
 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدٌن بحدائق المعادى اتراُٖى ؼتداهضنٖى اهشٖد ؼتـــــــــدث 1

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى /م م  مدرسة الخلفاء الراشدٌن بحدائق المعادى إتراُٖى ؼتداهضنٖى أيًٖ يضيد ضرتٕ 2

3 
أتٌّث يّشـــــــــــــــــٕ ٌشٖى 

 ضٌب
 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدٌن بحدائق المعادى

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة اتّ تنر ؼٖد شبهيبً ضخّْٖ 4

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن ضشً ؼوٕ ضيبدثإضشبً ؼتداهضوٖى  5

6 
إضشبً كدرْ اتراُٖى 

 ٌصـــــــــــــر
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان

 إضشبً يضيد اتراُٖى يضيد اهضرتٌٖٕ 7
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة اضالى ؼتداهوظٖف ضضبح ؼتداهوظٖف 8

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مدرسة الخلفاء الراشدٌن بحدائق المعادى أضيد أتّ تنـــــــر شٌّشٕ يضيّد 9

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة اضيد اشبيج اضيد اهشٖد ضبًُٖ 10
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أضيد سيبل اتراُٖى ضشــــــــــــبً 11
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

12 
أضيد ضبرس 

 أضيــــــــــــــــــد خالف
 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح أضيد ضيدْ صبهص ؼتداهؽبظٕ  13
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  بحدائق المعادىمدرسة الخلفاء الراشدٌن  أضيد خبهد ؼتداهغفبر اشيبؼٖل اهشٖد 14



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أضيد شبيٕ يضيد ُبضى 15
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أضيد شيٖر ؼتداهخبهق زُراً 16

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة زٖــــــــــــداًأضيد شيٖر يصظفٕ  17

18 
أضيد شٖد ضيبدْ 

 يضيـــــــــــــــــد
 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  الجدٌدةمركز شباب المعادي  أضيد ضؽتبً يضيــــــّد ؼتداهضيٖد 19

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أضيد صالش ؼتداهفخبش اهيالش 20

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة أضيد ؼبدل شٖد ضيـــــــــــّدث 21

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يشؽد ؼتداهؽزٖزأضيد ؼتداهؽزٖز  22

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح أضيد ؼتداهلبدراهيخّهٕ ؼتداهلــــبدر 23
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة أضيد ؼتداهٌبصر سّدث ؼتداهّاضد 24

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  أضيد فخضٕ اهشٖد ؼٖد ؼرفــــــــبح 25

 االجتماعىالتخطٌط  فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  أضيد يضيد رطب ؼتداهخبهق ؼتداهفخبش 26

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أضيد يضيد شوٖيــــــــــبً اهضبيٕ 27

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن أضيد يضيد ؼتداهلبدر يضيد 28

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان أضيد يضيد يضيّد ضشــــً داّد 29

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أضيد يضيد يصظفٕ صتضٕ ضبفؽٕ 30
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أرّْ صترْ ؼتداهشالى شوٖى سٌدٖج 31

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ارٖز ؼتداهرازق ؼوٕ يضيد 32
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح اشبيج يضيد زًٖ اهؽبتدًٖ خٖرْ 33
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 إشراء اتراُٖى اضيـــــــــــد اهشٖد 34
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 إشراء اتراُٖى يصظفـــٕ اتراُٖى 35
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  الواٌلى التعلٌمٌةادارة  إشراء أيبً اهلل  أضيد كٌدٖــــــــــل 36

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن إشراء ضشً ؼتداهلل ؼتداهؽبظٕ 37

38 
اشــــــــراء ؼتداهنرٖى صبهص 

 اهشــــٖد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة اشراء هظفٕ ؼتداهؽزٖز يــــــــّشٕ 39

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن إشراء يبُر ؼتداهيضشً أتّ اهؽال 40

41 
إشــــــــــــــــراء يسدْ يضيد 

 يضيد
 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  المصرٌٌنمستشفى ام 

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح اشراء يسدْ يوٖسٕ يوٖسٕ اهيدتّش 42
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة إشراء يضيد أضيد ؼتداهّاضد يضيد 43

44 
إشراء يضيــــــــــــــــــد 

 تِسح زنٕ
 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة اشراء يضيد ؼتداهيٌصف ظوٖتج 45
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

46 
يضيـــــــــــــــــد ؼوٕ إشراء 
 ضشً

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان

 إشراء يضيــــــــــــد فخضٕ اهؽٌبٌٕ 47
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

48 
اشراء يضيد يضيّد 

 أضيــــــــــــــد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

49 
إشراء يضيّد أضيد 

 يضيـــــــــــــد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى /م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة اشالى سيبل أضيد ؼتداهضيٖد يرؼٕ 50

51 
اشالى فؤاد يّشٕ 

 أضيـــــــــــــــــــد
 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة

52 
أشالى يضيد اهشٖد 

 ؼـــــــــــــــالى
 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة تنر يضيد ؼتداهضفٖعأشيبء اتّ  53
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  اشيبء اضيد ؼتداهفخبش ؼوٕ يصظفٕ 54

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  أشيبء اضيد نبيل ؼتداهداٖى  55

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌةأشيبء أٌّر ؼتداهخبهق  56
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنـــــــــــــر

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أشيبء تدّْ ؼتداهؽعٖى اتراُٖى خوٖل 57

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة سيٖل ؼتداهرضيً اتراُٖى ؼفٖفٕ أشيبء 58

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أشيبء رسة ؼتداهنرٖى يضيــــــــــد 59
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  الساحلمركز شباب  اشيبء ريطبً يضيد يصظفٕ 60

61 
أشيبء شبيٕ ؼفٖفٕ 

 اهلظـــــــــــــبً
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أشيبء شبيٕ يرشٕ يضيد 62
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

63 
يضيــــــــــــــــد أشيبء شؽٖد 

 اهسيبل
 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل

64 
أشيبء شٖد ؼتداهُّبة 

 أضيــــــــــــد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

65 
اشيبء ضؽتبً ٖضٖٕ 

 اهٌســــــــــــــــبر

الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة معهد 
 االبتدائٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح أشيبء صالش يضيـــد ضشًٖ يخّهٕ 66
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

67 
أشيبء ؼـــــــــــــــبدل فخضٕ 

 اهّنٖل
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

68 
أشيبء ؼبدل يٌصّر 

 يضيـــــــــــــد
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 أشيبء ؼتداهخّاة يضيد يضيـــــــد 69
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد مفتاحعاطف / د 

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أشيبء ؼتداهضيٖد ؼتداهضوٖى ؼتداهضبفع 70
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 أشيبء ؼتداهرضيً ضشًٖ االيــــــبى 71
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة ؼتداهيضشً ؼتداهيضشً ضشًٖ أشيبء 72
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

73 
اشيبء ؼتدث ٌصر 

 يضيـــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان

 عبٌر نٌازى/ م م  االسرةجمعٌة تنظٌم  أشيبء ؼذيبً اتّ اهيســـــد اهصغٖر 74
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

75 
أشيبء ؼظٖج ضشً 

 ضشــــــــــــــًٖ

معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 
 االبتدائٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

76 
أشيبء ؼوٕ اتراُٖى 

 راضـــــــــــــــد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 أشيبء ؼوٕ ضشً ؼوٕ تّٖيـــــٕ 77
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

78 
اشيبء ؼوٕ شٖد 

 ؼـــــــــــــــــــوٕ

معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 
 االبتدائٌة

 الفرد خدمة عاطف مفتاح/ د 
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل أشيبء ؼٖبد ؼتداهلبدر ؼٖبد اهشٖد 79

80 
أشيبء ؼٖد شٖد 

 شوٖيـــــــــــــــبً

معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 
 االبتدائٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان ضـــــــــبٌجاشيبء فرر يصظفٕ  81

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان اشيبء فؤاد ؼتداهضنٖى اتّ اهخٖر 82

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة اشيبء فــــــؤاد ؼّاد ؼتداهفخبش ؼوٕ 83

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة أشيبء يبُـــــــر ضبفؽٕ ؼتداهضوٖى 84
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أشيبء يضيد اهضضبح يضيّد سيؽج 85

86 
أشيبء يضيد ؼذيبً 

 يضيـــــــــــــد
 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب 

 أشيبء يصظفٕ ؼوٕ اتراُٖى اهخّهٕ 87
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

88 
اشيبء ييدّش غٌٖى 

 يضيــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أشيبء ّٖشف ضشـــــــً ؼتداهسوٖل 89
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن اضرف ضيدْ اضيد يضيد 90

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة اهشٖد تّٖيٕ شٌداالء  91

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة االء ؼتداهفخبش ضبيد زٖداً 92
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة اٗء ؼتداهيٌؽى يضيد اتراُٖى زٖداً 93

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  االء ٌصر ضشً ؼوٕ ضشً 94

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة اهزُراء ؼتداهٌبصر ظبُر يضيــــــد  95

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن إهشٕ ؼيبد ضّكٕ ؼّض اهلل ؼرٖبً 96

97 
اهشٖد يضيد نّيٕ 

 يغرتــــــــــــــٕ
 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع دسوقىامٌمة / د رعاٌة شباب جامعة حلوان اهضٖيبء أضيد يضيد ضشً اهؽنل 98

 ثرٌا لبٌب/ د  رعاٌة شباب المعهد المتوسط بالسٌدة زٌنب اهضٖيبء ؼبدل اهيضيدْ سبتر ضشً 99
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل اهضٖيبء فخضٕ ٖضٖٕ يٌصـــــــــّر 100

 يضيد يصظفٕ اهلرضـــــٕاهضٖيبء  101
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة اهِبى شؽٖد يضيــــــــــد ؼتداهتبكٕ 102
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة اهِبى ؼتداهٌبصر ؼتداهٌعٖر ّٖشف 103

104 
اهِبى ّٖشف ؼوٕ 

 يضيــــــــــــــــــد
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع ابراهٌمنرمٌن / د  مركز شباب الساحل أى اهٌِب يضيـــد يضيدْ ؼتداهرضيً 105

106 
أيبل اهشٖد نيــــــــــــــــبل 

 اهتٌدارْ
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أيبل شبهى ضشًٖ صتبش 107

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل ؼتداهفخبش خفبسٕأيبل يضيــــــــّد  108

109 
آيبل يصظفٕ زنٕ 

 درّٖــــــــــــــــص
 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن

110 
أيبٌٕ سيبل ٌسٖة 

 اشضـــــــــــــــق
 جعفراوىأسماء / د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة ايبٌٕ ضشٌٕ ؼتداهيظوة ؼتداهيؽظٕ 111
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 ايبٌٕ رتٖػ يضيد ؼذيبً 112
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 صالش اضيــــــــــــد ضيداًأيبٌٕ  113
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان أيبٌٕ صالش يضيــــد يضيّد خوف 114

 ايبٌٕ ؼبتد ضٌفٕ ؼتداهتبشظ 115
االسالمى بالمعادى المرحلة معهد الفتح 

 االبتدائٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أيبٌٕ ؼبدل اتراُٖى اهدشـــــــّكٕ 116

