
على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل اتخشبُ شٜد ِدِد دِد 3001

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التربية اتخشبُ ِدِد اٍشٜد ِراد 3002

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  كوتسيكاجمعية مصر المحروسة ب اترإُٜ جِـٔ ِدِد ؿَٙ 3003

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التربية اترإُٜ رِغبّ اترإُٜ دشّ 3004

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى اترإُٜ ِدِد ؿتد اٍِـتٗد اٍشٜد 3005

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  رة الوايلى التعليمية ادا اترإُٜ ِدِد ِدِد اٍشٜد 3006

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ادالُ دشْٙ ْجٜة ؿتد اٍِبًٍ 3007

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى ادالُ ظبٍخ ؿتد اٍِْـُ ظبٍخ 3008

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التربية الُ ِدِد دشّ اتٗ ْدااد 3009

 مجاالت الخدمة االجتماعية نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح ادِد اشِبؿٜل ذبتح ٕبضُ 3010

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل احمد اشرف عبد العزيز عبدهللا 3011

 مجاالت الخدمة االجتماعية نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح ادِد جِبل ؿَٙ ادِد 3012

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج ادِد دشّ دبِد شَِٜبّ دؿتس 3013

 التخطيط االجتماعى عيلحسام اسما/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ادِد رنبؿٙ ِدِد ؿتد اٍدَُٜ 3014

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ادِد شبٍُ ادِد ؿضِبٗ٘ 3015

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ادِد شبِٙ ؿتد اٍدِٜد ؿػٜٔ 3016

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ادِد شـد ِدِد ِظػهٙ 3017



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ادِد شـٜد ىرْٙ ؿَٙ 3018

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ادِد شِٜر نبرٗو ؿتد اٍهخبح 3019

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  صر المحروسة بكوتسيكاجمعية م ادِد ضدبخٔ ؿتد إٍٗبة نغل 3020

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التربية ادِد ضٗىٙ خَم دشّ 3021

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ادِد ؿتد اٍجبتر ؿتد اٍتر ؿَٙ ؿِر 3022

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ٍهخخ ؿشٌرادِد ؿتد اٍـؼُٜ اتٗ ا 3023

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين ادِد ؿتد اهلل اٍشٜد زٜداّ 3024

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التربية ادِد ؿتد اٍْتٙ ؿتد اٍهخبح ؿتد ٍدَُٜ 3025

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية سيدات مصر الجديدة تد اٍْـُٜ ِدِٗد ادِدادِد ؿ 3026

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ادِد ؿتداٍـزٜز ػٔ تِٜٗٙ 3027

 اعىالتخطيط االجتم مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ادِد ؿتداهلل ِدِد اتٗ ىِر 3028

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج ادِد ؿزح ؿتد اٍتبر٘ دشّ 3029

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التمريض ادِد ؿِبد نبرٗو ِدِد 3030

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ادِد نٗز٘ ِدِد ضٗىٙ ِـٗع 3031

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ادِد ِجد٘ ِدِد شٜد 3032

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل ادِد ِدشّ ِدِد ؿتد اٍِْـُ 3033

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التمريض ادِد ِدهٗؼ ِترًٗ زؿهبح 3034



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ادِد ِدِد اترإُٜ خَٜل 3035

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين ادِد ِدِد اتٗ ردبة ؿزٗز 3036

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التمريض ادِد ِدِد زٌٙ ؿتد اٍـزٜز 3037

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية ِد ؿتد اٍـبل ادِدادِد ِد 3038

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التمريض ادِد ِدِد ؿتد اٍِجٜد ادِد 3039

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية ادِد ِدِد نخٗح ؿَٙ 3040

 خدمة الجماعة على موسى/ د رعاية شباب كلية التمريض ِدِٗد دشبّْٜادِد ِدِد  3041

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ادِد ِدِد ِدِٗد ِدِد شَُٜ 3042

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ادِد ِدِٗد اٍشٜد ؿتد اٍـزٜز 3043

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس اٍـزٜز ادِد ِخخبر ؿٜٗس ؿتد 3044

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ادِد ِراد ؿتد اٍدِٜد ِجبٕد 3045

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ادِد ٕالل ؿػٜٔ ظير 3046

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  ة رسالة بفيصلجمعي اشبِج ِدِد ؿَٙ اترإُٜ زٜٗل 3047

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية اشراء ادِد ؿَٙ دشّ 3048

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية اشراء اٍلرٜة ادِد ِدِٗد 3049

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  يمة التعليميةادارة شبرا الخ اشراء جِبل ؿتد اٍدبنؼ ِدِد 3050

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اشراء ؿبدل ِدِد اترإُٜ نخٜخ 3051



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشراء نٗز٘ ؿتد اٍداُٜ اٍشٜد ضَتٙ 3052

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين جد٘ جالل ادِداشراء ِ 3053

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل اشراء ِدِد اٍِخٍٗٙ اٍِخٍٗٙ 3054

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشراء ِدِد ؿَٙ ِدِد ؿٜشٙ 3055

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ِد ؿتد اٍدِٜد دشّٜاشالُ اد 3056

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشالُ دشّ ٌبِل ؿػٜٔ 3057

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية اشالُ شبٍُ ادِد ادِد شبٍُ 3058

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشالُ شبٍُ دشّٜ ِدِٗد 3059

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية اشالُ ظالح اٍدّٜ ِدِد ِدِد 3060

 خدمة الفرد صالحايمان / م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اشالُ ؿبدل ِدِد اٍـرتٙ شٜد 3061

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل اشالُ ؿبػم ِدِد نؤاد 3062

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشالُ ؿتد اٍِدشّ ضدبخٔ ؿَٙ 3063

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ةادارة شبرا الخيمة التعليمي اشالُ ْجد٘ ؿتد اٍهخبح ِدِد 3064

 مجاالت الخدمة االجتماعية نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح اشالُ ْظر شٜد ِدِد ِظػهٙ 3065

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل اشالُ ٜبشر ِدِد دشّٜ 3066

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين ِٜد اتٗ اٍـّْٜاشِبء اتٗ اٍـّْٜ ؿتد اٍد 3067

 مجاالت الخدمة االجتماعية ليلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية اشِبء ادِد ػٔ ؿتداٍتبىٙ 3068



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 فردخدمة ال عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اشِبء ادِد ؿتد اٍلْٙ خَٜل 3069

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء اِبُ نزاؽ ادِد 3070

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اشِبء اِّٜ ِدِد ِدِد دشّ 3071

 خدمة الفرد اميرة جابر/  م م مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول اشِبء جِبل ؿتداٍْبظر جبتر 3072

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اشِبء دشْٙ ِدِد اترإُٜ 3073

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشِبء دشّٜ شٜد ؿتد اٍدِٜد 3074

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء راكة تٌر٘ دبِد 3075

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى اشِبء رِغبّ زٌرٜب نُٖٜ 3076

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء شِٜر ؿتداٍجٗاد 3077

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اّاشِبء شٜد ؿتد اٍردِّ ِٖر 3078

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اشِبء شٜد ؿتد اٍشالُ اترإُٜ 3079

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشِبء ضبٌر ؿتد اٍـزٜز ؿػٜٔ اٍيػبّ 3080

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية اشِبء ضِس اٍدّٜ زٌرٜب ػٔ 3081

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اشِبء ؿبدل نبرٗو ِدِد 3082

 الجتماعيةمجاالت الخدمة ا انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء ؿبدل ِدرٗس ؿتداٍِجٜد 3083

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشِبء ؿتد اٍِجٜد ؿتد اٍدِٜد 3084

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اشِبء ؿتداٍدٌُٜ ِدِد اٍتٖٗاضٙ 3085



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  تعليميةادارة شبرا الخيمة ال اشِبء ؿَٙ ِدِد اٍتبجٗر٘ 3086

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة اشِبء نغل ِدِد ِدِٗد 3087

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين اشِبء ِجد٘ ؿتد اٍدٌُٜ ؿَٙ 3088

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  مدينة نصر التعليمية ادارة اشِبء ِدِد اشِبؿٜل ترٌبح شٜد 3089

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء ِدِد ؿتداهلل اٍشٜد 3090

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اشِبء ِدِد ؿَٙ ِدِد ؿتد اٍـبل 3091

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين ِبء ِرزٗو ِدِد ادِداش 3092

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اشِبء ْتٜل ؿتد اٍجٗاد دشّ ؿٜشٙ 3093

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية اشِبؿٜل دشّ ِدِد ؿتد اٍِيظٗد 3094

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل اشِٖبّ ِدِد ِظػهٙ اتٗزٜد 3095

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اضجبّ ادِد خٗنٜو ِخٍٗٙ 3096

 مجاالت الخدمة االجتماعية نانوار رمضا/ م م ادارة حلوان التعليمية اٌرُ ِدِد ؿز اٍدّٜ ِدِد اٍِٖد٘ 3097

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين االء ادِد نؤاد ضٗىٙ اٍدْبٗ٘ 3098

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية االء ؿظبُ اْٗر ؿػٜج 3099

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية االء ِدِد ؿبِر ِدِد ِشَُ 3100

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية اٍشٜد اترإُٜ ِدِد ِدِٗد اٍدزّٜ 3101

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج اٍشٜد ؿَٙ دشّٜ اٍشٜد 3102



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  نصر التعليميةادارة مدينة  اٍشٜدث ِظػهٙ ْظر ؿَٙ اتٗ ؿبِر 3103

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اِبل ٌِبل اٍدّٜ ٜٗشم ؿز اٍدّٜ ِدِد 3104

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اِبْٙ خٗنٜو ِدِد خٗنٜو 3105

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية شخبراِبْٙ زإر ادِد ؿتداٍ 3106

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اِبْٙ شبِٙ ِدِد ؿَٙ ؿبضٗر 3107

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى اِل جِبل اٍدّٜ ِدِد ِدهٗؼ 3108

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ر ِدِد اتٗ ؿبظٙاِل ؿبدل ِْظٗ 3109

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اِْٜج اشِبؿٜل ِدِٗد شرٗر 3110

 الجتماعىالتخطيط ا حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اِْٜج دِد٘ رِغبّ ادِد 3111

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اِْٜج خبٍد ِدِد ِدِٗد رغٗاّ 3112

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اِْٜج ظالح ْٜٗس ِدِد 3113

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اِْٜج ؿَٙ دشّ ِدِد دشّ 3114

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين اِٜرث اترإُٜ ِدِد ؿٜشٙ 3115

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اِٜرث ادِد اٍشٜد دشّ 3116

 جتماعىالتخطيط اال حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اِٜرث ادِد ِدِٗد دشّٜ 3117

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اِٜرث جالل ؿَٙ اتٗ اٍْظر 3118

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى اِٜرث ضٗىٙ دشّ ِظػهٙ 3119



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 لتخطيط االجتماعىا ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى اِٜرث ؿتد اٍدِٜد ِدِد اتٗ ػبٍة 3120

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية اِٜرث ؿزح جالل ؿتد اٍهخبح 3121

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا اِٜرث نبٜو جرجس خَٜل 3122

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل /م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اِٜرث ِجد٘ ؿتد اٍيبدر شبٍُ 3123

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اْجٙ دشّٜ ادِد ِدِد 3124

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اْجٙ ؿظبُ ادِد ِرشٙ 3125

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  لمعادىجمعية رسالة با اْجٙ ِدشّ دشّ ؿتدٓ 3126

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين اْٖبر ِدِد ظبدو ْبجٙ 3127

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون اٜبح ؿالء اٍدّٜ ٗجد٘ ِدِد 3128

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ  يميةادارة شبرا مصر التعل اٜج ؿتداٍشالُ ِدِد ِدِد 3129

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اٜرْٜٙ اِٜل ِْٜر خيبٗ٘ 3130

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اِٜبّ اترإُٜ ادِد ظدظبح 3131

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  ة بالمعادىجمعية رسال اِٜبّ ادِد رنبؿٙ جبد ؿِر 3132

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اِٜبّ اشِبؿٜل اتٗ اٍـال دشّٜ 3133

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اِٜبّ اِّٜ ِدِد ؿتد اٍلهبر 3134

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية اِٜبّ جِبل ادِد خَٜهج 3135

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية اِٜبّ جِبل ِدِد اتٗ اٍشـٗد 3136



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اِٜبّ جِـٔ ْٕداٗ٘ اتٗ ػبٍة 3137

