يٓ يديد ٌجٖة يديد اتّ اهـال 1333

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة يٓ يديّد يِدْ شـٖد 1331

 خٌؼٖى اهيجخيؾ جيبل اهدًٖيرفح /ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج يٓ يظػفٓ اتّغبهٓ يديد 1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       يٌٖب يٖخبئٖل ٌجٖة   1333

1333 
 

 يٓ ٌتٖل اتّ اهٖزٖد ؿوٓ
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى ٌجبٍ يديد اديد ايًٖ يٌـبز 1333

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة ٌجالء تخٖح يرشٓ اتّ زٖد 1333

1333 
 

 ٌدا اديد دشًٖ ّٖشف
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة ٌدا ؿبػف يديد اتّ شرٖؾ 1330

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ٌدا يديّد يديّد اهـزة 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ضرًٖ يديد/ى اهيدً اهجبيـٖج تبهيػرٖج ٌدا يظػفٓ نبيل ؿتد اهيجٖد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُيح يظػفٕ/ى ادارث اهلتج االجخيبؿٖج ٌدْ اتّ اهيجد ؿتداهـزٖز  1331

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة  ٌدْ اديد ضّكٓ  يديد  1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ٌدْ ظبتر ؿتداهيٌـى يظػفٓ 1333

1333 

 

 ٌرجس جبتر اديد ؿتداهدوٖى

 

 إدارة بوالق الدكرور االجتماعة

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ؿبدلاشيبء /ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ٌريًٖ يجدْ شٖد ؿراتٓ 1333

1333 
 

 ٌريًٖ يديد زغوّل اديد
 

 إدارة بوالق الدكرور االجتماعة
 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د

       ٌريًٖ يديّد يديد   1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       ؿتد اهلبدر ٌشرًٖ يديد  1330

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل ٌـيَ خبير شٖد يديد دشً 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى ٌـيَ شـد ؿتداهرديً شـد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى دوّاً االجخيبؿٖجادارث  ٌِٓ ؿتد اهـزٖز شراج اهدًٖ  1331

       ٌِٓ إتراُٖى ؿتد اهظبدق  1333

1333 
 

 ٌّرا ؿتبس تدّْ ؿوٓ
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة ٌّرا يِدْ ؿتد اهـبل 1333

 خديج اهجيبؿج ٌبؼم ؿٖشٕ/د يدرشج اهضرّق اهخجرٖتٖج ٌّرا ٌزَٖ نبيل شـٖد  1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى ٌّرا ٌبظر ؿتداهجوٖل يديد 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ثرٖب هتٖة/د اهيـِد اهيخّشػ هوفخٖبح ٌّرا ٖشرْ ؿتداهيجٖد يدٓ اهدًٖ 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ٌّرُبً اضرف شٖد اتراُٖى 1330

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ٌّرُبً زنٓ دشًٖ يديد دشًٖ 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ نرٖى ُيبى/د يرنز ضتبة يدٌٖج ٌظر ٌّرُبً ؿبدل ؿتداهديٖد اتراُٖى  1333

1331 
 

 ٌّرُبً يديد يظػفٓ دٖبة
 

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل

1333 
 

 ُبجر رضبد يديد ؿير تدّْ
 

 إدارة شبرا مصر االجتماعية
 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة

 خديج اهجيبؿج دٌبً ؿضرٔ/ة جيـٖج االشرث اهيشويج ُبهَ ثبتح اتراُٖى ثبتح 1333

       ٌّرُبً ؿتد اهفخبح يديد  1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       ُبهج ؿتد اهٌبظر ؿوٕ يديّد 1333

1333 
 

 ُبهَ ؿتداهِبدْ شٖد اديد
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ

       ُبهج ضرٖف زنٓ ؿوٓ  1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ُبٌٕ اضرف ؿتد اهُّبة 1330

1333 
 

 ُبٖدْ يجدْ يّرٖس ظبرّفٖى
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى يرنز ضتبة دار اهشالى  ُتَ اهشٖد ُبضى يديد  1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج يرّث ؿتد اهشخبر/ى يشخضفٕ اهِرى ُتَ اهلل ؿتداهـزٖز دبيد اهيرجٓ 1331

1333 

 

 ُتَ اهلل يديد اتراُٖى يديد
 

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ

       ُتَ شبيٓ ّٖشف جيـَ  1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ُتج ظبتر ؿتبس يرشٕ  1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ُتَ ؿتد اهلل يديد اهفلٕ 1333

 خديج اهفرد اهشٖدٌِوج /د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  ُتَ ؿبدل يّشٓ اتراُٖى 1333

1333 
 

 ُتَ ؿبػف ؿتداهرديً ؿتداهيجٖد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل

1330 
 

 ُتَ ؿوٓ اديد خوٖل
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى يدرشج اهخوٖل اتراُٖى

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ُتَ يديد ؿتداهرديً يديد ُبضى 1333
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3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خٌؼٖى اهيجخيؾ يرفح جيبل اهدًٖ/ى.ى يرنز ضتبة شراٖب اهلتج ُتَ يديد ؿتداهشخبر يديد ؿتداهلل 1333