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أيبٌٕ ؼبدل ضـــــبيد اهشٖد  117
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة ايبٌٕ يضيد سبد اهيّهٕ اضيد 118
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  ايبٌٕ يضيد ضبفع ّٖشف 119

معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة أيبٌٕ يضيد ؼذيبً  120
 االعدادٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 ذبتـــــــــــــــح

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ايبٌٕ يضيد نيبل يضيد درّٖص 121

122 
أيبٌٕ ييدّش اهشٖد 

 خطـــــــــــــر

المرحلة معهد الفتح االسالمى بالمعادى 
 االعدادٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل ايسبد هظفٕ شؽٖد يضيّد 123

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أيل أضيد ؼتداهؽبظٕ اهشٖد ؼٖــــبد 124

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة ؼتداهسّاد يتبرمأيل ضشًٖ يضِّد  125
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

126 
أيل رطب ضشً 

 أضيــــــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى

127 
أيل ضبنر يرضدْ 

 اتراُٖــــــــــــــى
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌةادارة 

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أيل صتضٕ ؼتدث أضيــــــــد ضشً 128
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

129 
أيل ؼــــــــــــــــــبدل 

 صتضٕ ضشً
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

الخدمة مجاالت 
 االجتماعٌة

130 
أيل ؼتداهضيٖد ضبيد 

 ٌّٖــــــــــــــس
 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  ايل ؼتداهرضيً ؼوٕ يضيد 131

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أيل ؼتداهؽزٖز أضيـــــــد  اهضرٖرْ 132
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان ايل ؼتداهؽعٖى ضشً اهدٖبص 133

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أيل ؼدهٕ يّشٕ اهشٖد اهظــــــــّٖل 134

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أيل يضيد يِدْ ؼتداهلل يضســــّة 135
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة ايل ٌّر ؼتداهضيٖد نيبل اهدًٖ 136
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 ؼوٕأيل ّصفـــــــــٕ ؼتداهُّبة  137
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 أسماء جعفراوى/ د ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٌٖج أضيد يضيّد ؼوٕ 138
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة أيٌٖج أٌّر ســــــــــالل ٖس يٌشــٕ 139
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أيٌٖج ضشبى ؼوٕ ؼوٕ خوٖـــــــــــل 140

141 
أيٌٖج ضيدْ يضيــــــــــــــــد 

 ؼوٕ
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

142 
أيٌٖج صبدق تدر 

 صـــــــــــــــــبدق
 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  أيٌٖج ظبرق شؽٖد يضيــــــد ؼوٕ 143

 بإمبابةمركز شباب المنٌرة  أيٌٖج ظبرق يضيد فِيٕ 144
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٌٖج ؼتداهلبدر ؼوٕ فرر ؼوٕ ضرة 145
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة  أيٌٖج يسدْ يضفّع ؼتداهضبفــــــع 146
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االعدادٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ايٖر سيٖل تد ر ظج 147

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أيٖرث أتّ اهفخّش يضيد ؼتداهرضيً 148

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  الخٌمة التعلٌمٌة ادارة شرق شبرا ايٖرث اتّ اهٖشر  يضيّد اضيد 149

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ايٖرث اضيد ؼوٕ اضيد ؼوّاً 150

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة ايٖرث ايٖر يضيد اهترترْ 151
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٖرث سيبل أضيــــــــــد ؼتداهتبكٕ 152
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٖرث سيبل يضيــــــــّد ؼّٖطج 153
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أيٖرث ضشٌٕ ؼتداهيوم اضيد 154

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ايٖرث رأفح اضيد يضيد 155

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ايٖرث رسة رسة صبهص اهظضبً 156

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضشً ؼوٕ رطّاً ايٖرث شؽٖد 157

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن أيٖرث شيٖر ؼتداهلبدر ؼتداهضبفع 158

 صبحىسمر / د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٖرث ؼتداهفخبش ؼتداهنرٖى ؼتداهرضيً  159
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٖرث ؼتداهِبدْ شٖد ؼيــــــــــر 160
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

161 
أيٖرث يضيد اتراُٖى 

 ظــــــــــــــــَ
 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن يضيد شيٖر ؼتداهيٌؽــــــــــىأيٖرث  162

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة أيٖرث يضيد صبتر يضيد 163
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

164 
أيٖرث يضيد 

 ؼٖـــــــــــــــــبدْ خوٖل
 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 أيٖرث يضيد يضيد شؽٖد 165
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أيٖرث يضيــــــد ُبٌٕ اهشٖد اهضٖخ 166

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  ايٖرث ّسٖج ؼتداهغٌٕ يضيد دشّكٕ 167

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة أيٖيج سيبل ؼتداهؽبل ؼتداهيٌؽــــى 168
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

169 
أيًٖ ؼبدل أيًٖ 

 شوٖيــــــــــــــــــبً
 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة 

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  أيٌٖج يضيد ؼتداهِبدْ ؼتداهِــبدْ  170

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة اٌسٕ ؼيبد صالش اهدًٖ ضبيد 171

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  إٌسٖل ضوٖى شبيٕ ٌصر 172

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أٌس يسدْ اهشٖد يضــــــيد ضداد 173

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس اٌّر سيبل ٌصر ضبيد اهشٌّشٕ 174

175 
آٖبح ضشًٖ شٖد 

 ضشـــــــــــــــًٖ
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة آٖبح صالش يضيــــد ؼوٕ أتّ صلر 176

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل ؼزح ضّكٕ ؼّٖطج ضٌـــــبإٖفٖح  177

178 
اٖوٖــــــــد ٖب أهفٕ زكٖى 

 رفـــــــبئٖل
 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة أٖيبً أضيد يٌصّر يضيـــــــــــــد 179

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان اٖيبً أضيـــــــــد يٌٖر يضيد خّفٖق 180

 اٖيبً أّشبيج زنـــــــــرٖب يخّهٕ 181
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة اٖيبً ستر يضيد ستر 182
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان إٖيبً سيبل ؼتداهُّــــــــبة ؼوٕ 183

184 
إٖيبً ضبيد يضيد 

 اتراُٖـــــــــــــــى
 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة 

 اٖيبً خوٖل ؼتداهؽبظٕ اتراُٖى 185
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 سمر صبحى/ د  حلوان التعلٌمٌةادارة  إٖيبً رتٖػ اتراُٖى ضيــــــــــبدث 186
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان إٖيبً رسة ريطبً يضيد اهشؽدٌٕ 187

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل  إٖيبً شبيٕ أضيــــــــــــد اهضفٌٕ 188

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة إٖيبً شؽٖد اتراُٖى اتراُٖى ضشـــً 189

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  اٖيبً شيٖر ضشً اتر اُٖى 190
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

191 
إٖيبً شيٖر يضيدْ 

 شــــــــــــــــبهى
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة اٖيبً شٖد ضضبح يضيد 192

 المجتمعتنظٌم  امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان اٖيبً صالش ؼتداهيسٖد ؼتداهلـــــــبدر 193

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن إٖيبً ؼــــــبدل ؼتداهضيٖد ؼوٕ 194

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة إٖيبً ؼـــــــبدل ؼوٕ خوٖل 195
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  حلوان التعلٌمٌةادارة  اٖيبً ؼتداهيضشــــً ؼوٕ ؼتداهسّاد 196
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان إٖيبً ؼتداهٌبصر ؼتداهيٌؽى يضيــــد 197

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن إٖيبً ؼتداهُّبة ضؽتبً شاليــــــج 198

199 
إٖيبً ؼصبى يضيّد 

 شــــــــــــــبيٕ
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح اٖيبً فخضــــــــــٕ شٖد ؼتداهوظٖف 200
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ؼتداهللاٖيبً هظفٕ يضيد  201
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة إٖيبً يسدْ ضشــــــــــــً ؼدس 202
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

203 
إٖيبً يضيــــــــــــــــد شٖد 

 ظّخٕ
 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل اٖيبً يضيد ذنٕ شٖد 204
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 إٖيبً يضيد ؼز اهدًٖ ؼتداهشخـــبر 205
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة اٖيبً يضيد يضيد اتراُٖى ؼتداهنرٖى 206

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة إٖيبً يضيد يضيّد يضيد اهفضـــــل 207

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة يصظفٕ ضنرْ ٌصــــــــــــراٖيبً  208
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة اٖيبً يصظفٕ يضرّس يضيّد 209
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  المحروسة بالمعادىجمعٌة مصر  اٖيً اهشٖد اهضضبح يظــــــــــبّغ 210

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة اٖيً فبرّق طيرإٌ كٌبّْ 211

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة اٌٖبس اتراُٖى صــــــــــــبتر شٖد 212
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة اٌٖبس أتّ اهفخّش أتّ نبيل اتراُٖى  213
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  اٌٖبس ؼتداهلل ضشً يضيد 214

 إٌٖبس ؼتداهوظٖف أيًٖ ؼتداهوظٖف 215
االسالمى بالمعادى المرحلة معهد الفتح 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة اٌٖبس فخضٕ ضشًٖ ضشًٖ شرضبً 216
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 آٖج إتراُٖى يضيــــــــــــد اهخيٖيٕ 217
معهد الفتح االسالمى بالمعادى المرحلة 

 االعدادٌة
 خدمة الفرد عاطف مفتاح/ د 

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  آٖج اضيد اضيد ترؼٕ شٖف اهدًٖ 218

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى آٖج أضيد ؼبضّر ضضبخج ضــــّٖل 219
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼتداهرضيً ضٌفٕاٖج اضيد  220

221 
اٖج اضيد ؼتداهيٌؽى 

 ؼـــــــــــــــــّاد
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى

222 
اٖج اضيد يضيد 

 يضيــــــــــــــــــــــد
 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب 

223 
آٖج أضيد يضيــــــــــــــــّد 

 ؼٖشٕ
 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة آٖج أضرف شؽٖد ؼتداهشــــــــــالى 224
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى آٖج اهلل فؤاد ؼتداهؽزٖز ضبيد 225

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  اٖج خلٕ يضيد اتراُٖى 226

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  االزهرى للفتٌات بالمعادى المعهد آٖج ذرّح تّٖيٕ ؼتداهلـــــــــــبدر 227

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة آٖج سيبل ؼتداهيٌؽى ؼسٌٖج 228
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

229 

آٖج ضرٖز 
ظـــــــــــــــــــــــَ 

 ؼتداهلل

 االجتماعىالتخطٌط  حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة

230 
آٖج ضشً 

 شوٖيــــــــــــــــــبً ؼوٕ
 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى آٖج ضيدًٖ أضيــــــــــد ؼوٕ  231
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  االزهرى للفتٌات بالمعادىالمعهد  آٖج رطب ؼوٕ اضيد 232

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى آٖج شؽٖد ؼتداهضــــــــيٖد شوٖيبً 233

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن آٖج شيٖر يضيد يضيـــــــــــد شٖف 234

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل  آٖج شٖد يضيد اهخِبيٕ ؼوٕ 235