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان اِٜبّ جِٜل ِدِد جِبل 3138

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اِٜبّ دشّ اْٗر دشّ جتر 3139

 فردخدمة ال شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين اِٜبّ شِٜر اٍَٜذٙ اٍدٜة 3140

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات اِٜبّ ِدِد اٍشٜد دبِد 3141

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل اِٜبّ ِدِد ضدبخٔ ؿِراّ 3142

 الخدمة االجتماعيةمجاالت  انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اِٜبّ ِدِد ؿتد اٍدِٜد ِدِد 3143

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اِٜبّ ِدِد ؿَٙ ادِد 3144

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية اِٜبّ ِدِٗد ادِد ِدِٗد 3145

 مجاالت الخدمة االجتماعية رمضانانوار / م م ادارة حلوان التعليمية اِٜبّ ِدِٗد ِدِد ِدِٗد 3146

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين اِٜبّ ِٗشٙ دشّ ِدِٗد 3147

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية اِٜبّ ْضأح نبرٗو دشّ 3148

 التخطيط االجتماعى مطر حازم/ م  إدارة عين شمس التعليمية اِّٜ ادِد ظتدٙ ِدِد ِػبٗؽ 3149

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية اِّٜ ِدِد رِغبّ ؿٜد 3150

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية اْٜبس اترإُٜ ؿَٙ زٌٙ ؿتد اٍردُٜ 3151

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م لتعليميةادارة حلوان ا اْٜبس ؿتد اهلل ؿتد اٍَػٜم شٜد 3152

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية أٜ ادِد اتٗ زٜد ادِد 3153



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية أٜ ادِد دشّٜ ِدِد ؿراىٙ 3154

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  دارة عين شمس التعليميةإ أٜ ادِد ِدِد اٍشٜد 3155

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية أٜ ادِد ِدِد ؿتد اهلل 3156

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى أٜ ادِد ِدِٗد ٕبضُ 3157

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  الخيمة التعليمية ادارة شبرا أٜ اضرم اترإُٜ ادِد 3158

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أٜ اهلل غٜبء اٍدّٜ ِدِد ؿتد اٍٗادد 3159

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية أٜ اهلل ؿرنٔ ِدِد ِدِد اٌٍرِٜٙ 3160

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أٜ اِّٜ ٌبِل اِّٜ 3161

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية أٜ اْٗر ضدبخٔ ظدىٔ 3162

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية أٜ أشبِج ٗدٜؾ راضد 3163

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات بل ؿتبس ِدِدأٜ جِ 3164

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية أٜ جِبل ِدِد اترإُٜ 3165

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  أٜ دشّٜ ادِد ؿتدٓ اٍترتر٘ 3166

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى دِد٘ ؿتد اٍردُٜ ؿَٙأٜ  3167

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أٜ رِغبّ ادِد اتٗ اٍهخٗح ادِد 3168

 تماعىالتخطيط االج حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية أٜ زٌرٜب ٜدٜٙ اتٗ ؿٜشٙ 3169

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى أٜ شِٜر ٌبِل دشٗىٙ 3170



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية أٜ ظتر٘ دِٗدٓ اٍدشْٜٙ االِضبػٙ 3171

 الجتماعىالتخطيط ا حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية أٜ ظالح ؿتد اٍدِٜد ِدِد 3172

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى أٜ ػَـح شـد شَػبّ 3173

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية أٜ ػٔ شٜد ِدِٗد َٕٜل 3174

 خدمة الفرد جابر اميرة/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول أٜ ؿبدل ادِد ِشـٗد 3175

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية أٜ ؿبدل دشّ دشّ 3176

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية أٜ ؿبظُ اشِبؿٜل ؿتد اٌٍرُٜ رِغبّ 3177

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   نجمعية الشبان المسلمي أٜ ؿتد اٍدٌُٜ ِدِد نبرٗو ادِد 3178

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية أٜ ؿتد اٍدِٜد ِدِد ؿتد اٍْتٙ 3179

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أٜ ؿالء ؿتد اٍَػٜم كرٜة 3180

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول مؤسسة أٜ ؿَٙ اتٗ اٍدشّ ؿَٙ ؿَٗص 3181

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون أٜ ِدِد اٍشٜد  ؿتد اٍرشٗل 3182

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية أٜ ِدِد شٜد ْبد٘ ؿتد اٍـبل 3183

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دِد ظالح اٍدّٜ ِدِد ِدِدأٜ ِ 3184

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية أٜ ِدِد ِدِد ؿٜٗس 3185

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية أٜ ِدِٗد ؿتد اٍِجٜد ادِد ٕرٜد٘ 3186

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ٔ ِدِٗد ِدِٗد ظتر٘اٜ 3187



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية أٜ ِخخبر ادِد تشْٜٗٙ 3188

 دخدمة الفر اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى أٜ ِددح ادِد اترإُٜ اٍجِل 3189

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية أٜ ِِدٗح ؿػٜج خَٜل 3190

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية أٜ ِٖد٘ ؿتد اٍـزٜز ِدِد 3191

 االت الخدمة االجتماعيةمج انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية اٜٖبة اشبِج نِٖٙ دٌُٜ 3192

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات إِٜبّ ِدِد ؿتد اٍيبدر  3193

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أدِد إشِبؿٜل ظبٍخ  3194

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د ترعاية شباب كلية حاسبات ومعلوما أدِد دِدٚ ؿتد اٍِْـُ دبِد  3195

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية سيدات مصر الجديدة أشِبء ِدِٗد رضبد دشّٜ أتٗ زٕرث 3196

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أِٜرث ِدِد أتٗ تٌر رغٗاّ  3197

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د ب كلية حاسبات ومعلوماترعاية شبا أٜج دِدٚ إترإُٜ اٍشٜد  3198

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أٜج ؿبدل ؿَٛ ِدِد  3199

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات أِّٜ ؿتد اٍِجٜد ؿٜٗس  3200

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  مة التعليميةادارة شبرا الخي تذْٜٔ اترُٕٜ شٜد 3201

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة تدٗر ِدِد تٌر٘ اٍظبٗ٘ 3202

 مجاالت الخدمة االجتماعية نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح تشبُ اِجد ِدِد ادِد 3203

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ؿتد اٍردِّ ِظػهٙتشِج اضرم  3204



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية تشِج ظالح رنبؿٙ خَم اهلل 3205

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة تشِج نخدٛ ضدبح ؿَٛ  3206

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية تشِج ِدِد رجة ِدِٗد شَِٜبّ 3207

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى تشِج ِدِد ؿتد اٍرازو اترإُٜ ضـتبّ 3208

 التخطيط االجتماعى اسماعيلحسام / م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية تشِج ٗدٜد زٌٙ ؿتد اٍهخبح 3209

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية تٜخر ظتر٘ رٜبع ؿجتبّ 3210

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية خشُْٜ ؿهٜهٙ ِدِٗد جََٜج 3211

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة خلرٜد خبِر خَٜل ؿتد اهلل 3212

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية خلرٜد ؿبدل دشّ ِدِٗد دشّْٜ 3213

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية خٜشٜر ؿبظُ ِدِد دِٜدٓ 3214

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د لية تجارةرعاية شباب ك جِبل اترإُٜ ادِد اترإُٜ 3215

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين جِبل ؿتد اٍدِٜد شالِٔ ؿتد اٍَػٜم 3216

 مجاالت الخدمة االجتماعية ليلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية جِبل ؿِبد ؿتد اٍشالُ دْهٙ 3217

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة جِالح ؿتد اٍدَُٜ دبنؼ دشّ 3218

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية جٖبد اِجد ادِد اٍْيَٙ 3219

 مة االجتماعيةمجاالت الخد فتحى حسن/ م  جمعية سيدات مصر الجديدة جٖبد دبِد ِدِد ِدِد كُْٜ 3220

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية جٖبد شـٜد شٜد ادِد دشّٜ 3221



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية جٖبد ؿتد اٍخبٍو اترإُٜ ؿتد اٍخبٍو 3222

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس جٖبد ؿزح ؿتد اٍِْـُ دَِٙ 3223

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية جٖبد ِجد٘ ِْٜر ٗدٜد ؿٗع  3224

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس جٜالّ ِدشّ ِدِد ضتل اترإُٜ 3225

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية دبزُ ِدِد شٜد اتٗ زٜد 3226

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية دتٜتٔ دبنؼ اٍشـٜد دبنؼ 3227

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية دجبزٜٔ ظالح تخٜح ْجد٘ 3228

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  تعليميةادارة شمال الجيزة ال دشبُ اٍدّٜ ِجد٘ ِدِٗد ادِد 3229

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية دشّ تشْٜٗٙ ؿتد اٍـدل ؿتدٓ 3230

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس دشّ جِبل دشّ ادِد دشّ 3231

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية دشّ جِبل دشّ دشْٙ ادِد 3232

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م   ادارة المعادى التعليمية  دشّ خبٍد اترإُٜ دشّ 3233

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دشّ ؿز اٍـرة اْٗر ؿز اٍـرة 3234

 مجاالت الخدمة االجتماعية وسن عبدالونيسس/ د رعاية شباب كلية تجارة دَُٜ ٌِبل نؤاد ىدِٜر 3235

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دِبدٓ ِدِد ِدِد ؿتد اٍجَٜل 3236

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس دِٜدٓ ِبٕر دبِد شَُٜ اٍدىِٜر٘ 3237

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ارة شمال الجيزة التعليميةاد دْبّ دشبُ شٜد ؿػٜٔ راضد 3238



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى دْبّ شٜد اترإُٜ ؿتد اٍخبٍو 3239

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دْبّ ؿتد اٍدِٜد ِدٙ اٍدّٜ ؿتد اٍدِٜد 3240

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دْبّ ِدِد اترإُٜ اشِبؿٜل 3241

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  دْبّ ِدِد اشبِٔ ؿتداٍِْـُ 3242

 ة االجتماعيةمجاالت الخدم سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة خبٍد ؿبدل ادِد ؿتد اٍجٗاد 3243

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس خبٍد ِدشّ ِدِد ِدِٗد تدٗ٘ 3244

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى خبٍد ِدِد ؿَٙ ؿتبس 3245

 معتنظيم المجت محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية خَٗد خبٍد ِدِد اٍشـٜد 3246

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس خَٗد ِدِد خٜر ادِد ِدِد ختر 3247

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية خَٗد ِدِد شٜد اٍظبٗ٘ 3248

 تمعتنظيم المج محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية داٍٜب ظتدٙ ؿتد اهلل اٍدجبر 3249

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى داٍٜب ؿتبس ضٗىٙ ضـٜة 3250

 التخطيط االجتماعى فؤاد حسين/ د مايوأول 51مركز طبى  داٍٜب ؿػب ؿتدٓ ؿػب 3251

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  داٍٜب ِدرٗس ِدِد رنبؿٙ 3252

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية د نبٜو داٗد شٜدُٕداٗ 3253

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين دؿبء رتٜؾ ؿَٙ ؿتد اٍيٗ٘ 3254

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية رسالة بالمعادى دؿبء شبِٙ ِدِد ادِد 3255



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية د ؿَٙدؿبء شِبرث ِدِ 3256

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس دؿبء ضتبْٔ اترإُٜ ضتبْٔ 3257

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دؿبء ضـتبّ ادِد ِدِٗد 3258

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ددؿبء ظالح ادِد شٜد ادِ 3259

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية دؿبء ؿتد اهلل اتٗ زٜد اٍِلبٗر٘ 3260

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دؿبء نخدٙ ؿتد اٍخبٍو اٍشٜد جـهر 3261

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ُٜ غٜم اهللدؿبء ِدِد اترإ 3262

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دؿبء ِدِد شـد ادِد 3263

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دؿبء ِدِد ِدِد ِدِد ِـبػٙ 3264

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ـد ِدِددؿبء ِدِٗد ش 3265

 خدمة الجماعة عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق المعادى دؿبء ْجٜة ادِد خالم 3266

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل دِٜبْٔ ٌِبل ضْد ِٜخبئٜل 3267

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة دْٜب اشـد ؿتد اٍدِٜد ِدِد 3268

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة دْٜب ػبرو ِدِد شـد اٍدّٜ 3269

 خدمة الجماعة عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق المعادى دْٜب ؿبػم ِدِٗد جبد نركل 3270