1331 
 

 ُدْ دشًٖ ٖدٕ يديد 
 

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى ُدْ ٌبظر يديّد ؿوٓ 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ تشيج ؿتد اهلل/ى يترث يظػفٕ نبيل ُدٖر ؿوٓ يظػفٓ ؿتداهردٖى 1333

1333 
 

 ُدٖر يديد ؿتداهفخبح يديّد
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل ُدٖل يديد ُبٌٓ يديّد جالل 1333

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  ُضبى شيٖر ؿزح يديّد 1333

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اتراُٖى ظترٔ/ى.ى دار اهـتٖر هرؿبٖج االٖخبى ُضبى يديّد يديد ؿتبس 1333

 خديج اهجيبؿج اتراُٖىّشبى /ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج ُال ؿتد اهلل خغر جُّرْ 1300

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ٌُد اديد جبتر يترّم  1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ٌُد شٖد ؿتداهرديً يديّد  1303

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ٌُد شٖد يديد يديد  1301

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ ٌُد ؿوٓ ؿتداهيـػٓ ايبى خوٖفَ 1303

1303 
 

 ّشبى تّٖيٓ ؿتد اهشيٖؾ يديد
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ّفبء دشً ّٖشف تّٖيٓ 1303

       ّالء دشًٖ أديد شوٖيبً  1303

1303 
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

                              

     

          

          



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 ّالء دّاص ظبهخ دّاص 
 

       ّالء درّٖص نيبل درّٖص   1303

       ّالء ؿالء اهدًٖ ؿتد اهشيٖؾ  1330

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج ّالء يديد يجدْ رضدْ ظبهخ 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ّالء يديّد اتّ اهشـّد تنر  1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ؿبيرّالء /ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ّهٖد ّجَٖ اتراُٖى شالى 1331

1333 
 

 ٖبشيًٖ اتراُٖى يديد اتراُٖى
 

 يضرف خبرجٕ يديد داّد/د يبّٖ 33يرنز ضتبة 

 خديج اهجيبؿج ظفبء فرغوٕ/د يرنز ضتبة اهّفبء االيل ٖبشيًٖ اديد اتراُٖى  يديد 1333

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  ٖبشيًٖ خبهد ؿتد اهخّاة ؿلٖوج 1333

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ٖبشيًٖ ػَ يديد شٖد اديد 1333

1333 
 

 ٖبشيًٖ ؿالء شٖد اديد 
 

 خديج اهجيبؿج ّشبى اتراُٖى/ى ادارث ّشػ اهلبُرث االجخيبؿٖج

 خديج اهجيبؿج فرغوٕظفبء /د يرنز ضتبة اهّفبء االيل ٖبشيًٖ يديد شٖد شٖد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ٖبشيًٖ يديد ٌجٖة اديد  1330

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج ٖبشيًٖ يرشٓ يديد يرشٓ 1333

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ٖبشيًٖ يٌخظر اديد ايًٖ 1333

1331 
 

 ٖبشيًٖ ٖدٓ درّٖص ؿٖشٓ
 

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج ٌِٓ جيبل شـد يديد 1333

                    

          

                              



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ اتخشبى اهدشّكٓ يديد زُراً 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج اديد جيبل شٖد شبهى 1333

 يضرف خبرجٕ شر اهخخى/أ ادارث دوّاً اهخـوٖيٖج اديد شـٖد ؿتداهديٖد 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى دوّاً االجخيبؿٖجادارث  اديد يديد يظػفٓ ديزث 1333

 يضرف خبرجٕ ػَ اهشٖد دشًٖ/ا يرنز ضتبة اهظفب اهضٖيبء ٌتٖل اديد دشًٖ 1333

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ايٖرث اشبيج يديّد يخّهٓ 1310

 خديج اهفرد ٌِوج اهشٖد/د.ى.ا جيـٖج خٌيٖج اهيجخيؾ اهيدوٕ  اتراُٖى ٌّٖس ضرٖتــــجاٖج  1313

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل اَٖ يديّد يظػفٓ اديد 1313

 اهجيبؿجخديج  اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية تٖضّٔ اتراُٖى خّفٖق اتراُٖى 1311

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ؿتٖر ؿزح/ى جيـٖج اهخوفبء اهراضدًٖ ردبة اتراُٖى يديّد شٖد اديد 1313

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج رغّْ شٖد ؿتداهلل  ؿتداهٌتٓ 1313

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج ظبٖيج اتراُٖى /ى ادارث اهّاٖوٕ االجخيبؿٖج يديد غٌٖى يديد غٌٖى  1313

 خديج اهجيبؿج شـبد يديد/د يرنز ضتبة اهتشبخًٖ ٌبظر دشً ؿتداهدٓ دشً 1313

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج ٌشرًٖ يديد يديد ؿّغبهلل 1313

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ُتَ شٖد يظػفٓ اديد ؿوٓ 1313

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ٌُد اتراُٖى ؿوـــٕ اديــد 1330