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة آٖج صالش أضيــــد ضّكٕ ضشًٌٖ 236

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  سراى القبةمركز شباب  آٖج صالش يضيد يضيد 237

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى آٖج ؼبدل ؼتداهرضيً ؼـــــــــزاى 238

239 
آٖج ؼبدل يضيد أتّ 

 تنــــــــــــــــــــر
 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة

الخدمة  مجاالت
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  آٖج ؼتداهضيٖد ؼتداهتبشظ شــــرضبً 240

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل اٖج ؼتداهلل ؼتداهضيٖد ؼتداهلل 241

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل اٖج ؼتداهوظٖف دشّكٕ يضيد 242

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل آٖج ؼوٕ ضشً ؼوٕ 243

244 
اٖج ؼوٕ ؼوٕ اهشٖد 

 يضيــــــــــــــــد
 االجتماعىالتخطٌط  اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة آٖج يضيد ؼتداهضنٖى ؼتداهيٌؽــــــــى 245

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة آٖج يضيد ؼوٕ اتّ اهؽال 246

 جالل عبدالفتاح/ د  الفتح االعدادٌة بالمعادى مدرسة اٖج يضيد يضيّد ضيزاّْ 247
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

248 
آٖج يصظفٕ شٖد 

 يضيــــــــــــــــد
 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى اٖج يّشٕ ذنٕ ؼتدرتج ؼتداهيسٖد 249

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل اِٖبة ؼبظف يضيد اتّ اهيؽبظٕ 250

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس تبشى يضيد ؼصبى ؼزة سيؽج 251

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  االزهرى للفتٌات بالمعادىالمعهد  تبشٌح ؼبدل يضيد يضيد 252

253 
تذٌٖـــــــــــــج ٌؽٖى شؽد يضيد 

 ؼوٕ
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران/ د  المعهد االزهرى للفتٌات بالمعادى

 الجماعة خدمة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض تدر ضشً ؼتداهٌتٕ ضشً صبهص 254

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة تشيج اتراُٖى ؼتداهفخبش ؼوٕ 255
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة تشيج اضيد يضيد ؼتداهرضيً  256
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

257 
تشيج إيبى 

 ؼتــــــــــــــــــــبس ؼوٕ
 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى تشيج ضشًٖ ؼتداهنرٖى ايـــــــــبى 258
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ثرٌا لبٌب/ د  شباب المعهد المتوسط بالسٌدة زٌنبرعاٌة  تشيج شبيٕ يضيد ؼتدرتـــــــــــَ 259
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة تشيج صبتر اضيد اتر اُٖى 260

 تنظٌم المجتمع دسوقىامٌمة / د رعاٌة شباب جامعة حلوانتشيج صبهص فرار  261
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 يضيـــــــــــــــــد

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة تشيج ؼبدل ؼوٕ يضيد خوٖفَ 262

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  تشيج ؼتداهشخبر سّدث ؼتداهوظٖف 263

 جالل عبدالفتاح/ د  االعدادٌة بالمعادىمدرسة الفتح  تشيج ؼصبى ضضبخَ يضيد 264
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة تشيج يؽخصى اضيد سيبل 265
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

266 
تشيج ٖضٖٕ ؼوٕ 

 اهخظــــــــــــــــٖة
 تنظٌم المجتمع ابراهٌمنرمٌن / د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان تشيج ّٖشف يضيد اهيــــــــــــؤذً 267

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة تشٌح ٖشرْ يضيد ضسبزْ 268

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى تشٌٖج فرر ؼتداهيّهٕ أتّ تــــــنر 269

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة تِٖسج يضيد اتراُٖى ؼتداهلبدر 270

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة تٖخر يبٖز هـــــــــــــّكب فرر 271

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب جامعة حلوان خبير شؽٖد اٌدراّس غظبس 272

273 
خشٌٖى ضويٕ ؼوٕ 

 شـــــــــــــــــــالى
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

274 
خلٕ شبيٕ شؽٖد 

 ؼـــــــــــــــــالى
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة خلٕ صالش يضيــــد ؼوٕ يّشٕ 275
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة خِبٌٓ شبيص ؼتداهضِٖد زكٖى 276
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ذرٖب ٌتّْ اتراُٖى ؼوٕ تؽد اهلل 277

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة سبنوًٖ فرٖد ُّٖة يٌِـــــــــــــٕ 278

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  شباب المعادي الجدٌدةمركز  سيبل يضــــــــيد ؼتداهداٖى رزق 279

280 
سِبد خوٖل اتراُٖى 

 يضيـــــــــــــــد
 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل 

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة سِبد رطب يضٓ اهدًٖ يضيد 281
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

282 
سِبد ظَ ؼتداهفخبش 

 يضيــــــــــــــد
 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة سِبد ؼتداهرازق ؼتبس ٌصر اهدًٖ 283
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس سِبد ؼصبى ضشــــــــــً ضتٖضٕ 284

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة سِبد فخّش ضضبخَ ظوتَ 285
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة سِبد يضيد ٌتٖل يضيد يضيد 286
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة سِبد يضيّد ؼتداهلل يضيد ؼتداهلل 287

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل  سِٖبً فخضٕ يضيّد أضيد ؼوٕ 288

 نوال مرسى/ د  التربٌة الشعبٌة بالملك الصالحدار  ضبخى ضشٌٕ ضشبًٌٖ ؼوٕ ؼبضّر 289
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة ضشبى هظفٕ ؼتداهيّســـّد شّٖفٕ 290

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضشً اهشٖد اهشٖد أتّزٖد يضيـــد 291
الخدمة مجاالت 

 االجتماعٌة

292 
ضشً رفؽح ظوؽح 

 ستـــــــــــــــر
 مركز شباب المنٌرة بإمبابة

سٌد عباس / أ  
 إسماعٌل 

 مشرف خارجى

293 
ضشً ّٖشف ؼّاد 

 شـــــــــــــــٖد
 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل 

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة ضشٌبء رسة اشيبؼٖل اهدُضّرْ  294

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضشٌبء يضشً ضيزٍ يضيد 295
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق ضٌبً اتراُٖى اضيد اتراُـــــــــٖى 297

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق ضٌبً سيبل ضشــــــً دٖبة اهصٖبد 298

299 
ضٌبً ذنٕ رفبؼٕ 

 صــــــــــــــبهص
 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة امال بدر/ د  ادارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضٌبً شيٖر شؽد ؼتداهتبكٓ 300

 سمر صبحى/ د  حلوان التعلٌمٌةادارة  ضٌبً ؼتداهرضيً شٖد اشيبؼٖل ؼٖد 301
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ضٌبً يبُر صالش اتراُٖى يخّهٓ 302

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  ضٌبً يضيد تّٖيٓ ضشــــبًٌٖ 303
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 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح ضٌبً يضيد يرخطٓ ذبتح 304
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح ضّرٖج يسدْ زنٓ فرغوٓ 305
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

306 
خبهد يضيـــــــــــــد اضيد 

 ؼتداهلبدر
 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل

307 
خوّد شبهى نبيل 

 صـــــــــــــــــبهص
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى

 االجتماعىالتخطٌط  حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة خوّد ؼبظف يضيـــــــد ظَ  308

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة الوحدة االسالمٌة  داهٖب اضيد يضيد اضيد ؼبير 309

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  داهٖب اضرف ؼتداهضنــــــــّر داّد 310

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  شباب سراى القبةمركز  داهٖب سيبل زنرٖب اشيبؼٖل 311

312 
داهٖب شؽد زاخـــــــــــــــــر 

 رّفبئٖل
 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى داهٖب يضيد يدتّهٓ ضبيد 313

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة يضيـــــــد ّٖشف ؼتداهوظٖف داهٖب 314

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة دؼبء اتراُٖى يضيد يضيـــــــــــــد 315
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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دؼبء أضيد فؤاد 

 ضشــــــــــــــــً
 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  المرج التعلٌمٌةادارة 
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318 
دؼبء سيبل يضيد 

 ضبيـــــــــــــــــد
 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

319 
دؼبء ضيدْ يضيد 

 يســــــــــــــــبُد
 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة دؼبء خبهـــــــــد شٖد ؼتداهضفٖع  320

 ثرٌا لبٌب/ د  رعاٌة شباب المعهد المتوسط بالسٌدة زٌنب دؼبء رطب يضيد ؼتداهرضيً يّشٕ 321
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة دؼبء شيٖر يخخبر ؼتداهصيــــــــد 322
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة دؼبء ضّكٓ يضيد يضيّد 323
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  دؼبء صــــــــالش ؼّٖس ضشًٌٖ  324

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح دؼبء ظبرق يضيد يضيد ؼتداهرضيً 325
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة دؼبء ؼبدل شؽد يضيداهظّخٓ 326

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  دؼبء ؼبظف يصظفٕ ؼتداهــؽزٖز 327

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  شبرا مصر التعلٌمٌةادارة  دؼبء ؼتداهشالى يضيّد يضيــــــد 328

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة دؼبء ؼتداهؽعٖى ضشًٖ اضيد 329

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة دؼبء ؼتداهنرٖى يضيــــــــد اهشٖد 330

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل  دؼبء ؼوٕ اتّ ؼّض يضيد ضشً  331
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 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى دؼبء يضيد اتراُٖى ؼوٕ ؼّٖس 332

 سٌد البساطى/ د  بالمطرٌةرعاٌة شباب كلٌة الهندسة  دؼبء يضيد ؼتداهخبهق شوٖيبً 333
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة دؼبء يضيّد رسة شبهى تدّْ 334

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة دؼبء يضيّد يٌصّر ؼتداهشالى 335
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ثرٌا لبٌب/ د  رعاٌة شباب المعهد المتوسط بالسٌدة زٌنب دؼبء ُالل ضّكٕ ؼتداهشالى  336
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى دٌٖب اتراُٖى يضيد ؼتداهلل 337

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  صٌدناوى برمسٌسمستشفى  دٌٖب سيبل صبتر يضيّد 338

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة دٌٖب سيبل ؼتداهلل زنٕ يضيــــــــد 339
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

340 
دٌٖب شؽٖد خوٖـــــــــــــــل 

 اتراُٖى
 خارجىمشرف  ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل 

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة دٌٖب شؽٖد ؼوٕ يّشٕ اهضٌّإٌ 341

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  دٌٖب شٖد يضيد صترث 342

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل  دٌٖب ؼتداهخّاة يضيد اضيد 343

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى دٌٖب ؼصبى شٖد سترخٕ 344
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة دٌٖب ؼالء يضيد ضيّدث 345
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى ؼتداهٌّر يٌصــــــــــــّردٌٖب فبٖز  346
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دٌٖب يـــــــــــــــــبُر ضفٖق 

 فبٌّس
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة دٌٖب يضيّد ضيزٍ يضيّد 348

349 
ذنرٖب يضيد يضيد 

 ؼظٖـــــــــــــــــج
 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  رايٓ ؼتداهشخبر يشوى يضيد 350

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة ّٖشف شّٖضَ راٌدا ؼبدل صيّئٖل 351
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