 خدمة الجماعة عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق المعادى دْٜب االِٜر اضرم اتٗ اٍشـٗد 3271

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية دْٜب اِّٜ ؿتد اٍؼبٕر ِدِد اٍزكتٙ 3272



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون دِد اشِبؿٜلدْٜب جِبل نُٖٜ ِ 3273

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية دْٜب خبٍد جِـٔ ِدِد 3274

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة دْٜب خَٜل اترإُٜ ؿػب اهلل 3275

 التخطيط االجتماعى حسام اسماعيل/ م  ادارة شبرا الخيمة التعليمية دْٜب شبِٙ تضب٘ ضدبخٔ 3276

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية دْٜب شـٜد ِدِد ؿزاُ 3277

 لجماعةخدمة ا صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  دْٜب ظالح ؿرتٙ دشّ 3278

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية دْٜب ؿتد اٍردِّ دشّٜ ؿتد اٍجٜد 3279

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية دْٜب ؿتد اٍـزٜز ِدِد شٜد 3280

 مشرف خارجى ائيل ذكى سويحةميخ/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس دْٜب ؿَٙ اٍشٜد ِدِد 3281

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية دْٜب ِدِد جٗدٓ ِدِد 3282

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية سيدات مصر الجديدة دْٜب ِدِد دشبّْٜ ِرٗاّ 3283

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  الوايلى التعليمية  ادارة دْٜب ِدِد ؿتد اٍـبل ِدِد ْتٗ٘ 3284

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة دْٜب ِدِٗد ِظػهٙ ِدِٗد 3285

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول دْٜب ْتٜل ِْٜر ؿبزر 3286

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ؿتد اٍشالُ ِدِدراِٙ ِدِد  3287

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة راِٙ ٕبْٙ نٌٜٗٔ ؿتد اٍضٖٜد 3288

 لخدمة االجتماعيةمجاالت ا سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة راْب دشبُ اٍدّٜ دْهٙ ِدِٗد 3289



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية راْب رغب ؿَٙ ٜٗشم 3290

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية ام كلثوم بعين شمس راْب ِدِد جٗدٓ ِدِد 3291

 خدمة الجماعة عواطف عطفى/ م م  ادىمدرسة الخلفاء الراشدين بحدائق المع راْٜب دشْٙ ِدِٗد خرٌٙ 3292

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية راْٜب ؿِبد ؿتداٍدِٜد  3293

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية راْٜب ِدِد٘ ِدِد جِـٔ 3294

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ميةادارة شمال الجيزة التعلي راْٜب ْتٜل ِدِد ػٔ ؿَٙ 3295

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج رأنح رِغبّ اٍشٜد ؿتد اٍؼبٕر 3296

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين رتبة ؿالء اٍدّٜ ؿتداٍجبتر 3297

 مجاالت الخدمة االجتماعية حى حسنفت/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ردبة ظترٚ ؿتد اٍـزٜز  3298

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ردبة ِجد٘ نخدٙ شَُٜ 3299

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ردِج ِدِٗد ؿَٙ ِدِد 3300

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  نجمعية الخلفاء الراشدي رضب ؿبدل ضتل ؿِر 3301

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية رغٗ٘ جِبل ؿتد اٍْبظر ادِد 3302

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية رغٗ٘ شٜد نؤاد ادِد 3303

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  ن شمس التعليميةإدارة عي رغٗ٘ ؿتد اٍدِٜد ِدِد ؿتد اٍدِٜد 3304

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية رغٗ٘ ِْظٗر ؿػٜج ِدِد 3305

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ركدٓ ادِد ِدِد ِدِٗد 3306



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د جارةرعاية شباب كلية ت رِغبّ دشّ ِدِد ِدِد 3307

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية رْب دشّ ادِد ِدِد خَٜهج 3308

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية رْب ِجد٘ ؿذِبّ شٜد ادِد 3309

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين رٜٗدا ظبٍخ زٌرٜب ظبٍخ 3310

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية رٜٗدا ِدِد اٍشٜد ِدِد 3311

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان رُٜ خبٍد ؿَٙ ِدِد اٍيَٜٗتٙ 3312

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ؿتد اٍْتٙ رُٜ شٜدؿتد اهلل 3313

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين رٜٖبُ رجة اتٗ اٍهخٗح اٍشٜد 3314

 الجتماعيةمجاالت الخدمة ا هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية رٜٖبُ ؿتد اٍرازو نخدٙ ؿِر 3315

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول رٜٖبُ ؿتد اٍـبػٙ ِدِد ؿتد اٍـبػٙ 3316

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية رٜٖبُ ؿرتٙ شٜد ٜٗشم 3317

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  انرعاية شباب جامعة حلو رٜٖبُ ؿالء ؿتداٍدِٜد ؿتد اٍردِّ 3318

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م   جمعية الشبان المسلمين رٜٖبُ ؿَٙ ؿِر ؿتد اٍـبل 3319

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل رٜٖبُ ِدِد ؿٗع دشبّْٜ 3320

 مجاالت الخدمة االجتماعية ى حسنفتح/ م  جمعية الخلفاء الراشدين زتٜدث ٜبشر ؿػٗث ِدِد ؿتدٓ 3321

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان زٕراء رنـح دِزث  3322

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية زْٜة ؿتد اٍتبشػ ٕبضُ اٍشٜد 3323



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد ودشيماء محم/ م  المجلس القومى للسكان زْٜة ؿتد اهلل ؿزح ؿتد اٍخبٍو 3324

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  زْٜة نرر اهلل ِدِد ؿَٙ 3325

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية زْٜة ِدِد اتٗ اٍهخٗح اٍشٜد ِراد 3326

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  ميةإدارة عين شمس التعلي زْٜة ِدِد ؿتد اٍـزٜز اتٗ اٍـال اٍضٜخ 3327

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية زْٜة ِدِٗد ادِد ِدِٗد 3328

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية زْٜة ِظػهٙ شٜد ؿَٙ 3329

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  جتماعيةادارة بوالق الدكرور اال شبرث اترإُٜ ؿتد اٍـزٜز ِدِد 3330

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شبرث اتٗ اٍـال اتٗ اٍِجد ؿتد اهلل 3331

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شبرث اٍشٜد ؿتد اٍؼبٕر دشّ اٍدٜضج 3332

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل برث دجبر ٜٗشم شٜدش 3333

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل شبرث شـٜد ادِد اتٗ اٍْٗر 3334

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شبرث ظتر٘ ِدِٗد ادِد شٜد 3335

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية الح اٍدّٜ دشّٜ ؿذِبّشبرث ظ 3336

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون شبرث ؿبدل اترإُٜ ؿتد اهلل 3337

 الجتماعيةمجاالت الخدمة ا انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شبرث ؿتد اٍدٌُٜ ِدِد ؿتد اهلل 3338

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل شبرث ؿتد اٍدِٜد ؿتد اٍِدشّ 3339

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية شبرث ؿتد اٍشخبر ِدِٗد ِدِد اٍشبؿٙ 3340



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مشرف خارجى داودمحمد / أ  رعاية شباب جامعة حلوان شبرث ؿِرٗ دشْٙ ٕرٜد٘ 3341

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شبرث نرر ِدِد ِدِٗد اترإُٜ 3342

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية شبرث ِبٕر شبٍُ ِدِٗد 3343

 االجتماعى التخطيط حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية شبرث ِدِد ادِد اٍشٜد شتؾ 3344

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شبرث ِدِد اشِبؿٜل دبِد درٜٗص 3345

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية شبرث ِدِد ٌبِل دشّٜ 3346

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ليميةادارة شمال الجيزة التع شبرث ِظػهٙ اٍشٜد ِدِد ٜٗشم 3347

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية شبرث ِظػهٙ ِدِد شالِج 3348

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  شبرث ِظػهٙ ْؼٜر دشّ ؿَٙ 3349

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ةادارة شبرا الخيمة التعليمي شبرث ِِدٗح دشّٜ ؿتد اٍلْٙ 3350

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شبرٓ اترإُٜ اتٗ اٍـزُ اترإُٜ 3351

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية شبرٓ ؿبػم ؿتدٓ شَِٜبّ 3352

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل دشبشتٜال اٍشٜد اٍـرتٙ اٍشٜ 3353

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية شبٍٙ شالِج ؿَٙ ؿتد اٍجٗاد 3354

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شبِٜج جِبل شـد ؿَٙ 3355

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ارة الوايلى التعليمية اد شدر ِدِد ؿتد اٍْتٙ اٍشٜد 3356

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شدر ِدِد ؿَٙ شٜد خػبة 3357



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية شـبد ِدِد ؿبضٗر رجة 3358

 مجاالت الخدمة االجتماعية الهام حلمى/ د  رعاية شباب صيدلة ُ ِدِد اترإُٜشـدٜج اترإٜ 3359

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شـدٜج دْهٙ ؿػٜج ِدِد درة 3360

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  شَِٙ ضرٜم تدر اٍدّٜ ادِد دشّٜ 3361

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول شَِٙ ؿبدل ؿتد اٍـزٜز ؿتد اهلل 3362

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية شَِٙ ِدِٗد ؿتد اٍدٌُٜ اٍجِل 3363

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  عيةادارة بوالق الدكرور االجتما شَٗ٘ ؿتد اٍدِٜد خْٗشٙ ؿتد اٍدِٜد 3364

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  شِبح ؿبدل خَم ٕبضُ 3365

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شِبح ِدِد غٜم اهلل ؿتد اٍدِٜد 3366

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  يةادارة بوالق الدكرور االجتماع شِبح ٜدٜٙ ػٔ زٜبدث 3367

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية شِبٕر ؿظبُ اْٗر ِدِٗد 3368

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية شِر اترإُٜ ادِد ِدٌٗر 3369

 مشرف خارجى ودمحمد دا/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شِر دشّٜ ؿَٙ دشّٜ االتٜع 3370

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شِر دِد٘ اٍشٜد دشّ 3371

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  شِر دِد٘ ؿتد اٍردِّ دشّٜ 3372

 تنظيم المجتمع يرفت جمال م/ م .م  مركز شباب حلمية الزيتون شِر دْهٙ كرٜة ِدِد 3373

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شِر رجة ؿتد اٍدِٜد دشّ 3374



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية شِر رنـح ؿتد اٍِـتٗد تْٖشبٗ٘ 3375

 مجاالت الخدمة االجتماعية يزهالة عبدالعز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شِر شـٜد ٜدٜٙ 3376

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان شِر ضدخٔ ِدِد ْٜٗس 3377

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  شِر ػبرو ضـتبّ ْظر 3378

 لفردخدمة ا جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية شِر ؿتداٍدِٜد ؿتداٍِدشّ  3379

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان شِر ؿالء تشْٜٗٙ خَٜل 3380

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شِر ِدِد اٍشٜد ِْظٗر 3381

 خدمة الفرد ايمان صالح/  م ادارة المعادى التعليمية شِر ِدِد ؿتد اٍدٌُ ِشـٗد 3382

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية شِر ِدِد ِدِٗد ؿتد اٍْتٙ 3383

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م   الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة شِر ِدِٗد دشبّْٜ جِـج 3384

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان اة ؿَٙشِٜج ؿبدل ؿتد اٍخٗ 3385

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان شِٜج ِظػهٙ ادِد ِدِد 3386

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان شِٜر ِدتٍٗٙ اترإُٜ دبنؼ اٍضرٜم 3387

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية شِٜٔ خبٍد ؿتد اٍدٙ ؿَٙ 3388

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  شِٜٔ ؿتد اٍِـػٙ اتٗ اٍدِد 3389

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان شْبتل نخدٙ شٜد ضٜٖبتٙ 3390

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان شٖب ْبظر ؿٜد شـٜد ِدِد ؿتد اٍيبدر 3391



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية شٖر ِدِٗد ِدِد ِدِد اٍشٜد 3392

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  دائق حلوانمدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بح شٖٜر ِدِد شٜد ؿتد اٍجٗاد 3393

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م   الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة شٗشّ شرار اٍدّٜ ادِد ِظػهٙ 3394

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية شٗشّ شٜد ِظػهٙ شَِٜبّ جالل 3395

 مجاالت الخدمة االجتماعية نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح دِد شٜد ادِدشٜد ا 3396

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى ضبدٜج ِدِد تضٜر ِدِٗد 3397