1333 
 

 ٖبشيًٖ ؿتد اهـزٖز اهػّخٕ ؿثيبً
 

 خٌؼٖى اهيجخيؾ ُتج دشٌٕ/ى ادارث اهيرج االجخيبؿٖج

       تّال ٌتٖل ّٖاكٖى تضٖر  3

                                                       



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

       جّرج تدٖر ٌجٖة إتراُٖى  3

       ضٖيبء دشً ؿتد اهلبدر  1

       ُدْ يبُر أديد يٌظّر  3

       شويٓ ظترْ ؿوٓ ؿتد اهـزٖز تدر  3

       ضبدٖج يظوخ ؿتدٍ 3

       زٌٖة اهشٖد يديد اهشٖد 3

       جِٖبً ضـتبً اديد 3

       اديد يديد ؿوٕ ؿثيبً 3

       اهرفبؿٕ ديزثيديد  30

33 
 

 يٌٖب غبهٕ يركط شـد
 

      

       ضٖيبء ؿدهٕ رٖبع ؿتد اهيلظّد 33

       ُدٔ اديد يديّد يظػفٕ 31

       يرّث اديد يديّد يديد 33

       يرّث دشً يديد دشً 33

       يرّث شٖدُى يديد شٖدُى 33

       يرّث ظالح اهدًٖ ؿوٓ ؿزة 33

       اٖيبً ؿتد اهيػوة يديد ؿتد اهيػوة 33

       اٖيبً يظػفٕ يديد ؿتد اهفخبح 33

                                                                                



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ فخدٓ ؿتد اهغٌٓ أديد شّشً  3

 خٌؼٖى اهيجخيؾ اديد ؿٖشٕ/د.ى.ا اهيجوس اهضـتٕ اهيدوٕ شبرث أديد يديد ؿّاد  3

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية شِبى اهشٖد يديّد ُرٖدْ  1

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ ّالء ؿبير/ى.ى ادارث ضترا اهخٖيج االجخيبؿٖج ؿيرّ شبيٓ شـٖد يديد  3

 خديج اهجيبؿج اديد شوٖيبً/ة إدارة شبرا مصر االجتماعية يرٖبً فؤاد فِيٓ اشنٌدر  3

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً يديد ؿتبس يديد ريغبً  3

3 
 

 يٌبل ؿتد اهجوٖل ؿتد اهديٖد 
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج ُتج اهلل أديد يديد  يخّهٓ  3

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اشيبء ؿبدل/ى ادارث دوّاً االجخيبؿٖج يظػفٓ أتّ ؿرة ّفبء يديد  3

 يجبالح اهخديج االجخيبؿٖج رغب ؿفٖفٕ/ى.ى ادارث اهيـبدٔ االجيبؿٖج أديد ػوـح ؿوٓ يديد  30

 خديج اهجيبؿج يديد فّدث/د جيـٖج رشبهج دوّاً راٌٖب ؿتد اهلل ّٖشف  33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ اديد ؿتد اهديٖد/د رؿبٖج ضتبة ؿوّى شدر شبيٓ نيبل يديد  33

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل أديد ػوـح شـد يديد   31

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل يرّث إتراُٖى اهدشّكٓ يديّد  33

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل أيل اتراُٖى جّدٍ يديّد   33

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ضرٖف أضرف يديد ٖشرْ   33

 خديج اهجيبؿج ٌُد دشً ديبد/ى جيـٖج رشبهج تفٖظل ضٖيبء ؿظبى دشً إتراُٖى   33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج ضٖيبء يديد ضـتبً يديد  33

               



 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌ  مسئول الفرقة الرابعة مدٌر وحدة التدرٌب المٌدانً  
جمال شكري محمد عثمان/ د.أ                                                       أحمد خلٌفة أحمد ٌونس / د                                                                     محمود رضوان/ د  

3123/  3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتساب على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اهلشى اهـويٕ اهيضرف اهيؤششج اشى اهػبهة ى  

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج ػبُرث يديد ؿوٓ ضـتبً  33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج ؿزٖزث رغب ؿتد اهـبػٓ ؿلٖل  30

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج يٓ يديد فِيٓ ُبضى  33

33 
 

 يرّث يظػفٓ ؿوٓ يديّد  
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج

31 
 

 غبدث ؿتبس رضدْ يديد 
 

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يديد ؿتد اهوػٖف/د رؿبٖج ضتبة اهجبيـج

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يترّنج ؿوٖق/ى.ى جيـٖج ػفّهخٕ تدوّاً أيبٌٓ يديد دضٖص ّٖشف  33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يترّنج ؿوٖق/ى.ى جيـٖج ػفّهخٕ تدوّاً ؿبدل ريغبً أديد يديّد  33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يترّنج ؿوٖق/ى.ى جيـٖج ػفّهخٕ تدوّاً يديّد يترّم ؿتد اهيؤيً  33

 اهخخػٖػ االجخيبؿٕ يترّنج ؿوٖق/ى.ى ػفّهخٕ تدوّاًجيـٖج  ٌريًٖ ّجَٖ ّٖشف ُّتَ   33

 خديج اهفرد ٌفًٖ ظبتر/د إدارة بوالق الدكرور االجتماعة ضٖيبء ػبرق ؿتد اهشالى  33

 

                                        

          