352 
راٌٖب سيبل أضيد 

 تـــــــــــــــــــــــدر
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة راٌٖب يسدْ فخضٓ يّشٓ 353
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس راٌٖب يٌٖر فِيٓ يٖخبئٖل 354

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة رتبة سيبل ؼتداهِـــــــــبدْ ؼوٕ 355

356 
سيبل ؼوٕ رتبة 

 اهضســــــــــــــــبر
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

357 
رتبة شؽد ؼظب اهلل 

 شـــــــــــــــؽد
 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة رتبة ؼتداهنرٖى ضشًٖ ؼتداهنرٖى 358
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة رسة يضيد ضشً يضيد 359
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماعٌلحسام / م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة رضبة اضيد اتراُٖى يضيــــــــــّد 360

361 
رضبة اهشٖد يضيــــــــــــــّد 

 كتبهٕ
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة رضبة صبهص شٖد يضيد نضّص 362

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة رضبة ؼتداهُّبة يضيد ؼٖشٓ 363
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة رضبة ُضبى صبهص اضيد 364
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس رضب أتّ اهٖيًٖ خوَ أتّ اهٖيًٖ 365

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق رضب ؼتد اهلل يضيد غٖد 366

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة رطب ّٖشف ؼفٖفٓ شٖد ؼفٖفٓ 367

 المجتمع تنظٌم محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة رطّْ ؼبدل شٖد ؼتد اهسّاد 368

369 
رطّْ ؼبدل صبتر 

 فــــــــــــــــرر
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة رطّْ ؼتداهفخبش ؼتداهضيٖد ؼتداهوظٖف 370

 نوال مرسى/ د  دار التربٌة الشعبٌة بالملك الصالح رطّْ ؼتد اهنرٖى ضشً يرشٓ 371
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق رطّْ ؼتداهيٌؽى ؼتداهؽزٖز خظبة 372

 خدمة الفرد محمودشٌماء / م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة رطّْ يصظفٕ ؼتداهيضشً ؼتداهوظٖف 373
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة رغدث ّضٖد ؼتد اهيلصّد ؼتد اهغفبر 374
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

375 
ركٖج اتراُٖى ؼوٕ 

 ُـــــــــــــــــالل
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى

376 
صـــــــــــــبتر ركٖج اهدشّكٕ 

 اضيد
 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ   مركز شباب المشابك بفٌصل 

377 
ركٖج رضبد رضدْ 

 ضســـــــــــــبزْ
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق ريطبً فخضٓ أضيد ؼتد اهخبهق 378

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة رٌب ضويٓ شؽد اهدًٖ ضّيبً 379
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى رٌب ؼتداهرشّل ؼتداهؽعٖى يترّم  380

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان يضيدرٌدا ؼوٓ فؤاد  381

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر رّٖدا رطب يضيد يضيدًٖ شّٖفٓ 382

 االجتماعىالتخطٌط  حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة رٖى يضيّد ؼتد اهؽعٖى يضيد شوٖى 383

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى رِٖبى اشبيج ّٖشف اضيد ؼوٕ 384

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة رِٖبى ضيدْ ؼتد اهلل يضيد ؼتد اهلل 385
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ضشًرِٖبى ؼز اهدًٖ ؼتد اهيٌؽى  386

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوقرِٖبى ؼوٕ  387
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 اشيبؼٖــــــــــــــــل ؼوٕ

388 
رِٖبى فخضٕ أيًٖ 

 اهشـــــــــــــــٖد
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

389 
رِٖبى يضيــــــــــــــــــد 

 ؼوٕ زاٖد
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة رِٖبى يضيـــــــــد يصظفٕ اهشٖد 390
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة رِٖبى ٌصر اهدًٖ اهشٖد اهظٖة 391

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى رِٖبى ُضبى ؼوٓ ؼتد اهُّبة 392

393 
زُراء صترْ يضيد 

 يضيـــــــــــــــد
 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة

394 
زُرث رضبد تدّْ 

 ريطـــــــــــــبً
 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة زُرث صـــــــــــالش صبهص ضبًُٖ 395
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق ؼتداهؽزٖز يضيد ؼتداهللزٌٖة أضيد  396

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى زٌٖة ضشً ؼوٍّٖ صتـــــــــــبش 397

398 
زٌٖة رأفح ضشً 

 خوٖـــــــــــــــــل
 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  التعلٌمٌةإدارة شبرا الخٌمة 

مجاالت الخدمة  عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌةزٌٖة شؽٖد ضشً  399
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االجتماعٌة يّشــــــــــــــــٕ

 البساطىسٌد / د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة زٌٖة ضؽتبً ؼتداهُّبة ؼتداهٌتٓ 400
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة زٌٖة صبتر يضيد يصظفٓ 401

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى زٌٖة ؼتداهفخبش اتراُٖى يضيد اهشٖد 402

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يٌصــــّر يصظفٕزٌٖة ؼتداهٌبصر  403

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر زٌٖة ّضٖد يضيد فرٖد ؼتداهوظٖف 404

405 
زٌٖة ٖضٖٕ يضيد 

 نيـــــــــــــــــــــبل
 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة شبرث أضيد شبيٕ يضيد شـــــــــــبهى 406

407 
شبرث اضيد يضيـــــــــــــــد 

 ؼوٕ
 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة شبرث إهٖـــــــــــــب هّٖز غتّٖس 408

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة شبرث ايتبتٕ يشؽد ايتبتٕ ؼبير 409

 ابوزٌد جابر/ د  التعلٌمٌةادارة حلوان  شبرث أيًٖ يضيد ؼتد اهضوٖى 410
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة شبرث خبر اهدًٖ ؼتداهفخبش ضـــبيد 411

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شبرث ضشًٌٖ ؼتداهخّاة ضشًٌٖ 412
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شبرث رّيبٌٓ فؤاد كدٖس 413
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شبرث زإُ اتراُٖــــــــى اهصغٖر 414
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسٌن فؤاد/ د  ماٌو 51مركز شباب  شبرث شؽٖد يضيد ؼزاى 415

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة شبرث شٖد أضيد ؼوٓ 416
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى شبرث صبهص ؼتد اهشالى يضيد 417

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة شبرث ؼزح ضشً ضشً أّٖة 418
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

419 
شبرث ؼزح 

 يضيــــــــــــــــــد سّدث
 التخطٌط االجتماعى اسماء عمران / د  جمعٌة طفل المعادى

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شبرث ؼصبى اهدًٖ اتراُٖى شؽــــــٖد 420
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة شبرث ؼٖد ضٌفٕ أضيد اهيٌّاخٕ 421

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة شبرث يسدْ ؼوٓ يضيد 422

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  صٌدناوى برمسٌسمستشفى  شبرث يضيد ضيداً ؼوٕ يضخِرْ 423

424 
شبرث يضيد 

 شــــــــــــــــــــبهى ايبى
 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة

 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق شبرث يضيد يضيــــــــــــّد ضيبدْ 425

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة شبرث يضيد يضيــــــــــــّد صدكٕ 426

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان شبرث ٖضٖٓ شؽد شّداً 427

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  الخٌر بالمعادىجمعٌة بداٌة  شبهٕ أضيـــــــــــد يضيّد يخّهٕ 428
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان شبهٓ ضشً ؼوٓ اهشٖد 429

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة شبيص يضيّد يضيـــــــــــد يضيّد 430

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة يضيّد ؼوٓ يضيد ؼوٓشبيٖج  431

432 
شضر شٖد ؼتداهضيٖد 

 يضيـــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع امٌمة دسوقى/ د رعاٌة شباب كلٌة حقوق

 تنظٌم المجتمع مسلمعلى / د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى شضر ؼوٓ رفبؼٕ ؼوٓ 433

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة شضر فخضٕ ؼتداهضيٖد يصتـــــــــبش 434

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة شضر يضيــــــــــد ؼتدا هؽزٖز ضرة 435

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة تدّْشؽبد يضيد ؼتبس أضيد  436
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شؽبد يضيد ؼتداهيٌؽى ؼتداهضيٖد 437

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د االجتماعٌةرعاٌة شباب كلٌة الخدمة  شؽٖد فرر ؼظٖج يّشٓ 438

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة شوشتٖل ؼتداهضوٖى ؼتبس ؼتداهضوٖى 439
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة شويٕ ؼبدل شؽد أضيد 440

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ؼتداهيؽظٕ ؼتداهفخبش ؼتداهيؽظٕشويٕ  441

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر شويٕ ؼتداهُّبة اضيــــــد تخٖح 442

 البساطىسٌد / د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة شويٓ ؼصبى يضيد شبهى 443
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة شوّْ يضيد ؼزح يضيد ؼتد اهرضٖى 444
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة شيبء ؼتد اهيٌؽى ؼتد اهيؽز ظَ 445

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة ؼتداهراطـــــٕ ؼوٕشيبش اتراُٖى  446

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شيبش اهشٖد اهشٖد ؼوٕ اهديٌِّرْ 447
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  الدكرور التعلٌمٌةادارة بوالق  شيبش صــــــــــــــالش شٖد أضيد 448
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى شيبش ؼتداهفخبش يـــــــِدْ ذخٖرث 449

 االجتماعىالتخطٌط  حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شير اضيد اتراُٖى صّاتٓ 450

451 
شير اهشٖد ضشً 

 يضيــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شير شؽٖد اهشٖد تِٓ 452

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى شير شؽٖد زنــــــــرٖب أضيد تدراً 453

454 
شير شٖد اتراُٖى 

 اهســـــــــــــداّْ
 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى

 االجتماعىالتخطٌط  منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة شير ؼتد اهُّبة اضيد درّٖص 455

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة شير ؼتداهفخبش أضيد ؼبير اهخّهٕ 456

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى شير فخضٕ أضيد اتراُٖى اهظٌظبّْ 457

458 
شير يبسدْ اتراُٖـــــــــــــى 

 رزق
 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر شيريضيد اضيد ؼوٓ يّشٓ 459
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة الوحدة االسالمٌة  شير يصظفٕ ؼتداهيسٖد يضيـــــــد 460

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى سيــــبل اهدًٖ ؼتدٍ يصظفٕشيٖر  461

462 
شيٖرث أضيـــــــــــــــد شؽٖد 

 ؼتٖد
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د الخدمة االجتماعٌةرعاٌة شباب كلٌة  شيٖرث ضشًٖ ؼتدث يضيــد ؼتداهلل 463

464 
شيٖج ؼوٕ شٖد 

 ؼتداهلظــــــــــــــة
 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى

 االجتماعىالتخطٌط  حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شٌبء شاليج ؼتداهضيٖد ؼتداهؽـــــبل 465

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة شٌبء نيبل اضيد يضيد صبهص 466
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

467 
شِب شيٖص ضشـــــــــــــــًٖ 

 يخّهٕ
 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة سيؽج شِب شيٖر ؼوٕ اهشـــــــــٖد 468

469 
شِبى سيــــــــــــــبل ؼتداهلل 

 نبيل
 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  بالمعادىجمعٌة بداٌة الخٌر  شِبى ضشــــــــــــً ضيبد يضشة 470