 ظيم المجتمعتن دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية ضبْٕدٓ ٌرُ اْٗر ِدِد ؿػٜج 3398

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل ضذ٘ ػبرو ِدِد اِّٜ ِدِد 3399

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ضرٗو دشبُ اٍدّٜ اشِبؿٜل اتٗ ػبٍة 3400

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت /م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضرٗو ِدِد ؿتد اٍَػٜم ِظػهٙ 3401

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ضرّٜ شٜد اترإُٜ دشّ 3402

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ضٖبة اٍدّٜ ادِد شـد ادِد 3403

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  الهندسة بحلوانرعاية شباب كلية  ضٖتبء اشبِج ؿتد اٍَػٜم ادِد 3404

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية العلوم ضْٖدٓ ْبظر ِدرٗس دبِد 3405

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ضٜرّٜ دشّ ظبٍخ ِظَدٙ اٍجٕٗر٘ 3406

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ضٜرّٜ ِدِد دشّ ادِد 3407

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ضِٜبء اترإُٜ ِدِٗد ؿتد اٍِْـُ ٕالل 3408



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية العلوم ضِٜبء اضرم ؿتد اٍخٗاة ِدِد خَٜل 3409

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ِبء جِبل اترإُٜ شٜدضٜ 3410

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء دشّ ادِد نبرس 3411

 فردخدمة ال شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ضِٜبء دشّٜ ؿتد اٍـزٜز ؿَٙ تدٗ٘ 3412

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء خبٍد اترإُٜ ؿتد اٍَػٜم 3413

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ضِٜبء رغب ِجبٕد ادِد 3414

 التخطيط االجتماعى مشحوت زينهم/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء شـد ِدِد ؿتد اٍهخبح 3415

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ضِٜبء شِٜر ؿَٙ ادِد ِظػهٙ 3416

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء شٜد ؿَٙ ادِد زٕراّ 3417

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ضِٜبء شٜد نؤاد دجبة 3418

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ضِٜبء شٜد ِدِد ِدِٗد 3419

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء ضـتبّ ؿتد اٍجَٜل ادِد 3420

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  دكرور االجتماعيةادارة بوالق ال ضِٜبء ظبٍخ ؿتد اٍردِّ ِدِٗد 3421

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ضِٜبء ؿبِر ٜدٜٙ زٌرٜب 3422

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ضِٜبء ؿتد اٍـزٜز ِدِد ؿتد اٍِيظٗد 3423

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ضَتٙ ضِٜبء نرر ادِد 3424

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ضِٜبء نؤاد ِدِد ؿتد اٍرشٗل 3425
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ضِٜبء ٌبِل ِـػٙ تخٜح 3426

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  رعاية شباب كلية الهندسة بحلوان ِٜبء ِدشّ ادِد جِبل اٍدّٜ ؿػب اهللض 3427

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ضِٜبء ِدِد رانح ظبتر اتٗ اٍـّْٜٜ 3428

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  عليمية ادارة الوايلى الت ضِٜبء ِدِد شٜد ؿتد اهلل 3429

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ضِٜبء ٜٗشم اِّٜ ػَتٔ ْٗار 3431

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ظبترّٜ ؿتد اهلل ؿتد اٍدِٜد ِدِد 3432

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية دِد اٍدضبصظهبء جالل ؿٌبضج ِ 3433

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ظهبء رجة اْٗر ظٜبُ 3434

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ظهبء ؿَٙ خٗنٜو ظبٍخ 3435

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  ثة بفيصلمدارس فضل الحدي غٜبء ػبرو شـد دشّٜ 3436

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ػبرو اترإُٜ شَِٜبّ ِدِد 3437

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ػبرو ِدِد ِدِٗد ؿز اٍدّٜ 3438

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  الهندسة بحلوانرعاية شباب كلية  ػبرو ٕبضُ اشِبؿٜل ِدِد 3439

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ػبرو ٜدٙ ِدِد ؿَٙ 3440

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ؿتد اٍردِّ ِدِد ؿتدٓ ِدِد دبِد 3441

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  التعليميةادارة شبرا مصر  ؿتد اٍـزٜزضدبح اتٗ اٍِجد 3442

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ؿتد اهلل شٜد ادِد شَِٜبّ اٍلِر٘ 3443



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ؿتد اهلل ؿبدل اترإُٜ ِدِد 3444

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ٔؿتد اهلل ؿتد اٍَػٜم ؿتد اهلل ػ 3445

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية ؿتد اهلل ِدِد ؿتد اهلل ؿَٙ 3446

 دمة االجتماعيةمجاالت الخ هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ؿتد اهلل ِدِد ؿتد اهلل ِٖد٘ 3447

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ؿتد اٍِْـُ ٗدٜد ؿتد اٍِْـُ ىْدٜل 3448

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ؿتداٍلهبر ؿتداٍـزٜز دشّ 3449

 التخطيط االجتماعى حازم مطر /م  إدارة عين شمس التعليمية ؿتداٍِجٜد ِدِد ؿتداٍِجٜد 3450

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية العلوم ؿتدٓ ؿتداٍشالُ ؿتدث ؿتداٍشالُ 3451

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ؿتٜر شٜد ِدِد رجة 3452

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ةادارة شبرا مصر التعليمي ؿتٜر ِجد٘ ِدِد اٍشٜد ِدِد 3453

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ؿزث ِْٖٙ ظبدو ؿتداٍـٜزٜز 3454

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ؿزٓ ؿتدٓ ِدِد رضٜد 3455

 مشرف خارجى مد حجازىوجيه مح/ أ  مركز شباب عين شمس ؿزٜزث ِدِد درٜٗص ِدِد 3456

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ؿزٜزث ِدِد ٜٗشم ادِد 3457

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ؿزٜزث ْتٜل ؿتد اٍهخبح اترإُٜ 3458

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  اية االجتماعية لضعيفات العقولمؤسسة الرع ؿظبُ اْشبّ ؿذِبّ اٍـٜشٗ٘ 3459

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ؿظبُ ؿتد اٍيبدر ؿتد اٌٍرُٜ نرر 3460



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ؿػب اترإُٜ ِدِد ؿتد اٍدِٜد اترإُٜ 3461

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ال شـٜد ؿتد اٍدهٜؼ ؿتد اٍدَُٜؿ 3462

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ؿال ؿتد اٌٍرُٜ ؿتد اٍدِٜد اترإُٜ 3463

 الفرد خدمة جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ؿال ؿٜد ؿتد اٍِجٜد ؿَٙ 3464

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ؿال ٌِبل ؿبِر ادِد 3465

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ؿَٙ زّٜ اٍـبتدّٜ ادِد ِدِد 3466

 جتماعىالتخطيط اال زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ؿَٙ ظالح ؿَٙ ِدِد 3467

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ؿَٜبء ِدِد ؿَٙ اٍشٜد 3468

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ؿِبد شـٜد ظبٍخ ؿتد اهلل 3469

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج ؿِبد ْـُٜ نِٖٙ دتٜة 3470

 مشرف خارجى  أسامة المنشاوى/ أ  مركز شباب روض الفرج ؿِر ؿَٙ ؿتد اٍظِد ؿَٙ 3471

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ؿِرٗ ادِد شِٜر ِدِد اٍػٗخٙ 3472

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ؿِرٗ ادِد ِدِد اترإُٜ 3473

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ؿِرٗ دشّٜ نغل ِدِد 3474

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ؿِرٗ ؿتد اهلل شَِٜبّ تَٜق 3475

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية ؿِرٗ ِجد٘ ِدِد اْٜس 3476

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ِد ؿتد اهلل جِـٔؿِرٗ ِد 3477



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ؿٜد ؿبدل ؿٜد ِدِد 3478

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية كبدث ضـتبّ ِدِٗد ذبتح 3479

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية نركَٙ اترإُٜ ددادكبدث  3480

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م   الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة كبٍٜج ؿتداٍجٗاد ؿتداٍتبىٙ  3481

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  د الحياة بوادى حوفجمعية ا نبخّ ؿتد اٍشالُ ؿتد اٍشالُ اترإُٜ 3482

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية  نبخّ نبرٗو ؿتداٍْٗر ؿتداٍِشٜخ 3483

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  نبد٘ جالل ٍػهٙ ِخر٘ 3484

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م التعليميةادارة حلوان  نبرٗو ضبٌر ِدِد ؿَٙ 3485

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية نبػِج اترإُٜ دشّ اترإُٜ 3486

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسة الحرية بالمطرية نبػِج ادِد ؿٗاع ؿَٙ 3487

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية نبػِج اِّٜ ِدِد زٜداّ 3488

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م   الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة نبػِج تِٜٗٙ ادِد تِٜٗٙ 3489

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان نبػِج دشّ ِدِد ادِد 3490

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية نبػِج خَٜهج ؿتد اٍلْٙ ِدِد 3491

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية نبػِج شَػبّ تدراّ زٜداّ 3492

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  عى بعين شمسالجمعية المصرية للدفاع االجتما نبػِج ظبتر شٜد ؿَٙ 3493

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف نبػِج ظتدٙ ٜٗشم ؿهٜهٙ 3494



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
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 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية نبػِج ظالح دَِٙ نِٖٙ 3495

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  التعليمية ادارة المرج نبػِج ػبرو ٌِبل اٍشٜد 3496

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية نبػِج ؿبضٗر دشّ اٍشٜد نرر 3497

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين نبػِج ؿبضٗر ِدِد ؿبضٗر 3498

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية دنبػِج ؿتد اهلل ؿتد اٍدِٜد ِدِ 3499

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية نبػِج ؿَُ اٍدّٜ ؿتداهلل 3500

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية نبػِج ؿَٙ ادِد ىبتٜل 3501

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية نبػِج نٗز٘ ِدِٗد ؿٗاد 3502

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف نبػِج ِجد٘ اِّٜ اترإُٜ 3503

 مة الفردخد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول نبػِج ِدِد ادِد ِدِد ادِد 3504

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل نبػِج ِدِد اٍتدر٘ ادِد دشبّ 3505

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية نبػِج ِدِد ؿبرم رزو 3506

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف نبػِج ِدِد ؿتد اٍِْـُ دشّٜ ِظػهٙ 3507

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية نبػِج ِدِد ِدِٗد جبة اهلل 3508

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية نبػِج ِدِد ِدِٗد ػٔ اٍدشٗىٙ 3509

 مشرف خارجى سعيد كامل/  أ  ادارة شبرا مصر التعليمية نبػِج ِظػهٙ ادِد ؿَٙ ترٌٔ 3510

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية نبػِج ِْظٗر اِّٜ ِْظٗر ٜٗشم 3511
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الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية نبػِج ْبظر ادِد دشّ 3512

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د   الخيمة التعليمية ادارة شبر نبػِج ْجبح ؿراىٙ ِدِد ؿراىٙ 3513

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية نبػِج ٜٗشم ادِد ضدبخٔ 3514

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية نخدٙ اترإُٜ اترُٕٜ ِدِد 3515

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ُنخدٙ ٌِٜل ىبؿٗد اترإٜ 3516

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية نرر رِغبّ ْجٜة ؿتد اٍدهٜؼ 3517

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون نٜهٜبّ ْبظر ٌبِل جرجس 3518

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  عية اد الحياة بوادى حوفجم نٜهٜبّ ْتٜل ؿتدٓ ٜٗشم 3519

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ٌرشخّٜ ِِدٗح جٗرر ْظر 3520

 مة الجماعةخد ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ٌرشخْٜب شبِٙ ِْٖٙ ظبٍخ دشّ 3521

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ٌرشخْٜب ِبٕر ٍدؼٙ شْد 3522

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ٌرُٜ رانح دبِد ظِٜدٓ 3523

 مجاالت الخدمة االجتماعية يزهالة عبدالعز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ٌرُٜ رجة اترإُٜ ِدِد خَٜل 3524

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ٌرُٜ ٌرُ ِٜخبئٜل نَخبؤس 3525

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ٌرُٜ ِدِد ضدبح ِدِد 3526

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  ة بفيصلمدارس فضل الحديث ٌرُٜ ْتٜل ؿتد اٍؼبٕر ؿتبس 3527

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ٌرِٜج ِدِد تِٜٗٙ ِظػهٙ 3528



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ٌٜرٍس نبٜو نرْشٜس ٜٗشم 3529

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان تخٜح ٌٜرٍس ِجد٘ ْظٜم 3530

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ٍتْٙ ِدِد اترإُٜ ؿتد اٍدِٜد 3531

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مدارس فضل الحديثة بفيصل ٍِٜس ِدِد اٍشٜد اترإُٜ 3532

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ة شبرا مصر التعليميةادار ٍٜزا اِٜل ِْٜر دْب 3533

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ٍَٜٙ اترإُٜ دشّ اترإُٜ 3534

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ٍَٜٙ ِدِد ِخخبر خَٜل 3535

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   لتعليميةادارة شبرا مصر ا ٍَٜٜبّ ؿِبد ٌبِل ضدبخٔ 3536

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ٍْٜزا ؿظبُ اٍشتبؿٙ ؿَٙ اٍجِل 3537

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِبجد نرر تضبرث دْب 3538

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  الق الدكرور االجتماعيةادارة بو ِبجد ِدِٗد ؿتد اٍخبٍو ادِد 3539

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ِبجدث ِدشّ ِدِد ادِد 3540

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ِبجدٓ نرٜد ِدِد ادِد 3541

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   شبرا مصر التعليميةادارة  ِبجٙ ٍٜٗس دْب رزو 3542

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِبرخْٜب اترإُٜ تضر٘ ِرىط 3543

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِبرخْٜب ضٗىٙ نرر ٜـيٗة 3544

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  ية الهالل االحمر بحلوانجمع ِبرٍّٜ ِبٕر جرجس 3545



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية العلوم ِبر٘ خٗاة ؿػٗاّ شَِٜبّ 3546

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِبرٜبّ جٗرر دْب اترإُٜ 3547

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان بظم ٌبِل ِـٗعِبرٜبْب ْ 3548

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ِبرْٜب رأنح ْـُٜ 3549

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِبرْٜب ؿظبُ شالِج رٜبع 3550

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  ؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقولم ِبرْٜب ِجد٘ دتٜة رزو 3551

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِبرْٜب ْـُٜ رشل ضدبح 3552

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِبرْٜب ٜٗشم جبد ٜٗشم 3553

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِٖبٗد ِبٌٜل اَٜٜب جبد 3554

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِبٌٜل ؿبدل شٗرٜبل دْب 3555

 ماعةخدمة الج ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ِدبشّ دشبُ اٍدّٜ ِدِٗد ؿِبرث 3556

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ِدِد اتٗ اٍيبشُ ؿتد اٍخبٍو ِدِد شٜد 3557

 مشرف خارجى أسامة المنشاوى/ أ   مركز شباب روض الفرج ِدِد ادِد اٍشٜد ادِد ؿَٙ 3558

 الفردخدمة  شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ِدِد ادِد نِٖٙ ِدِٗد 3559

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد ادِد ِدِد اترإُٜ ادِد 3560

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِدِد ادِد ِدِد ادِد 3561

 التخطيط االجتماعى مشحوتزينهم / م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد ادِد ِدِد ادِد ِٕبُ 3562



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد اٍضدبح ِدِد اٍدٗنٙ 3563

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد اِّٜ ِدِد اِّٜ 3564

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  مى للسكانالمجلس القو ِدِد اْٗر اٍشٜد ؿتد اٍـزٜز ِظػهٙ 3565

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ِدِد اِّٜ ِدِد ادِد ضرٜم 3566

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِد جِبل شـٜد ادِد 3567

 مشرف خارجى أسامة المنشاوى/ أ   باب روض الفرجمركز ش ِدِد دبنؼ ؿتد اٍـزٜز تشٜػ 3568

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِدِد دشّ اترإُٜ ػٔ 3569

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد دشْٙ ؿتبس دشْٙ 3570

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِّدِد دْهٙ ِدِٗد دش 3571

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد راغٙ ؿتد اهلل دٌرٗر٘ 3572

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِدِد رتٜؾ رجة ظبدو 3573

 التخطيط االجتماعى فؤاد حسين/ د مايوأول 51ى مركز طب ِدِد رِغبّ شردبّ جبد 3574

 مجاالت الخدمة االجتماعية ليلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية ِدِد زٌرٜب خٗنٜو ؿَٙ 3575

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد زٌرٜب ؿَٙ شَِٜبّ 3576

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  ة الهالل االحمر بحلوانجمعي ِدِد شـد ِدِد اٍجزار  3577

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ِدِد شِٜر ِدِد االٌتر 3578

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ِدِد ضـتبّ ِدِد ِدٌٗر 3579



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية د اٍـزٜز ؿتد اهللِدِد ظبتر ؿت 3580

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ِدِد ظالح شٜد ِدِد 3581

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ػبرو ؿتد اٍهخبح ِدِد ِدِد 3582

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد ػٔ ِدِد ػٔ ِرشٙ 3583

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِدِد ػٔ ِدِد ؿَٙ ظبٍخ 3584

 مشرف خارجى أسامة المنشاوى/ أ   مركز شباب روض الفرج ِدِد ؿبدل دشٗىٙ ٌبِل اترإُٜ 3585

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس اترإُٜ ِدِد ؿبدل ِظػهٙ 3586

 التخطيط االجتماعى فؤاد حسين/ د مايوأول 51مركز طبى  ِدِد ؿبدل ٜٗشم ؿتدٓ 3587

 ماعيةمجاالت الخدمة االجت هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِدِد ؿتد اٍدِٜد ادِد شٜد 3588

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ؿتد اٍدِٜد ِخٍٗٙ اٍدٗاٗضٙ 3589

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد ؿتد اٍردِّ ِدِد ؿتد اٍردِّ 3590

 االت الخدمة االجتماعيةمج انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِد ؿتد اٍهخبح اشِبؿٜل ؿَٙ 3591

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد ؿتد اٍهخبح اٍشٜد ؿَٙ 3592

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِدِد ؿتد اٌٍرُٜ شٜد ِدِد اٍْجبر 3593

 مشرف خارجى مد حجازىوجيه مح/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد ؿتداهلل ؿَٙ ِٗشٙ 3594

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ِدِد ؿظبُ ؿَٙ خَٜل 3595

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ؿَٙ درٜٗص ؿَٙ 3596



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد شيماء محمود/ م  المجلس القومى للسكان ِدِد ؿَٙ ِدِد شَِٜبّ 3597

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِدِد ؿِر ؿتد اٍدِٜد ِدِد 3598

 مشرف خارجى محمد داود/ أ  رعاية شباب جامعة حلوان ِدِد نظٜخ ِدِد اٍجتر٘ 3599

 االجتماعيةمجاالت الخدمة  فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ِدِد نٗز٘ جبد ضدبخٔ ِدِد 3600

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِدِد ِجد٘ ؿَٙ ؿتد اٍِػَة جبد 3601

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ِدِد ِدِٗد شًِ 3602

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ِخخبر ِدة ؿتد اٍـبل 3603

 مشرف خارجى وجيه محمد حجازى/ أ  مركز شباب عين شمس ِدِد ِظػهٙ ؿتداٍهخبح ؿتداٍلْٙ 3604

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ِظػهٙ ِظَٜدٙ ٕالل 3605

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ِدِد ِـػٙ شْٗشٙ جِـٔ 3606

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِدِد ِْٜر رجة كُْٜ 3607

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية ِدِد ْبظر ؿدٍٙ ؿَٙ 3608

 لخدمة االجتماعيةمجاالت ا نوال مرسى/ د  دار التربية الشعبية بالملك الصالح ِدِد ْتٜل اٍشٜد ِدِٗد 3609

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِد ٜدٜٙ ِدِد ؿتد اٍردِّ 3610

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِدِٗد ادِد ؿتدٓ ضراىج دشّ 3611

 مة الجماعةخد صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ِدِٗد ادِد ِدِٗد ادِد 3612

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِدِٗد اِّٜ شٜد ِدِٗد ضَٜبّ 3613



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد جالل ؿتد اٍردُٜ ادِد 3614

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد جِبل اٍدّٜ دشّٜ ؿَٙ 3615

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِدِٗد جِبل ِدِٗد ِدِد شالُ 3616

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد دشّ اترإُٜ اٍتْب 3617

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  ى بعين شمسالجمعية المصرية للدفاع االجتماع ِدِٗد دشّٜ ؿتد اٍـزٜز ؿيَٜٙ 3618

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ِدِٗد شـد دشّ ؿَٙ ؿٜشٙ 3619

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِدِٗد ظبٍخ ِْظٗر شَِٜبّ 3620

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م  م مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد ظالح اٍدّٜ دِزث 3621

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِدِٗد ؿتد اٍـزٜز ِدِٗدؿتد اٍيبدر 3622

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد ؿتد اٍلْٙ رِغبّ ؿِراّ 3623

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  عليميةإدارة عين شمس الت ِدِٗد ؿتد اٍِْـُ ِدِد اٍِٖد٘ 3624

 التخطيط االجتماعى فؤاد حسين/ د مايوأول 51مركز طبى  ِدِٗد ؿتداٍِْـُ ادِد كرٜة 3625

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِدِٗد ؿرنٔ شبٍُ دشٗىٙ 3626

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  غرب حلوان مركز شباب ِدِٗد ؿٗع ِدِٗد نرر 3627

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد ؿٜد ضـتبّ رِغبّ 3628

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِدِٗد ِجد٘ ؿَٙ خَٜل 3629

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  يميةادارة  شمال الجيزة التعل ِدِٗد ِجد٘ ِدِٗد ضْد٘ 3630



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِٗد ِجد٘ ِظػهٙ ِدِٗد 3631

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِدِٗد ِدِد دشّ ِدِد 3632

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  ين شمس التعليميةإدارة ع ِدِٗد ِدِد رغب ؿتد اٍهخبح اترإُٜ 3633

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِدِٗد ِدِد ؿتد اٍردُٜ اٍشٜد 3634

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  مركز شباب غرب حلوان ِدِٗد ِدِد ؿػٜج ِدِد 3635

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  التعليمية ادارة شمال الجيزة ِدِٗد ِدِد ِدِٗد ؿتدٓ 3636

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ِدِٗد ِظػهٙ ؿتد اٍٖبد٘ تِٜٗٙ 3637

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ِرٗث ادِد دشّ نِٖٙ 3638

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ارة المعادى التعليميةاد ِرٗث خبٍد ؿتبس ؿتداٍردِّ ْٗتبر 3639

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِرٗث خَم ِدِد ادِد 3640

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِرٗث رأنح اتٗ زٜد ؿَٙ 3641

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  بوالق الدكرور االجتماعية ادارة ِرٗث رغب ٌبِل ِلبٗر٘ 3642

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِرٗث شـد ؿيتٙ ؿتداٍجٗاد 3643

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ِرٗث شِٜر ِدِد ِظػهٙ 3644

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م تعليميةادارة حلوان ال ِرٗث ؿبدل شَِٜبّ دشّٜ 3645

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ِرٗث ؿتداٍشخبر ِدِد شـد 3646

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِرٗث ؿزِٙ ِدِٗد ؿَٙ 3647



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  مة التعليميةادارة شبرا الخي ِرٗث ؿظبُ ؿتداٍهخبح ػبدّٗ 3648

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ِرٗث ِدِد اتٗ اٍـال اتٗ اٍـال 3649

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِرٗث ِدِد دشّ دشّ جبردٙ 3650

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ٗاة ؿَٙ ِرٗث ِدِد ؿتداٍخ 3651

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ِرٗث ِدِد ؿتدإٍٗبة ؿتداٍِجٜد ِدِد 3652

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِرٗث ِدِد ِدِد اٍشٜد 3653

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ػهٙ ادِدِرٗث ِدِٗد ِظ 3654

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ِرٗث ِظػهٙ دبِد ِظػهٙ ِْظٗر 3655

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِرٗٓ ؿَٙ دشّ ِدِد اٍجزار 3656

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ِرٜبْٔ شِٜر تخٜح ؿتداٍضٖٜد 3657

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ِرُٜ جرجس خبٗغرٗس 3658

 عيةمجاالت الخدمة االجتما فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ِرُٜ دشّ ؿزح دشّ دَِٙ 3659

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِرُٜ ؿِبد دتٜة ْٜٙ تػرس 3660

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِرُٜ ِجد٘ دشّ شٜد 3661

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ِرُٜ ٌِرُ ظتدٙ دتٜة 3662

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية زٌٙ اشٌْدر ِرُٜ ِِدٗح 3663

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  جمعية مصر المحروسة بكوتسيكا ِرُٜ ْضأح كبٜد دْبٗ٘ 3664