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى شّشً يٌٖػ شٖد يضيّد 471
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة شٖد أضيد يضيد طضــــــــــــبّْ 472

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة صتٖص شٖد اضيد اهفخرآٌشٖدث  473
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

474 
شٖدث ؼفٖفٕ يضيد 

 ؼفٖــــــــــــــفٕ
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

475 
ضبدٖج صتضٕ ضشًٖ 

 شبهـــــــــــــــــى
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى ضــــرّق ؼير يضيد ؼتد اهرضيً 476
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضرٖف ؼتداهُّبة ترنبح شويــــبً 477
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضرًٖ ؼتداهشالى يضيد ضشــــــــــًٖ 478
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة ضيس ؼتداهفخبش يضيّد يضيد 479
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضيشج ؼتداهسوٖل ؼتداهلل ؼظَٖ 480
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضٖرًٖ ضبفع يضـــــــــــــيد هظفٕ 481

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ايًٖ ضشًضٖرًٖ يضيــــــــــــد  482
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضٖيبء أضيد اهشٖد أضيـــــد يضيد 483

 عبٌر نٌازى/ م م  التعلٌمٌةادارة بوالق الدكرور  ضٖيبء أضيــــــــــــد ؼوٕ اتراُٖى 484
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضٖيبء اهشٖد ؼتداهيلصّد اهشٖد 485
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس ضٖيبء اٖيً ضيبد يضيد أضيـــــد 486
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة ضٖيبء سيبل اتّدضٖص يضيد ضشً 487

488 
ضٖيبء ضيدْ نبيل 

 ؼــــــــــــــّض
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  التعلٌمٌة ادارة حلوان ضٖيبء دشّكٕ يضيّد أتّ ظــــبهة 489
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضٖيبء رطب يضيد فخضٓ ؼتدرتَ 490
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

491 
ضٖيبء شيٖر فبرّق 

 اهشـــــــــــــٖد
 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة

الخدمة مجاالت 
 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة ضٖيبء شٖد شاليج اضيــــد ضشًٖ 492

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى ضٖيبء شٖد نيبل اهشٖد رفبؼٓ 493
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة ضٖيبء صبهص ضرٖف يضيد 494

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة ضٖيبء صـــــبهص ؼتداهُّبة ضيٖدث 495

 خدمة الفرد القطجٌهان / د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة ضٖيبء صتضٕ اتراُٖى خــــــــــالف 496

497 
ضٖيبء ؼــــــــــــــبدل ؼبضّر 

 خطر
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ضٖيبء ؼتداهلل اضيد يرشــــــــــــٕ 498
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

499 
ؼتداهلل يضيــــــــــــد ضٖيبء 
 يضيّد

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ضٖيبء ؼتداهلل ٌّٖـــــــــــس ؼتداهلل 500
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  ؼذيبًضٖيبء ؼالء يضيــّد يضيد  501

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر ضٖيبء غرٖة ضبفؽٓ سبتر 502

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة ضٖيبء فّزْ اتراُٖى ؼوٓ 503

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ضٖيبء يسدْ اهشٖد تشٌّٖٓ 504

505 
ضٖيبء يضيد ضويٕ 

 يضيـــــــــــــــد
 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة ضٖيبء يضيد رطب ؼبتدًٖ  506

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة ضٖيبء يضيّد ضٖرًٖ يصظفٕ يضيّد 507

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضٖيبء يضيّد ؼتداهؽعٖى اضيـــــد 508
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة ضٖيبء يٌصّر إيتبرم يضيــــــد 509

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة ضٖيبء يٌصّر ؼتداهتدٖػ أضيـــــد 510
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة صبترًٖ سيبل اهدٖة شٖف اشيبؼٖل 511

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة صبترًٖ يضيد ضيـــس ؼتداهُّبة 512
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى صبترًٖ يضيــــــــد ؼوٕ شٖد ؼوٕ 513
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس صتبش اهشٖد ضشًٖ اهيبهضٓ 514

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة صتبش شؽٖد يضيد ضبيد 515
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة
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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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الفرد جٌهان القط/ د رعاٌة شباب كلٌة الخدمة االجتماعٌة صتبش يضيد يضيد ٌبصر شؽد 516

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة صفبء اهشٖد أضيــــــــد اتّ اهؽًٌٖ 517
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

518 
صفبء أيًٖ يصظفٕ 

 شـــــــــــــبهى
 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضــــــــــضبح ؼّضصفبء شؽٖد  519

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض صفبء ؼتداهيٌؽى اتراُٖى أضيـــــد 520

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  التعلٌمٌةادار شبرا الخٌمة  صفبء يِدْ ؼتداهضيٖد ؼذيبً زاٖد 521

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة صالش يضيّد شٖد ؼتداهضيٖد 522

 ابوزٌد جابر/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة طضب شؽٖد ؼبتدًٖ ؼتداهرضيً 523
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ّٖشف اهصبّْطضٕ اتراُٖى  524
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ؼبظف يضيـــــــــّد ّٖشف ؼٖشٕ 525
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  حمدى بحدائق حلوانمدرسة الشهٌد احمد  ؼبئضج يصظفٕ ضشًٖ شٖد اتراُٖى 526

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة ؼتداهضيٖد ٌبدْ ؼتداهضيٖد شــبهى 527

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼتداهرضيً ؼوٓ اهشٖد يضيد شوٖى 528

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مركز التكوٌن المهنى بالجٌزة ؼتداهرضٖى يضيد تـــــــــــــدر تدر 529

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼتداهؽزٖز يضيد ؼتداهؽزٖز ايبى 530

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  بالجٌزة مركز التكوٌن المهنى ؼتٖر هظفٓ يضيّد ؼوٓ 531



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ؼتٖر يضيّد ؼتداهضفٖع يضـــــؽل 532

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ؼزث ؼبظف ؼتداهيٌؽى اهشٖد 533
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ؼتداهسوٖل ضضبخج ظوتـــــــــجؼزث   534

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ؼزث نيبل ؼزح ؼتداهلل 535
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عبدالمنعم سحر/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼزث يضيّد اضيد فخٖص  536

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ؼزث يضيّد يضيّد اهضرتٌٖٕ أضيد 537
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ؼزٖزث اهرفبؼٕ ؼتداهؽزٖز اهرفبؼٕ 538

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب أتّ شرٖػؼزٖزث رفؽح أتّ تــــنر  539
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

540 
ؼزٖزث شؽد يضيـــــــــــــــــد 

 ؼٖد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

541 
ؼزٖزث شؽٖد يرؼــــــــــــــٕ 

 شٖد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ؼزٖزث ؼتداهيٌؽى يضيد يضيّد 542
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ؼصبى يضيد يضيّد يضيد 543
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس ؼظٖبح اضيد شؽد يضيّد 544

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ؼفبف ينرى ؼّض اشنبرّس غترٖبل  545
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 عبدالفتاحجالل / د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى ؼفح شبيٓ يضيّد ضيداً 546
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى ؼال رزق اهلل يّشٓ ؼوٓ يظر 547
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر ؼال شيٖر ؼتداهشيٖػ ؼوٓ يضيد 548

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ؼال ؼبدل ريطبً يضيد 549
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض ؼال ؼتداهخّاة يضيد يضيد تّٖيٓ 550

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة ؼال ؼصبى صالش اهدًٖ يضيد كظة 551

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة ؼوٓ ؼبظف ؼتداهيضشً ؼّض 552

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس ؼوٖبء سيبل اتراُٖى شؽّدْ 553

 خدمة الجماعة فتحىام السعد / م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس ؼوٖبء ظَ ضبيد ؼتداهُّبة 554

555 
غبدث اضيد شـــــــــــــــاليج 

 شوٖى
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة غبدث ضشــــــــــــًٖ ضشً ضشًٖ 556
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 جالل عبدالفتاح/ د  مدرسة الفتح االعدادٌة بالمعادى اهشٖدغبدث رضدْ يضيد اهٌتّْ  557
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة غبدٍ صالش اهدًٖ سّدٍ اهشٖد 558

559 
غبدث يسدْ سّدث 

 ضيـــــــــــــــٖد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

مجاالت الخدمة  حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االدابغبدث يضيد أضيد  560



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االجتماعٌة شٌّشـــــــــــــــٕ

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب غبدث يضيد اهشٖد أضيد ضيــــــــّدث 561
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة غبدث ٌبصر ضشًٖ ضشً ضســــبر 562

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة غدٖر ؼتداهتبشظ شاليج يضيد اتراُٖى 563

 سٌد البساطى/ د  بالمطرٌة االدارة العامة للمدن الجامعٌة غدٖر ّٖشف اتراُٖى يضيد 564
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب غصًّ يصظفٓ اتراُٖى رطّاً 565
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبخً فرٖد فخص اهلل اتراُٖى اهيٌبدْ 566

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبخً يضيد ســــــــــّدث ؼتداهوظٖف 567
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبظيج أضيد صدٖق ؼتداهرشـــّل 568

 نوال مرسى/ د  االٌتامدار الهنا لرعاٌة  فبظيج اضرف يضيد ؼتداهرضيً 569
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبظيج اهزُراء ظوؽح يضيد اضيد  570
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر فبظيج خبهد اضيد اضيد اتّ داّد 571

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شٌد سيؽَفبظيَ خبهد اهشٖد  572

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبظيَ خظبة يرزّق اهؽدل 573

 االجتماعى التخطٌط منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة فبظيَ رطب ؼتداهشالى يضيّد شؽد 574

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة فبظيَ رطّاً ؼتداهيّسّد رطّاً 575



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبظيج شوٖيبً يضيد شوٖيــــــــبً 576
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة ؼتداهّاضدفبظيج شٖد ســــــبد شٖد  577

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبظيج صالش أتّاهٖزٖد اهؽبصـــــــٕ 578

 التخطٌط االجتماعى رضامصطفى / د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة فبظيج صــــــالش ؼتداهؽعٖى ؼفٖفٕ 579

 التخطٌط االجتماعى منى خزام/ د  ادارة المرج التعلٌمٌة فبظيج ؼتداهؽبظٕ خوٖفج صبهــــص 580

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبظيج ؼتداهيٌؽى ايبى يضيد تدّْ 581
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبظيج ؼوٕ يخّهٕ تّٖيٕ يضيــــد 582
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة فبظيَ فّزْ سالل يرشٓ  583
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 الفردخدمة  شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر فبظيَ كرٌٓ ايًٖ ؼّض اهلل 584

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبظيَ يضيد اضيد ّاهٓ 585

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة فبظيج يضيــــــــــد سيؽج اتراُٖى 586

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  الخٌمة التعلٌمٌةادار شبرا  فبظيج يضيد ضشً ؼتداهّاضد 587

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة فبظيج يضيد ؼوٕ ؼوٕ شاليـــــــج 588

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة فبظيج يضيدْ ؼتداهؽبل اتراُٖى 589