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية هالة عبدالعزيز/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِظػهٙ اترإُٜ ِدِد شٜد ْظبر 3665

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِظػهٙ اترإُٜ ِدِد ؿَٙ 3666

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِظػهٙ ادِد ؿتبس اٍضرىبٗ٘ 3667

 ىالتخطيط االجتماع زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِظػهٙ دشّ شٜد ادِد ِتبرً 3668

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِظػهٙ دشّٜ ؿَٙ شٜد اتٗ اٍدٕة 3669

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى ِظػهٙ ؿِبد ِظػهٙ ِدِٗد 3670

 االجتماعى التخطيط زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِظػهٙ نخدٙ رضد٘ ؿتداٍـَٜل 3671

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ِظػهٙ ِجد٘ دَُٜ دشّ 3672

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ِظػهٙ ِدِد زٌرٜب ؿٗع 3673

 ىالتخطيط االجتماع زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِظػهٙ ِدِد ؿتداٍردُٜ ِدِد 3674

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِظػهٙ ِدِد ِدِد ِظػهٙ ادِد 3675

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ِظػهٛ ِجدٚ دَُٜ  3676

 خدمة االجتماعيةمجاالت ال انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ٌِبرٜٗس ِْٜر شِٜر ؿزٜز 3677

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ِْبر ادِد ؿتداٍِجٜد ادِد اٍجزار 3678

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْبر أْٗر ؿتداٍـَُٜ اترإُٜ 3679

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  بحلوان جمعية رسالة ِْبر ضٗىٙ ؿتداٍِيظٗد ادِد دشّ 3680

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِْبر ظبٍخ شالِٔ ادِد ظبٍخ 3681



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ِْبر ؿٜد دشّٜ ٜٗشم 3682

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِْبل خَٜهٔ رضٗاّ اٍشِبّ 3683

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية رسالة بحلوان ِْبل دشٗىٙ ؿتداٍٖبد٘ دشٗىٙ 3684

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْبل ِدِد ؿتدإٍٗبة دشّٜ 3685

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مة الزهراء التجريبية بحدائق حلوانمدرسة فاط ِْبل ِدِد ِخٍٗٙ اٍشٜد الضّٜ 3686

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ِْبل ِدِٗد ؿتداٍْتٙ  3687

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ِْٔ اهلل ادِد ؿتداٍـزٜز شـٜد 3688

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية هلل اشبِٔ نٌر٘ ِدِد ِدِٗدِْٔ ا 3689

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْٔ اهلل جِبل ِدِٗد 3690

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ِْٔ اهلل ِدِد ؿتداٍدِٜد ِدِد 3691

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ِْٔ اهلل ِدِد ؿتداٍـزٜز شبٍُ 3692

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِْٔ اهلل ِظػهٙ ؿٜبد شبٍُ 3693

 مجاالت الخدمة االجتماعية الة عبدالعزيزه/ د  ادارة شبرا الخيمة التعليمية ِْٙ ؿتد اٍخبٍو ِدِد نؤاد ظتر٘ 3694

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْٙ ؿتد إٍٗبة ِدِٗد ؿتدإٍٗبة 3695

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ِْٙ ىبؿٗد نخدٙ ىبؿٗد 3696

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِْٙ ِدِد ؿٜد خَٜهٔ 3697

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية ِْٙ ِدِد ْتٜل تشْٜٗٙ 3698



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِٖب دشة اهلل ِدِد ِدٜٙ اٍدّٜ 3699

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان ة ْجب ادِد دشِّٜٖب 3700

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ٌِْٜٗب ِبٕر ِٜخبئٜل ِضرىٙ 3701

 خدمة االجتماعيةمجاالت ال انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِٙ اترإُٜ اترإُٜ ِدِد ادرٜس 3702

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ِٙ اضرم ؿتد اٍِْـُ ؿتد اٍردُٜ 3703

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ِٙ جِبل ؿتداٍهخبح ِظػهٙ 3704

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ق الدكرور االجتماعيةادارة بوال ِٙ شٜد ِدِد ؿتداهلل 3705

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ِٙ ظٜبُ ْٜٗس ظبٍخ 3706

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِٙ ػبرو ٌِبل اتٗ ِشَُ 3707

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  عليميةادارة حلوان الت ِٙ ِدِد ٌبِل ادِد 3708

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِٙ ِدِٗد ؿرنٔ اِبُ 3709

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ِٙ ِٗرٜس ضٗىٙ ِْٖٙ 3710

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ْبظر اٍشٜد ؿػٗثِٙ  3711

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ِٜبدٓ ِدِد ؿتداٍلهبر ِرٗاّ 3712

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ِٜبدٓ ِدِٗد ِظػهٙ ِظػهٙ اٍـرٜبّ 3713

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ِٜبدٓ ِِدٗح ؿتبس اتٗ شٜم 3714

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ِٜالد ٌِّٜ نُٖٜ ِٜخبئٜل 3715



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية ار رمضانانو/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْٜب ادٗر ؿزٜز تػرس 3716

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ِْٜب ٌِبل ؿٜد اٍشٜد ارشبٍٜٗس 3717

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ِْٜب ٌِٜل ٍُٜٗ جرجس 3718

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  يةادارة حلوان التعليم ِْٜب ْزٜٔ شـد تػرس 3719

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ْبدر دشّ ؿَٙ ؿتد اٍالٓ 3720

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية ْبدٜٔ ِدِد شٜد ؿػب 3721

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  يةادارة حلوان التعليم ْجبث ِدِد نبرٗو ِدِد اٍشٜد 3722

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ْجبث ِددح ِدِد دشٗىٙ 3723

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ْجالء شٜد دشّ  دشّٜ ؿزٜز 3724

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ِدِدْجالء ؿبدل جبتر  3725

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ْجالء ِدِد ِدِد شٜد ادِد 3726

 يةمجاالت الخدمة االجتماع فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْدا اشبِج جِبل ؿتداٍْـُٜ 3727

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م  ادارة حلوان التعليمية ْدا درتٙ ؿَٙ ِدِد 3728

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ْدا دشّٜ ِدِد ؿَٙ 3729

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية العلوم ْدا رغب دشّ ِظػهٙ 3730

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ْدا ؿبػم جِٜل ؿػٗث 3731

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ْدا ؿتداهلل دشّ ِدِد ٜٗشم 3732



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية ْدا ِدِد غٜبء اٍدّٜ ِدِد شَُٜ 3733

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان ْد٘ اترإُٜ ِدِد شٜد ٕرٜد٘ 3734

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية ْد٘ ادِد اترإُٜ ادِد رشخُ 3735

 ت الخدمة االجتماعيةمجاال فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ْد٘ ِدِد رجة ِدِد دشّٜ 3736

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ْد٘ ِدِٗد ادِد جبد اٌٍرُٜ 3737

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الجمعية المصرية للدفاع االجتماعى بعين شمس ْد٘ ْتٜل دشّ اٍخضبة 3738

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  والبيئة شبرا الخيمة الجمعية العربية للتنمية البشرية ْرِّٜ رزو ادِد ؿَٙ 3739

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ْرِّٜ شِٜخ ِدِد اٍشٜد 3740

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ْرِّٜ ِدِٗد ؿتداٍـزٜز ِدِد 3741

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية ْرِّٜ ٕضبُ نِٖٙ ضػٙ 3742

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ْشِٔ ادِد شردبّ ِدِد 3743

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ْشِٔ دشّ ؿَٙ ِدِد ؿَٙ  ؿِراّ 3744

 التخطيط االجتماعى عزة فهمى/ د  جمعية الوحدة االسالمية شِٔ ِدِد ِرشٙ  نررْ 3745

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْضٗ٘ اشِبؿٜل ِدِد اشِبؿٜل 3746

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارة المرج التعليمية ْضٗ٘ ؿتداهلل ِدِد ؿَٙ 3747

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ْضٗ٘ نخدٙ ؿتداٍردِّ ِدِد 3748

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ْـِبح خبٍد ِدِد دشّ 3749



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ْـِٔ ِظػهٙ رِغبّ ؿتداٍدَُٜ 3750

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان ْلُ اشِبؿٜل ؿتبس جِـٔ 3751

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان ْلُ دِد٘ ادِد شٜد ادِد 3752

 التخطيط االجتماعى ادة رجبحم/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٖب ِجد٘ ِظػهٙ ؿتداٍخٗاة 3753

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْٖبد ؿبدل ؿِر ِدِٗد 3754

 مشرف خارجى أسامة المنشاوى/ أ   مركز شباب روض الفرج ْٖبل ْتٜل ِدِد ؿتداٍـزٜز 3755

 خدمة الجماعة السعد فتحىام / م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية َْٖٔ خبٍد شٜد ِدِٗد 3756

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة َْٖٔ ؿتداٍِْـُ ِدِد دشّٜ 3757

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  َْٖٔ ٕبضُ ؿتداٍِجٜد 3758

 التخطيط االجتماعى مادة رجبح/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٖٙ رِغبّ ِدِد ِدِد 3759

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ْٖٙ ؿالء اٍدّٜ اشِبؿٜل ادِد 3760

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ْٗارٓ اترإُٜ ؿتد اٍتبىٙ شـٜد ة 3761

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  بوادى حوفجمعية اد الحياة  ْٗرا ادِد نؤاد ِدِد خػبة 3762

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية اد الحياة بوادى حوف ْٗرا دشّ ادِد ؿػٜٔ 3763

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ْٗرا زٌٙ جرجس ذٌٙ 3764

 التخطيط االجتماعى ندا حسين/ م م  بكوتسيكاجمعية مصر المحروسة  ْٗرا ْبظر ؿتد اٍجَٜل ِدِد 3765

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ْٗرٕبّ ادِد اٍِشِٙ ادِد دِبد 3766



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ْٗرٕبّ ادِد ِدِد اترإُٜ ْظبر 3767

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  التعليمية ادارة مدينة نصر ْٗرٕبّ اضرم اٍشٜد ٜشّ 3768

 مجاالت الخدمة االجتماعية ليلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية ْٗرٕبّ دشّ ِدِد دشّ 3769

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ْٗرٕبّ شبِخ اِبُ اٍشٜد ضـتبّ 3770

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ْٗرٕبّ ضٖٜر دشّٜ ِدِد 3771

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْٗرٕبّ ِدِد دشّ دشْٜٙ 3772

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ْٜرث ِدِد اتٗ االْٗار ؿتداهلل 3773

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ػبهللْٜهّٜ جٗرر ظتدٙ جشِٙ ؿ 3774

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٜهّٜ زٌرٜب ؿرٜبّ دتضٙ 3775

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٜهّٜ ؿَٙ ادِد ؿَٙ 3776

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٙ ِدِد رغٗإّبجر ادِد ؿَ 3777

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٕبجر ادِد ِدِٗد ؿتد اٍهغٜل 3778

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ٕبجر خبٍد ِدِد ِدِٗد 3779

 التخطيط االجتماعى فؤاد حسين/ د مايوأول 51مركز طبى  ادِدٕبجر ؿِر دشّ  3780

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ٕبجر ِدِد ٜدٜٙ ضَتٙ 3781

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ٕبٍٔ اترإُٜ نؤاد ْٕداٗ٘ 3782

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى د اٍظتبفٕبٍٔ ادِد ِدِد ادِ 3783



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ٕبٍٔ ِدِد ؿتداٍهخبح نرر ضَتٙ 3784

 مجاالت الخدمة االجتماعية سنفتحى ح/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ٕتٔ اهلل االضرم ِدِد ظبٍخ 3785

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ٕتٔ اهلل خبٍد ِدِٗد ِدِٗد ِدِد 3786

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٕتٔ دشْٙ ِدِد ِدِٗد ِْظٗر 3787

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٕتٔ ؿبػم زٌرٜب دشّ 3788

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ٕتٔ ؿالء اٍدّٜ اترإُٜ ِدِد 3789

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ٕتٔ ؿِبد ؿتداٍِدشّ ؿتداٍـؼُٜ 3790

 خدمة الفرد مانة رمضانجو/ م  ادارة  شمال الجيزة التعليمية ٕتٔ ِدِد خٗنٜو اٍشٜد 3791

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ٕتٔ ِدِد ؿتداٍيبدر ؿَٙ شبٍُ 3792

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ٕتٔ ِشـٗد دشّٜ ؿَٙ ادِد 3793

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية انطيذ اترطاو دطاو انذيٍ 3794