590 
فبظيج يصظفٕ اهشٖد 

 يضيـــــــــــــد
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزةفٖتٕ ؼدهٕ خــــــــــــــــوج  591
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 يّشٕ

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة فّٖال رطب شؽداهلل سبد 592
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة نرشخٌٖب نبيــــــل صوٖة رزق اهلل 593

594 
نرٖى ؼتداهيٌؽى اضيد 

 زٖــــــــــــــــبدث
 سٌدمنى / م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة نرٖيَ شيٖر ؼتداهفخبش ضشً 595
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة نرٖيَ شٖد يصظفٓ ٖضٖٓ 596
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة ؼتداهيؤيً ؼوٓهيٖبء اضيد  597
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

598 
هيٖبء شبهى يضيد 

 شـــــــــــــــــبهى
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  صٌدناوى برمسٌس مستشفى هيٖبء يضيد يضيد يدًٖ 599

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة هٖوٖبً ؼزح ؼزٖز اشنٌدر 600
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة هٌٖج اتراُٖى يضيد يضيّد ضبنر 601
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

602 
يبسدث يضيد ضبيد 

 يضيــــــــــــــد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يبسٕ سرسس ؼٖبد سرســــــــــس            603



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة اهخٖريبسٕ سّرر ايًٖ تتبّْ اتّ  604

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يبسٓ ضشً ؼتداهيٌؽى راضد  605

 االجتماعىالتخطٌط  حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  يبدهًٖ رفؽح تشبهّٖس يشـــــــــؽد  606

607 
يــــــــــــــبرخًٖ اِٖبة فؤاد 

 اتراُٖى
 عبٌر نٌازى/ م م  ادارة بوالق الدكرور التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يبرْ صالش ضوٖى يٖخبئٖل ؼظـــــب 608

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ؼزيٓ ٌخوَ يبرْ ؼدهٓ 609

610 
يبرٖبٌب شيٖر زنٕ 

 ّٖشــــــــــــــف
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يبرٖبً يدضح ضًٌٖ اشؽد 611

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يبرٌٖب تخٖح تظــــــــرس يؽّض 612

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة يبرٌٖب سرسس صـــــبهص اتراُٖى 613
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  شبرا مصر التعلٌمٌةادارة  يبرٌٖب شيٖر فنرٔ ظٌّٖس 614

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يبرٌٖب شيٖر ّدٖػ فرر 615

 سٌد البساطى/ د  رعاٌة شباب كلٌة الهندسة بالمطرٌة يبرٌٖب ؼتداهيالم سبد اهلل ؼتداهيالم 616
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يبرٌٖب ؼصيح ييخبز تضرْ 617

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يبرٌٖب ؼٖشٓ ؼتداهيالم ؼظب اهلل 618

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  التعلٌمٌةادارة حلوان  يبرٌٖب كبصد ؼسٖة شوٖيبً 619
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يبرٌٖب يسدٔ ٌصضٕ ضنٖى  620

 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة  يبرٖج ٖؽلّة يخٓ سرسس 621

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة ضتٖةيبُٕ ؼبدل نيبل ضشً  622
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة يضيد اتراُٖى اضيد ؼتداهرضيً 623

624 
يضيد اتراُٖى اضيــــــــــــــد 

 يرزّق
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  التعلٌمٌة ادار شبرا الخٌمة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيد اضيد ؼّض اهيٌٖشٕ 625
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيد اضيد يضيّد شٖد 626
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان يضيد اهشٖد هتٖة اضيد  627

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض يضيد ترنبح يضيد ؼتداهسّاد 628

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة يضيد سيبل ايًٖ ؼوٕ ؼتداهرضيً 629

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام يضيد ضشً ضؽتبً ؼرفج  630
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة يضيد ضيدٔ اهشٖد يضيد ضشً 631

 منى سٌد/ م م  التعلٌمٌةادارة حلوان  يضيد دشّكٕ ضشً شالى 632
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  عواطف عطفى/ م م  مركز شباب المعادي الجدٌدة يضيد شاليج شبهى شاليج  633

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيد شيٖر يضيد اتراُٖى 634
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼتداهيظوة ؼتداهؽزٖزيضيد صتص  635

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيد صالش ؼتداهرازق سترٖل  636
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع ابراهٌم نرمٌن/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس يضيد ؼبظف يضيد يضيّد 637

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مدرسة الشهٌد احمد حمدى بحدائق حلوان يضيد ؼتداهفخبش خوٖل ؼتداهِبدٔ 638

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  يضيد ؼتداهلل ضسبة يتبرز 639

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة شوٖىيضيد ؼتداهيٌؽى يضيد  640
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يضيد ؼوٕ يضيد ؼوٕ اهسزار 641

642 
يضيد ؼٖد ُوٖل 

 شـــــــــــــــــاليج
 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يضيد فٖصل ضشً يصظفٓ اهفضل  643

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يضيد يسدْ ؼتداهيٌؽى شـــــــــٖد 644

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يضيد يضيّد شٖد يضيد 645

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب يضيّد اتراُٖى يضيد ضشــــــًٌٖ 646
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيّد اضيد ؼتداهلل تٖـــــــّيٕ 647
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام يضيّد ضؽتبً يضيدًٖ يضيد 648
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيّد ؼوٕ اهشٖد ؼوٕ دشّكٕ 649
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

650 
يضيّد فــــــــــــــــّزْ رزق 

 ٌبٖل
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مركز العالج اإلجتماعى بالكلٌة  يدضح يضيد ؼتداهؽزٖز شــــــــؽد 651

652 
يرّث تـــــــــــــــــــــدر 

 فخضٕ أيًٖ
 سٌدمنى / م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

653 
يرّث سيـــــــــــــــــبل ؼير 

 ؼذيبً
 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس

654 
يرّث سيــــــــــــــــبل يضيد 

 فّزْ
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يرّث ضشٌٕ يضيد اتّ اهٌصر 655

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة يرّث ضشًٖ يضيّد اضيد  656

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يرّث ضيدٔ يضيد اتراُٖى اهّنٖل  657

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يرّث خطر فرر اتراُٖى  658
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر يرّث ذنبء اهدًٖ ؼبدل يضيّد 659

 عبٌر نٌازى/ م م  الدكرور التعلٌمٌةادارة بوالق  يرّث شيٖر ؼتداهتبشظ  660
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

661 
يرّث شيٖر يضيــــــــــــــــد 

 خوٖل
 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مستشفى صٌدناوى برمسٌس يرّث ضبنر ؼتداهرضٖى فرضبح 662
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يرّث ؼتداهخبهق ضضبح ؼتداهؽزٖز اهضٖيٕ 663

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  يرّث ؼتداهيٌؽى ّٖشف ؼتداهيظوة  664

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  التعلٌمٌةادارة المعادى  يرّث ؼتداهُّبة اهشٖد يضيــــــد 665

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة يرّث فبٖز ؼرفج ؼتداهشـــــــــــالى 666
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  يرّث يســـــدْ يضيد يضيد اهضٖيٕ 667

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة سيٖل يتبرميرّث يضيد  668

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة يرّث يضيد ضوـــــــيٕ ؼتداهؽزٖز يضيد 669

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يرّث يضيد ريطبً يضيد 670

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يرّث يضيد ضّكٕ يضيّد ٌصبر 671

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة الوحدة االسالمٌة  يرّث يضيد ُبضى اهّراكٕ  672

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يرّث ُبضى يِراً يضيـــــــــــــد 673

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى يرٖبً ضويــــٕ هيؽٕ راّْ شؽٖد 674

675 
يرٖى سرٖس ؼّض 

 سرٖـــــــــــــس
 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة

الخدمة  مجاالت
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يرٖى خٖر رٖبض يّشٓ 676

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة يرٖى ضّكٕ تضبرث ؼتداهيالم  677

678 
يرٖى صتضٕ ذنٕ 

 كـــــــــــــــّخج
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة يرٖى صفّح اشخيبهم ٌعٖــــــــى 679
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

680 
يرٖى صفّح ٌعٖر 

 شـــــــــــــــاليج
 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  بالمعادىجمعٌة بداٌة الخٌر 

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يرٖى ؼبدل ؼتداهضيٖد ضشً  681

682 
يرٖى يضيــــــــــــــــد ؼوٕ 

 اتّزٖد
 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة يصظفٓ اضيد يضيد ٌسٖة اهشٖد  683

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يصظفٓ شٖد يضيد اضيد ؼتداهُّبة 684
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  التعلٌمٌةادارة حلوان  يٌبر أضـــــــــيد اتراُٖى ؼتداهؽزٖز 685
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يٌبر ضشً ؼتداهخــــــــبهق ضشً 686

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة يٌبر صتضٕ ؼتداهسٖد اتراُٖى نضنَ 687
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يٌبر يسدٔ نبيل درُبى 688

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة يٌبر يضيد ريطبً ؼتداهغفــــــبر 689
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة يٌبل رطّاً يضيد ؼوٕ 690
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يٌبل ضؽتبً شٖد يضــــيد اهشٖد 691

 سٌدمنى / م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌبل ؼتداهخــــّاة ؼّٖس ضشًٌٖ 692
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

693 
يٌبل يسدْ يضيد 

 شٌّشـــــــــــــٕ
 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يٌج اهلل ضشًٖ يضيّد اهغرٖة 694

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة يٌج اهلل صبتر ؼتداهالٍ اضيد  695
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة يٌَ اهلل ؼتدث ؼتداهلّْ يضيــــــــد 696

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر يٌَ اهلل يضيد اشيبؼٖل يضيــــــــــد 697

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة يٌج اهلل يصظفٓ شٖد شٖد اضيد 698

 ثرٌا لبٌب/ د  رعاٌة شباب المعهد المتوسط بالسٌدة زٌنب يٌَ اهلل يصظفٕ ؼتداهرضيً ؼتداهضيٖد 699
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر اضيد يضيــــــّد يٌَ اهلل ٌّر اهدًٖ 700

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  يٌٓ اضيد ضبيد ضبيد  701

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة يٌٓ ضشً ؼير يضيد  702

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة يٌٓ ضشٌٕ يضيّد يضيد  703
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يٌٓ خبهد شٖد يضيد  704

705 
يٌٕ شٖد ؼتداهغٌٕ 

 خظــــــــــــــــبة
 سٌد البساطى/ د  الجامعٌة بالمطرٌةاالدارة العامة للمدن 

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يٌٓ صالش ؼتداهعبُر ؼضيبّٔ  706

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌةيٌٕ ؼبدل يضيـــــــــــــد  707
الخدمة مجاالت 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 ؼتداهرضيً

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌٓ ؼتداهوظٖف ضؽرأّ ايًٖ  708
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌٕ ؼتداهُّبة صـــــبّْ يصظفٕ 709
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

710 
يٌٕ ؼوٕ شٖد ؼوٕ 

 زٖـــــــــــــداً
 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر

711 
يٌٕ فــــــــــــــبهص شٌّشٕ 

 يضيّد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌٓ يضيد اشيبؼٖل اهشٖد  712
الخدمة مجاالت 

 االجتماعٌة

713 
يٌٕ يضيّد اهِبدْ 

 يضيــــــــــــــــد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يٌٓ يصظفٓ يصظفٓ يٌصّر 714

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌٓ ييدّش ؼتداهوظٖف اضيد 715
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة يٌٓ ٌبسٕ ؼتداهُّبة شاليج  716
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 االجتماعىالتخطٌط  عزة فهمى/د  جمعٌة الوحدة االسالمٌة  يِب سيبل يضيد ضشًٖ 717

718 
يِب شؽٖد يضيـــــــــــــد شٖد 

 ضّاس
 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة

مجاالت الخدمة  منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يِب شيٖر يضيدْ شٖد ؼتداهٌتٕ 719



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب يِب ؼتداهتبشظ فرغوٕ اضيد يضيد 720
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يِسج نرى اٌّر يضيد  721

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة يؤيً يضيد اتراُٖى اتّاهؽال  722

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة يٌّٖنب يّرٖس ايـــــــــًٖ ؼتداهشٖد 723

724 
يٌّٖنب يٖــــــــــــــالد ؼتٖد 

 يٖخبئٖل
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

 نوال مرسى/ د  االٌتامدار الهنا لرعاٌة  يٕ اتراُٖى يضيد صبهص  725
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

726 
يٕ أضيد شبهى 

 ينـــــــــــــــــبّْ
 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٕ أضيد ؼتداهؽعٖى أضيـــــــــــد 727
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة يٕ ؼتداهؽزٖز اضيد اهضتضٕ  728
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة يٕ فخضٕ شؽٖد اضيد  729

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يٕ يضيّد شٖد يضيد يٌصــــــّر 730

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يٕ يصظفٕ ؼوٕ ضرف اهسٌٖدْ 731

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د  ماٌو 51مركز شباب  يٕ يصظفٓ يضيد يرشٕ 732

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام داّد اشضقيٕ ينرى  733
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب يٖبدث اضـــــــــيد ؼتداهشيٖػ خوٖفج 734
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  التعلٌمٌةادارة حلوان  يٖبدث سيـــــبل تشٌّٖٕ اتّ اهرّس 735
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

736 
يٌٖب عرٖف فِٖــــــــــــــــى 

 رتٖؽٕ
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 خدمة الجماعة  عبدالمنعمسحر / م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌبدٖج ضيــــــــــــدْ ؼظٖج ؼتداهلل 737

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌبدٖج يضيد ؼتداهيٌؽى يضيّد يضيد 738
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

739 
ٌبردًٖ يّشــــــــــــــــٕ ضٌب 

 ضتٖة
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر ٌبٌشٕ تضرْ سّرسٕ شيؽبً  740

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ٌبٌشٕ شبيٕ ذبتح ّٖشف 741

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌبُد اتراُٖى ذنٕ اهشٖد اضيد 742

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌسبث يضيد ضشًٖ يضيد ؼٖد 743

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌسالء ؼصبى ؼوٕ ؼتداهُّــــــــبة 744
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  الخٌمة التعلٌمٌة ادار شبرا ٌسالء فخضٕ يضيد اهِبدٔ 745

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ٌسالء يضيد ضضبخج فرغـــــــــــوٕ 746

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌسالء يضيد يصظفٓ ؼّٖس 747
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌسّْ ؼوٕ اضيد ضشً يضيـــــّد 748



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌسّْ يضيّد ؼتداهؽزٖز يضيــــــّد 749
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  بوالق الدكرور االجتماعٌةادارة  ٌضيدٍ اتراُٖى يضيـــــــــد اتراُٖى 750

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌدا خبهد ؼتداهفخبش ريطبً 751
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة ٌدا صبتر شبهى اهضبر يشوى اشيبؼٖل 752
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام ٌدا ؼزح اضيد ؼوٕ 753
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

754 
ٌدا يضيد 

 اضيـــــــــــــــــــد ؼتدث
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة شنر ٌدا يضيّد ؼٖد يضيّد 755
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

756 
ٌدْ أضيد ؼتداهفخبش 

 أصــــــــــــــالً
 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ٌدْ اهتدرْ ؼتداهتبشظ ضشـــــبًٌٖ 757

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ٌدْ ضيدْ ضشً يضيــــد اهصٖبد 758

759 
ٌدْ شيـــــــــــــــٖر ّٖشف 

 ّٖشف
 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة ٌدْ ظبرق يضيّد ؼتبس  760

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ٌدْ ؼبظف ؼتداهؽعٖى ؼفٖفٕ 761

مجاالت الخدمة  منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌدْ ؼوٕ خــــــٖر اهلل ؼوٕ ضضٖص 762



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ٌدْ يصظفٕ غرٖة أضيــــــــــــد 763

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌرفبً ؼبدل ؼتداهرئٖس ؼتداهغٌٕ  764
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  التعلٌمٌةادارة حلوان  ٌريًٖ ؼتداهفخبش يضيد ؼتداهفخبش 765
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌريًٖ يسدْ ؼتداهيسٖد يصظفٕ  766
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ٌريًٖ يضيد يضيـــــّد ؼتداهؽبظٕ 767

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌريًٖ يضيّد اضيد يضيد اشيبؼٖل 768

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌشرًٖ اهشٖد يشــــــؽد اشيبؼٖل 769
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  االسالمٌةجمعٌة المؤاساة  ٌشيج ؼتداهٌتٕ يضيد ؼتداهِبدْ 770

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ٌشيج يضيد ؼتداهؽعٖى اضيد  771

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة ٌشيج يضيد ؼٌخر يظبّغ 772
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  ؼتبس اضيد يضيـــــــــــــدٌشٖتج  773

774 
ٌصر أضيد تخٖح 

 أضيــــــــــــــــــــد
 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ٌؽيج ؼتداهفخبش يضيّد اضيد  775

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة ٌؽيج ؼوٓ اتراُٖى ؼوٕ 776
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ٌؽيج يضيـــــد ضشً ضشً شبتق 777

778 
ٌؽيج يضيـــــــــــــــــــد 

 فؤاد شٖد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌِب راطٕ يٌصّر يضيد ظتـــــــــل 779

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة يضيد يضيد سبيػ ٌِب ؼتداهخّاة 780
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ٌِبد اضيد يضيد اضيد  781

 خارجىمشرف  محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌِبد ؼبدل يضيد يضيد  782

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌِبل ؼتداهٌبصر فّزٔ شٖد  783
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة ٌِبل ٌتٖل اتراُٖى اشيبؼٖل  784
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ضرتٖجٌِوَ يصظفٕ يضيّد أتّ  785
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ٌِٓ ضيزث ؼذيبً فٖبض 786

 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة ٌِٓ شٖد شوٖيبً شٖد  787

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة ٌِٓ ؼتداهتدٖػ يضيّد ؼتداهتدٖػ  788
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ٌِٓ ؼتداهيٌؽى يضيد اهدٖبشظٕ 789

 سٌد البساطى/ د  العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌةاالدارة  ٌِٓ ؼير ؼتداهنرٖى ؼوٕ 790
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ٌِٕ يضيد ؼتداهلل يضيــــــــــّد 791



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  عبدالمنعمسحر / م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌِٕ يضيـــــــّد ٌبعيٕ ؼتداهوظٖف 792

793 
ٌّرا اتراُٖى زُٖــــــــــــــبً 

 ؼوٕ
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

794 
ٌّرا أضيد ضشًٖ 

 يضيــــــــــــــــــــد
 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

795 
أضيد يضيد ٌّرا 

 ضيـــــــــــــــــــبد
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ٌّرا ضيدْ يضيّد أتّ اهؽــــــزى 796
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌّرا خبهد صــــــــــــــبتر اتراُٖى 797
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ٌّرا شؽٖد اهشٖد شٖد أضيد اهصّاهضٕ 798
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ٌّرا ؼتداهلل يضيّد ؼوٕ اهفلــــٕ 799
الخدمة  مجاالت

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ٌّرا ؼذيبً ؼوٕ ؼذيبً ؼتداهرضٖى 800
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 حنان حسن/ د رعاٌة شباب كلٌة االداب ٌّرايترّم يضيـــــــــــــد اهدٖة 801
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  ٌّراً ضؽتبً فخص اهلل ضؽتبً  802

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ٌّراهِدْ اضيد يضيد شوٖيبً       803

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  التعلٌمٌةادار شبرا الخٌمة ٌّرٍ رسة اضيد  804



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 كظــــــــــــــــة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ٌّر ُبً اضيد يضيد اهيِدْ ؼتداهيلصّد 805

 تنظٌم المجتمع مٌرفت جمال/ م م  مركز شباب سراى القبة ٌّرُبً اشيبؼٖل يضيد اضيــــــــد 806

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام ٌّرُبً زٌِٖى اتراُٖى ؼوٓ 807
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ٌّرُبً شبيٕ يضيد اهِبدْ زٖداً 808
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  ٌّرُبً صفّح اتراُٖى اهصبدق 809

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ٌّرُبً ؼبظف يضيد ؼتداهيٌؽى أضيــد 810

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة ٌّرُبً ؼصبى اهدًٖ ؼتداهؽزٖز يضيد 811

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة يضيـــــــد اهشٖد صبهصٌّرُبً  812
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ٌّرُبً يضيد ضشً ؼوـــــــٓ 813

 الهام حلمى/ د الصٌدلةرعاٌة شباب كلٌة  ٌّرُبً يضيد فخضٕ أضيــــــــــــد 814
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

815 
ٌٖرث ؼٖد اتراُٖى 

 ؼٖظــــــــــــــــَ
 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌٖرّز ؼتداهفخبش ايبى دشّكٕ اهشٖد 816

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌٖفًٖ يٖالد فــــــــــبى ؼتداهضِٖد 817

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌٖفًٖ ُضبى فخضٕ يضيد اهضتراّْ 818
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ؼتداهرضٖـــــــــىُبسر ضشً ؼوٕ  819



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ُبسر ريطبً ؼير اتراُٖــــــــــى 820

 منى سٌد/ م م  ادارة حلوان التعلٌمٌة ُبسر شاليج ضشً صــــــــــــترث 821
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 سٌد البساطى/ د  االدارة العامة للمدن الجامعٌة بالمطرٌة ُبسر ؼتداهرضٖى ؼتداهيٌؽى صبدق 822
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

823 
ُبســــــــــــــر فخضٕ يضيّد 

 ضبنر
 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة ُبسر يضيد أضـــــــــــــيد ظؽٖيج 824

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  ُبسر يصظفٕ يضيد ؼتداهلبدر ٌصر 825

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام ُبسر ٌصر ٌّٖس شٌّشـــــــــٕ 826
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

827 
ُبهج ؼدهٓ يضيد 

 اضيـــــــــــــــــد
 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة

828 
ُبهج ؼوٕ ؼتداهنــــــــــــــرٖى 

 ؼوٕ
 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ُبٌى يبُــــــــــر ؼتداهضفٖع ضرف 829

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ُتَ اضيد اشيبؼٖل ُـــالل يضيد 830
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/  د ادارة المعادى التعلٌمٌة ُتَ اهلل اضيد يٌصّر يضيد 831