       ادطاٌ عادل رشاد عثذانذًيذ 3795

       ادًذ اتٕ انخير يصطفٗ 3796

       ادًذ انطيذ ادًذ انطيذ تاشّ 3797

 تماعىالتخطيط االج حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ٕتٔ ِظػهٙ ؿٜد ادِد 3798

       ادِد دِد٘ دبزُ ِدِد 3799

       ادًذ ضايٗ تكر اتٕ انعُيٍ 3800

       ادًذ ضيذ دطٍ ادًذ 3801



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       ادًذ عثذانذردًٍ اتراْيى شهثٗ 3802

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مؤسسة الرعاية االجتماعية لضعيفات العقول ٕدأٜ ٌبِل ِدِد ِلبٗر٘ 3803

       اد انذيٍ يذًذ اتراْيىادًذ عً 3804

       احمد غريب السيد البدوى 3805

       ادًذ يذًذ عثذانصادق شذاذّ 3806

       ادًذ يذًذ عثذانًجيذ عثذرتّ 3807

       ادًذ يذًذ فٕزٖ يذًذ 3808

       اضالو ادًذ دطيٍ جاد يطر 3809

       اضالو إَر اضًاعيم عثذانذًيذ 3810

       ضالو ضيذ جًعح تططأٖا 3811

       اضًاء جًال يٕضف  صانخ 3812

       اضًاء صاتر ادًذ دطٍ 3813

       اضًاء صالح ادًذ دايذ 3814

       اضًاء طارق رضٕاٌ انماضٗ 3815

       اضًاء عذنٗ عهٗ دطٍ عهٗ 3816

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٕد٘ اترإُٜ ٜٗشم ؿَٙ 3817

       اضًاء يذًذ ادًذ عثذانًُعى 3818

       اضًاء يذًذ صانخ يذًذ 3819



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       اضًاء يذًذ يصطفٗ يذًذ 3820

       انشيًاء يٕضف انطيذ دطٍ 3821

       اياَٗ ادًذ يذًذ طهثح 3822

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  ة والبيئة شبرا الخيمةالجمعية العربية للتنمية البشري ٕد٘ اِّٜ شٜد ادِد 3823

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د رعاية شباب كلية حاسبات ومعلومات ٕد٘ زُْٜٖ ادِد دشّ 3824

       اييرج ضايٗ يذًذ يذًٕد 3825

       اييًح يذٗ ضيذ عثذانظاْر 3826

 مشرف خارجى محمد مليجى /أ  ادارة حلوان التعليمية ٕد٘ ظتدٙ ضهٜو ػَتٔ 3827

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ٕد٘ ػْػبٗ٘ درٜٗص ِظػهٙ 3828

       اَجٗ يطرٖ ٔيصا جٕرجيٕش 3829

       اْلبُ ؿَٙ ادِد ؿَٙ ؿبِر 3830

       اياخ إَر عثذِ عسب 3831

       ايح اتراْيى يصطفٗ دًذٖ ادًذ 3832

       ايح ادًذ انطيذ يذًذ انطيذ 3833

       ايح ادًذ عهٗ ادًذ 3834

       ايح خانذ اتراْيى عهٗ 3835

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٕد٘ ؿبدل ؿتداٍْتٙ اٍشٜد 3836

       ايح عثذانكريى عثذانُعيى ادًذ 3837



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       ايح عثذانٓادٖ اتراْيى 3838

       ايح فٕزٖ ضيذ دطُيٍ 3839

       ايح يذًذ دطٍ يصطفٗ 3840

       اٜج ِدِد ؿتداٍِجٜد ِدِد 3841

       اية محمد نجدى محمد 3842

       اِٜبّ ادِد ؿتداٍشالُ ِدِد 3843

       ايًاٌ جًال عهٗ ادًذ 3844

       ايًاٌ ضيذ كًال يذًذ عفيفٗ 3845

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدينة نصر التعليمية رم ؿتداٍٖبد٘ ؿتداٍظِدٕدٜر اض 3846

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ٕدٜر اٜٖبة شالِٔ دشّ ضبنـٙ 3847

       ايمان محمد احمد شوقى 3848

       ايًاٌ يذًذ يذًٕد يذًذ 3849

       ثذانفراحايًاٌ يططفٗ يذًذ ع 3850

       ايًاٌ ٔجيّ عثذ انًعس عثذانعهيى 3851

       ايهاب مصطفى كامل صادق 3852

       أثار فيصم يذًٕد دًذٖ 3853

       تطًح اياو عسخ اياو 3854

       ذاير عثذانرديى ادًذ 3855



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       ذٓاَٗ دطٍ عهٗ اتراْيى االياو 3856

        جًيم يذًذ ضيذ عثذهللا 3857

 تنظيم المجتمع ميرفت جمال / م .م  مركز شباب حلمية الزيتون ٕدٜر دشّ ضبٌر نرٜد 3858

       جٓاد يذًذ ْاشى تيٕيٗ 3859

       جيالٌ َاصر دهًٗ دطٍ  3860

       دايذ ضهيًاٌ دايذ زايذج 3861

       دطٍ َاصف عثذانطيف 3862

       دطُاء رافد جاب هللا رضٕاٌ 3863

       دطيٍ يصطفٗ دطٍ صثرج 3864

       دُاٌ يطرٖ يذًذ دطٍ ضهطاٌ 3865

       دياج يذًذ تيٕيٗ يذًذ عهٗ 3866

       خهٕد ادًذ عثذانفراح تشير 3867

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ٕدٜر دشّٜ شٜد خَٜل 3868

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  الجيزة التعليمية ادارة شمال ٕدٜر دشّٜ شٜد خَٜل 3869

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٕدٜر دِد٘ ؿتبس ادِد 3870

       دعاء احمد محمد راجح 3871

       دؿبء جِبل ؿتداٍردِّ ادِد 3872

       دعاء يُصٕر عٕض ضانى 3873



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       راح انشُٕاَٗديُا ادًذ عثذانف 3874

       ديُا خانذ دطُيٍ يذًذ 3875

 مشرف خارجى سعيد كامل/ أ   ادارة شبرا مصر التعليمية ٕدٜر دِزٓ ِدِدّٜ ِدِد 3876

       ديُا فرج ضعيذ يذًذ 3877

       ديُا يصطفٗ يذًذ عٕاض 3878

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ نىمحمد مد/ د  جمعية رسالة بفيصل ٕدٜر رضبد ٌبِل ِدِد ِظػهٙ 3879

       رانيا سعد عيد حسنين 3880

       رتاب كًال يصطفٗ ادًذ 3881

       رضٕٖ رشذٖ عثذانذًيذ 3882

 اٍخخػٜػ االجخِبؿٙ محمد مدنى/ د  جمعية رسالة بفيصل ٕدٜر رٜبع ظبدو ِدِد ؿتداٍِدشّ 3883

       رَا عصًد يذًذ يذًٕد 3884

       انطيذ رٔال يذًذ دًاد 3885

       ريٓاو تيٕيٗ عثذانخانك يذًذ 3886

       زْراء ادًذ عثذانذهيى اياو 3887

       زياد يذًذ اضًاعيم خانذ 3888

       ضارج ادًذ عثذانرٕاب يذًذ 3889

       ضارج ادًذ يذًذ عثذانجٕاد 3890

       ضارج اضًاعيم نثية يذًذ دُفٗ 3891



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى هٙ شـد اهللٕدٜر شـد دْ 3892

       ضارج ضايٗ عثذانذهيى 3893

       ضارج طهعد يذًذ يذًذ ضانى 3894

       شبرث نبرٗو شٜد نركَٙ 3895

       شبرث ِدِد ؿتداٍـزٜز ِدِٗد 3896

       ضانٗ عثذانردًٍ يذًذ شٕلٗ 3897

       ضايخ انٓادٖ تشير يذًذ 3898

       ضايخ ضيذ ضعيذ اتراْيى 3899

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ٕدٜر ظبتر ِدِد دشّ اٍِظر٘ 3900

       ضعذ دًادج ضعذ عًر 3901

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  برا الخيمةالجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة ش ٕدٜر ؿالء اٍدّٜ ِدِد ؿَٙ اٍضرىبٗ٘ 3902

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٕدٜر ؿٜشٙ ظدٜو دردٜر 3903

       ضًر يذًذ دًٕدج انجُذٖ 3904

 تنظيم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعليمية ٕدٜر ِدرٗس شٜد دبِد 3905

       اْيى عثذانغفار ضٓاو اتر 3906

 تنظيم المجتمع دعاء عبدالحميد/ م  م  ادارث اٍِرر اٍخـَِٜٜج ٕدٜر ِدِد ِدِد شَِٜبّ شـهبّ 3907

       شادٖ يذدد يذًذ عثذانطالو 3908

       شرٔق عادل يذًذ دطيٍ 3909



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       ضرّٜ ؿبدل ْـُٜ دبنؼ 3910

       ضرّٜ ٌِبل ادِد ادِد شالِج 3911

       ضٖبة ِدِد ِدِد ادِد 3912

       شيًاء اييٍ اييٍ ادًذ ذاج انذيٍ 3913

       شيًاء ضيذ عثذِ عثذانذًيذ 3914

       شيًاء عسخ دطٍ يذًٕد يذًذ 3915

       شيًاء يذًذ َاجٗ يذًذ 3916

       ضِٜبء ِدِٗد ؿتداٍـبػٙ 3917

 تنظيم المجتمع نصر رحيم/ د اسبات ومعلوماترعاية شباب كلية ح ٕدٜر ِدِٗد ؿَٙ ادِد 3918

       صاتريٍ اتراْيى يرٕنٗ ادًذ 3919

       صاتريٍ يذًٕد عثذهللا اتٕ زيذ 3920

       صانخ دطٍ يذًذ ادًذ 3921

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ٕدٜل تدر نؤاد زٌٙ 3922

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٕدٜل ِدِد ؿتداٍشالُ ِدِد 3923

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ٕضبُ رزو ؿٜشٗ٘ ِدِد 3924

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ْٕبء شٜد اتٗ تٌر نردبح 3925

       عثذهللا ضيذ شعثاٌ عهٗ 3926



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       عثذانُاصر جًال يطعٕد فراج 3927

       عثير عادل عثذانًجيذ 3928

       عثير كايم ادًذ عثذانجٕاد 3929

       عسج ضيذ يذًذ يذفٕظ 3930

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية بحدائق حلوان ْٕبء شٜد ؿٜد دشّ 3931

       عال يذًذ عثذانًجيذ صذيك 3932

       عهياء كرو دياب فٕدج 3933

       عهيح ضيذ عسخ انذٔنح 3934

       عًاد انذيٍ عاطف عسب اتٕ ضريع 3935

       عًر يذًذ ادًذ ادًذ 3936

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ْٕبء ؿبػم ؿتداٍِشٜخ ىػٜػ 3937

       يمعًرٔ يذًذ عطيح خه 3938

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية ْٕبء ؿِراّ دشّٜ ؿِراّ 3939

 مجاالت الخدمة االجتماعية سوسن عبدالونيس/ د رعاية شباب كلية تجارة ْٕبء ٌِبل اٍدّٜ اتٗ اٍدشّ ؿتداٍٍِٗٙ 3940

       فاديح انطيذ يذًذ انطيذ 3941

 خدمة الفرد ايمان صالح/ م  ادارة المعادى التعليمية داٍردِّْٕد اِّٜ ظبدو ِدِد ؿت 3942

       فاطًح ضهيًاٌ يذًذ ضيهًاٌ 3943

       نبػِج شٜد ؿتداٍتبىٙ ؿَٙ 3944



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 خدمة الجماعة صباح اسماعيل/ م م  ادارة الوايلى التعليمية  ْٕد دشبّْٜ ؿتداهلل ؿتداٍظِد 3945

       لًر نطفٗ يذًذ عثذانفراح 3946

       كاريمان احمد حلمى حسين 3947

       يادَٔا ٔجذٖ نطيف فٓيى 3948

       ِبرخْٜب ضٌر٘ نخر٘ خَٜل     3949

       يارٖ زاْر يُٓٗ عثذانًرجهٗ 3950

       يارياَا َشأخ صذلٗ يرلص 3951

       يذطٍ يذًٕد رافد يذًذ عهٗ   3952

       محمد احمد خليل ابراهيم 3953

       ِدِد ادِد ِدِد ؿتداٍردِّ 3954

       يذًذ ادًذ يٕضف ادًذ عيطٗ 3955

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٕد شٜد ؿَٙ ؿتداٍيبدر 3956

       يذًذ تذر دطُٗ يذًذ 3957

       يذًذ جًال انذيٍ عثذانعظيى 3958

       عثذانطًيع يذًذ دطيٍ ًْاو 3959

       يذًذ دًذٖ عثذانعظيى  3960

       يذًذ رياح يصطفٗ يذًٕد 3961

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ْٕد ِدِد ضـتبّ ادِد 3962



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       يذًذ ضًير يذًذ عهٗ فرج 3963

       يذًذ شكرٖ يذًٕد عثذانعسيس 3964

       ذ صالح عثذانعسيس يذًذيذً 3965

       يذًذ عثذانثالٗ شاكر عثذانثالٗ 3966

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ْٕد ِدِد ؿذِبّ دبِد 3967

       يذًذ عالء انذيٍ نًعٗ يذًذ 3968

       يذًذ عهٗ ادًذ يذًذ 3969

       يذًذ عهٗ ضهيًاٌ 3970

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْٕد ِدِٗد ؿتد اٍشِٜؾ  3971

       يذًذ يذًذ رضا فًٓٗ 3972

       ِدِد ِدِٗد ترضبٗ٘ ِدِد 3973

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ْٕد ِددح ظبتر 3974

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية سيدات مصر الجديدة ِدِد اٍَٜذْٕٙد ِظػهٙ ِدِد رضبد  3975

       يذًذ َثيم يذًذ دطٍ  3976

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ٕٜٗدا ؿِبد اٍدّٜ ؿتداٍرؤم ؿتداٍَػٜم 3977

 التخطيط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ينة نصر التعليميةادارة مد ٗجداّ اٍشٜد شَِٜبّ ؿتداٍِيظٗد 3978

       يذًٕد ادًذ دطاَيٍ 3979

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ٗشبُ ادِد رجة ِدِد اٍضـبر 3980



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       يذًٕد ضعيذ عٕض هللا 3981

       يذًٕد عثذانطالو يذًٕد 3982

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعية ِدِدٗشبُ ادِد ِدِد  3983

       يذًٕد فٕزٖ يذًذ لطة 3984

       محمود محمد عبدالحميد 3985

       محمود يحى على محمد 3986

       محى فايز محى ابراهيم 3987

       يذدد ريضاٌ ضهيًاٌ ادًذ 3988

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٗشبُ دِد٘ ِٖد٘ ؿتداٍدِٜد 3989

       يرٔج جًال يذًذ عثذانكريى كايم 3990

       يرٔج دًٕد ج يذًذ عثذانًجيذ 3991

       ِرٗث زٌرٜب زٌٙ نرر 3992

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٗشبُ ؿٜد ادِد ؿٜشٙ 3993

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة دِدٗنبء ادِد دبِد ِ 3994

       يرٔج عثذانشافٗ صمر عثذانغُٗ 3995

       ِرٗث ؿِبد ِدِد اٍشٜد 3996

       مروة فوزى عبدالمجيد ابراهيم 3997

 جتماعىالتخطيط اال حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ٗنبء اِبّ ِدِٗد اِبّ 3998



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       يرٔج يذًذ شرتيُٗ عهٗ شيًح 3999

       يرٔج يذًٕد انذطيُٗ يذًذ 4000

       يريى يذًذ عادل يذًذ نطفٗ 4001

 مشرف خارجى محمد عبدالحميد/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٗنبء ضـتبّ دشّ ؿتداٍدهٜؼ 4002

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  المطريةجمعية التثقيف الفكرى ب ٗنبء نركَٙ ِظػهٙ ؿتداٍردِّ 4003

       يصطفٗ انٓادٖ عثذانعاطٗ 4004

 خدمة الفرد اميرة جابر/ م م  مدرسة الخليل ابراهيم بحدائق المعادى ٗالء اشِبؿٜل ِدِد اٍتدر٘ ؿَٙ 4005

       يُار رأفد يٕضف عٕض 4006

       يُار عثذانذًيذ طّ خهيم شمرج 4007

       ذرٖ اتراْيى يذًذيُار ل 4008

 مشرف خارجى محمد مليجى/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٗالء دبخُ ِدِد دشّٜ 4009

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة ٗالء دِد٘ اٍدّٜ ادِد دبنؼ 4010

       يُٗ دطٍ يصطفٗ دطٍ 4011

       منى عادل عبداللطيف سليم 4012

       يُٗ يذٗ جًعح عٕيص 4013

       ييراو ادًذ عطيح 4014

       ييراو دطٍ عثذانفراح ادًذ 4015

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ٍٜٗد ٕبْٙ ٌِبل ٕبرّٗ 4016



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 جتماعىالتخطيط اال فؤاد حسين/ د مايوأول 51مركز طبى  ٜبرا ظبٍخ اٍشـٜد ِدِٗد 4017

       ندا عبداالطيف السيد 4018

       ْد٘ ِدِد اترإُٜ ِدِد ِدِٗد 4019

       َطًح عهٗ يذًٕد عهٗ  4020

       َطًح يذًذ ضيذ يذًذ شهثٗ 4021

       َطًح يذًٕد يذًٕد اتٕ خهيفح 4022

       ْضٗ٘ شـد دِزث شـد 4023

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  لتثقيف الفكرى بالمطريةجمعية ا ٜبشِّٜ ادِد شٜد ؿتداٍجٗاد 4024

       َٓال دطٍ عثذانًُعى اتراْيى  4025

       َٓٗ زغهٕل عثذانًُعى 4026

       َٕر دطيٍ عهٗ دطٍ 4027

       َٕر عصًد فرداخ 4028

 خدمة الجماعة حىام السعد فت/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٜبشِّٜ خبٍد ِدِد ٕٜٗد٘ 4029

       َٕرْاٌ ادًذ اتراْيى عهٗ خهيم 4030

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  مستشفى الهرم  ٜبشِّٜ ظبتر دِٗدٓ اٍشٜد 4031

       َيرييٍ ضعيذ تكرٖ عثذهللا  4032

       َيرييٍ يذًذ اتراْيى عثذانفراح  4033

       ْاجر إَر يذًذ دُفٗ  4034



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 التخطيط االجتماعى حمادة رجب/ م م  المجلس الشعبى  المحلى بالجيزة بشِّٜ ؿَٙ ِدِد ؿَٙ اترإُٜٜ 4035

       ْاجر فرغهٗ عثذانًُعى عثذانًمصٕد 4036

       ٕبجر ِدِد دشْٙ دِزث 4037

       ٕبٍج ؿَٙ دشّٜ ؿَٙ  4038

       هانى محمد عبدالحكيم سليمان 4039

       دًذ عٕضْاَيح يرٕنٗ ا 4040

       ْثح هللا دطيٍ جالل يُصٕر 4041

       ٕتج اهلل ضرٜم دشّ ادِد ِْظٗر 4042

 مشرف خارجى محمد عبدالحميد/ أ  ادارة حلوان التعليمية ٜبشِّٜ ؿِبرث ِترًٗ شٜد 4043

       ْثح جاتر َجية اتراْيى 4044

       ْثح جًال فًٓٗ دخاٌ 4045

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية شٜد ٌٕٜلٜبشِّٜ ِدِد  4046

 مشرف خارجى ميخائيل ذكى سويحة/ أ  جمعية الهالل االحمر برمسيس ٜبشِّٜ ِِدٗح ؿتداٍجٗاد شرار 4047

 التخطيط االجتماعى حازم مطر/ م  إدارة عين شمس التعليمية ٜبشِْٜب دَُٜ زّٜ جبد اهلل 4048

       طٍ عثذانفراح عثذانعالْذٖ د 4049

       ْذٖ عادل زكٗ يذرو 4050

       ْذٖ يذًذ يذًٕد خهيم 4051



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

       ْذٖ يصطفٗ يذًذ تكرٖ 4052

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  جمعية الخلفاء الراشدين ِْٜٙ اترإُٜ دشّ اترإُٜ 4053

       ْذير رجة ضيذ عرفح 4054

       ًذٖ جاب هللاْشاو د 4055

       ُْاء يذًذ عهٗ يرضٗ 4056

       ُْذ انشرتيُٗ عاشٕر 4057

 خدمة الفرد جومانة رمضان/ م  ادارة شمال الجيزة التعليمية ٜٗشم ِدرٗس ِدرٗس ِدِد شَِٜبّ 4058

 خدمة الجماعة احمد سليمان/ م م  الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئة شبرا الخيمة ٜٗشم ِِدٗح نُٖٜ ٍْٗد٘ 4059

       ٔضاو جًال انذيٍ دطٍ جًال 4060

       ٔنيذ عيذ ضانى يذًٕد عيطٗ 4061

       ياضًيٍ يذًٕد صاتر عًراٌ 4062

       يذٗ دطيٍ زكٗ عثذِ 4063

 االجتماعية مجاالت الخدمة ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية ادِد اِّٜ ِدِد ؿَٙ 4064

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية اِْٜج خٗنٜو ِدِد اٍتدبر 4065

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية اِْٜج اتٗ اٍـّْٜ راكة 4066

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية َةاِٜبّ ؿتداٍِػَة ِدِد ؿتداٍِػ 4067

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية اِٜبّ ِجد٘ ِدِد ِدِد ْٗار 4068

 مجاالت الخدمة االجتماعية داٍِْـٍَُٜٙ ؿت/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية داٍٜب تٌر٘ رجة ِرشٙ 4069



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية داٍٜب ؿتداٍِػَة دبنؼ  ؿتداٍشالُ 4070

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية راِز ادِد نِٖٙ اٍخٖبِٙ 4071

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية شبرث اْٗر ؿتداٍِـتٗد شـٜد 4072

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  ادارة الخليفة والمقطم التعليمية شبِٜج ِدِد ؿتد اٍهبغل دٕة 4073

 مجاالت الخدمة االجتماعية ٍَٜٙ ؿتداٍِْـُ/ د  يفة والمقطم التعليميةادارة الخل ضِٜبء ْبجٙ اٍشٜد ؿبِر ِدٜشّ 4074

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ظهبء شَػبّ ادِد شَػبّ 4075

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ػبرو اشِبؿٜل ادِد اشِبؿٜل 4076

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ضخٜبل دشّ ِدِداِّدِد ا 4077

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ِدِد ِدِٗد ِدِد خبٍد 4078

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ِدِد ِظػهٙ ِدِد ادِد 4079

 مجاالت الخدمة االجتماعية نخدٙ دشّ/ ُ  مركز شباب عزبة النخل ِد ٗجد٘ ِدِد دشِّد 4080

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِٗد ادِد ادِد ؿتداهلل 4081

 ماعيةمجاالت الخدمة االجت انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِٗد اٍضدبح ِدِد ؿَٙ 4082

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِدِٗد ؿز اٍدّٜ اترإُٜ شٜد 4083

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِرٗث شِٜر ؿتداٍهخبح 4084

 مجاالت الخدمة االجتماعية انانوار رمض/ م م ادارة حلوان التعليمية ِظػهٙ جِـج دشّٜ شَُٜ 4085

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ِْبل ؿتداٍدَُٜ ٜٗشم اٌٍهراٗ٘ 4086



على مؤسسات التدريب الميداني  انتسابتوزيع طالب الفرقة الثالثة   
3122/3123العام الجامعي   

 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

الثالثةمسئول الفرقة  مدير وحدة التدريب الميداني  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   
جمال شكري محمد عثمان/ د.أحمد خليفة أحمد يونس                                                        أ/ د                                                                     إيهاب حامد سالم/ د  

 

 اٍيشُ ِضرم اٌٍَٜج ِؤششج اٍخدرٜة  اشُ اٍػبٍة م

 مجاالت الخدمة االجتماعية انوار رمضان/ م م ادارة حلوان التعليمية ْجالء دِد٘ تشْٜٗٙ اٍزّٜ كبُْ 4087

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ُٕبجر شرار اٍدّٜ ؿتداٍدٌٜ 4088

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ٕتج تشْٜٗٙ رٜبع ْٗح 4089

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ٕتج ؿتداهلل ِدِد اٍهيٙ 4090

 مجاالت الخدمة االجتماعية فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ِدِد  ٕتج ؿتداهلل ِدِد 4091

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعية التثقيف الفكرى بالمطرية ٕتج ِدِد ِدِد ؿَٙ اٍضرضبٗ٘ 4092

 التخطيط االجتماعى زينهم مشحوت/ م م  جمعية الهالل االحمر بحلوان شبرث جِبل اٍدّٜ   

 