832 
ُتَ اهلل خبهد ؼوٕ 

 اضيـــــــــــــــد
 التخطٌط االجتماعى حمادة رجب/ م م  جمعٌة االسرة المسلمة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ُتَ شٖد ضيداً يضيد أتــــــّ إيتبتٕ 833

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة اهشٖد شـــــــــــــؽّدْ ُتَ ضؽتبً 834

835 
ُتج فخضٕ 

 شــــــــــــــــــــبهى ضضبخج
 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة

836 

ُتج 
يبُــــــــــــــــــــــر 

 ضشً ؼوٕ

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  الحرٌة بالمطرٌةمؤسسسة 

837 
ُتج يسدْ ضٌفٕ 

 أضيـــــــــــــــــــــد
 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

838 
ُتَ يضيد أضيد 

 ٌصـــــــــــــــــــــــر
 خارجىمشرف  عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة

839 
ُتَ يضيد نبيل 

 ؼوـــــــــــــــــــــٓ
 التخطٌط االجتماعى حازم مطر/ م  ادارة عٌن شمس التعلٌمٌة 

840 

ُتَ 
يضيــــــــــــــــــــــد 

 يِدْ شٖد

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ؼيــــراً ُدْ اهشٖد اضيد ضشًٖ 841

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ُدْ اهلل شؽٖد يضيد أضيــــــــــــد 842
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ُدْ ضشًٖ ضؽتبً يضيد صـــــالش 843
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ُدْ ضشًٖ يضيد يصظفٓ 844

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة ُدْ رأفح اهشٖد اضـــــيد اهترترْ 845

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ؼتٖدُدْ ؼزح يضيّد يضيـــــد  846
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ُدْ ؼوٓ ؼراكٓ يضيد ذبتح 847

848 
ُدْ يتبرز ٌّر اهدًٖ 

 تــــــــــــــنر
 حلمىالهام / د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة ُدْ يٌصّر اضيد ؼظب يضيـــــــد 849

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ُدٖر اتراُٖى ضشٌٖٓ ؼوّاً 850

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ُدٖر أضرف سيؽج اهشـــــــــــٖد 851

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ُدٖر سيبل ســـــــــــالل اتّ اهضدٖد 852

853 
ُدٖر ضرتٕ اٌّر 

 ؼتداهؽـــــــــــــبل
 خدمة الجماعة  عبدالمنعمسحر / م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ُدٖر ضشً ؼتداهشــــــــالى ضشً 854

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  ُدٖر ضشً يصظفٓ ّٖشف 855

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ُدٖر رتٖػ اهشٖد يضيد كبشى 856
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌضُدٖر شبهى ضيـــــــــــــــــدْ  857



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 شبهى 

858 
ُدٖر شٖد ؼوٕ 

 يضيــــــــــــــــد
 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة

الخدمة مجاالت 
 االجتماعٌة

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ُدٖر ضؽتبً يضيد يضيـــد اتّ زٖد 859
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ُدٖر صترْ ؼتداهؽزٖز اتراُٖى كبشى 860

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  اهشــــــــــــٖدُدٖر ؼبظف ضشًٖ  861

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة ُدٖر ؼبظف ؼتداهؽزٖز يضيد 862
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ُدٖر ؼصبى ؼتداهُّبة اهؽبصـــــٕ 863
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ُــــــــــدٖر ؼظٖج ؼظٖج ؼتداهوظٖف 864
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مركز شباب المنٌرة بإمبابة ُدٖر يبســــــــــد ايًٖ نبيل اضيد  865
سٌد عباس / أ  

 إسماعٌل 
 مشرف خارجى

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التربٌة  يضيّد ضبيد يضيّد اهلصتُٕدٖر  866

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ُدٖر يضيّد ؼتداهشالى يضيّد 867
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر ُدٖر يصفٓ ؼتداهلبدر يرشٓ 868

869 
ُـدٖر ٌصر رفــــــــبؼٕ 

 صـــــــبهص
 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مركز العالج اإلجتماعى بالكلٌة 

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة ُدٖر ّائل يضيّد يضيد ايًٖ 870



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

871 
يضيـــــــــــــــــد ضيزث ُدٖل 
 تدرْ

 التخطٌط االجتماعى مصطفى رضا/ د  ادارة مدٌنة نصر التعلٌمٌة

872 
ٌُبء أضيد كرٌٕ 

 يضيــــــــــــــــــد
 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  المحروسة بالمعادى جمعٌة مصر ٌُبء سيبل اضيد ؼالى 873

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌُد أتّ اهٌصر ضبيد اتّ اهٌصــــــــر 874

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة ٌُد اشالى يضيد ٌصر اهنّيٓ 875
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٌُد سبد شٖد سبد اشيبؼٖل سيؽَ 876

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ٌُد شاليَ هتٖة اهشٖد 877

878 
ٌُد شيٖر يضيــــــــــــــــّد 

 ضٌفٕ
 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ٌُد ؼبدل زنــــــــــــــرٖب ؼوّٖث 879
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى معوض عادل/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ٌُد ؼتداهؽوٖى يضيد ؼتداهؽوٖى 880

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ٌُد ؼالءاهدًٖ اضيد ؼتداهوظٖف 881
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ٌُد ؼتداهوظٖف يضيد يضيد 882

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  المؤاساة االسالمٌةجمعٌة  ٌُد فخضٕ ضشً يضيـــــــــد ؼوٕ 883

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌُد نيبل ضشً يضيــــــــــــد ضيبد 884
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 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة ٌُد يضيد شؽٖد يضيد ضشً 885

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٌُد يضيد صالش يضيد درّٖص 886

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ٌُد يرخطٕ ؼذيبً ؼتداهّارد  887
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 عبٌر نٌازى/ م م  التربٌة بالجٌزةدور  ُٖبى ؼصبى اشيبؼٖل أضيد اشيبؼٖل 888
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ّشبى ؼتداهرضيً ؼوٕ اضيد  889
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

890 
ّشبى يضيــــــــــــــــــد 

 شوٖى ضشًٖ
 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ّفبء شاليج أضيـــــــــد يضيد  891

892 
ّفبء شٖد ؼتداهيٌؽــــــــــــــى 

 شٖد
 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ّفبء يدضح اتراُٖى يضيـــد ؼوٕ 893

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ّالء اتراُٖى رزق اتراُٖى 894

 عبٌر نٌازى/ م م  دور التربٌة بالجٌزة ّالء اضيد اتّ اهضيد تغدادْ  895
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ّالء زنٓ ؼوــــــٓ طبُر 896

 الهام حلمى/ د رعاٌة شباب كلٌة الصٌدلة ّالء شٖد اضيد يضيّد شٖد اضيد 897
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ّالء صـــــــــالش ؼتداهؽزٖز أيًٖ 898

 التخطٌط االجتماعى فؤاد حسٌن/ د ماٌوأول 51مركز طبى  ّالء ؼتداهرضيً اتراُٖى ؼتداهرضيً 899
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3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ّالء يضيد اضيد اضيـــــــد اهخٌّٕ 900

901 
ّالء يضيد شٖد 

 يضيـــــــــــــــــــــد
 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة ّالء يصظفٓ يضيد ضبيد 902
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  التعلٌمٌةادارة شبرا مصر  ٖبرا يضيّد ؼتداهلل اهشٖد  903

904 
ٖبشر سيــــــــــــــــــبل 

 يضيد شفٌَٖ
 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام

مجاالت الخدمة 
 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٖبشيًٖ اتراُٖى اهصبّْ اهشٖد يٌدّر 905

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٖبشيًٖ اضيد يضيد ضشً 906

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم ٖبشيًٖ اٖيً يضيد ؼوٓ شبهى 907

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم /د رعاٌة شباب كلٌة العلوم ٖبشيًٖ سيبل ؼوٓ يضيد 908

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ٖبشيًٖ صبهص ؼتدٍ يضيد ؼتداهتبرْ 909

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٖبشيًٖ ظبرق ؼتداهضيٖد نبيل 910

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مركز العالج اإلجتماعى بالكلٌة  ؼتداهلبدرٖبشيًٖ ؼصبى يضيد  911

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مركز العالج اإلجتماعى بالكلٌة  ٖبشيًٖ نيبل يخٓ شؽداهلل 912

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة ٖبشيًٖ يضيد سيبل اهدًٖ ؼتداهؽزٖز 913

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم ٖبشيًٖ يضيد خوٖل اهؽبصٓ 914

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٖبشيًٖ يضيد ؼتداهصبدق يصٖوضٓ 915



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  التعلٌمٌةادرة حلوان  ٖبشيًٖ يضيد فؤاد سبد 916

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٖبشيًٖ يضيّد ؼتداهوظٖف ؼتداهتبكٓ 917

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ٖبشيًٖ يضيّد يضيد يضيد 918

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى يصٖوضٓ ؼتداهضيٖد يصٖوضٖٓبشيًٖ  919

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٖبشيًٖ ٌبصف ٌبصف ؼوٓ 920

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ٖشرا يضيد ؼرفَ فرر 921

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة ّٖشخٌٖب ذرّح ريزْ يٌصّر 922

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ّٖشخٌٖب شاليَ شؽد شاليَ 923

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة اضيد اهشٖد ؼتد اهوظٖف يضيـــد 924

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام أالء ؼتد اهفخبش يضيد ؼتد اهفخبش 925
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

926 
آٖج ضيدٔ نيـــــــــــــــبل 

 يضيد
 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى

 خدمة الفرد شٌماء محمود/ م  مؤسسة مصر الخٌر ؼذيـــــــــبًتراء ؼذيبً يضيد  927

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  جمعٌة المؤاساة االسالمٌة خبير شبيٕ يٌٖب يٖخـــــــــــبئٖل 928

 الجماعةخدمة  علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض رٖى ضشٌٕ ُبضـــــــــــى ضشً 929

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة شويٕ ضيــــــــدٔ يضيّد ضبيد 930

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ضٖيبء ؼتد اهؽزٖز يضيد يضيّد 931
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  شبرا الخٌمة التعلٌمٌةادار  يبرٖبً شبيٕ ٌشٖى شوٖيـــــبً 932



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة يصظفٕ إتراُٖى اضيد ؼتد اهيسٖد 933
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 نوال مرسى/ د  دار الهنا لرعاٌة االٌتام ُتج ؼظٖج أتّ رضبة ؼتداهالث 934
الخدمة مجاالت 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٖضٖٕ يضيــــــــــــد ؼوٕ شٖد 935

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  مؤسسسة الحرٌة بالمطرٌة ضٌبً ضشً شوٖيبً يضيد  936

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم /د  مركز شباب الساحل أضيد ؼوٕ أيًٖ ؼوٕ  937

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ضٌبً ضويٕ شؽٖد أشؽد  938

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة اٖيبً ضيدٔ فخضٕ ؼتد اهضيٖد  939

 مشرف خارجى ٌسري عبد الفتاح / أ  مركز شباب المشابك بفٌصل  أضيد يسدٔ ؼتد اهيٌؽى ضضيح  940

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس شيٖج ٖشرٔ ٖشً تدّٔ 941

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس طضٕ يضرّس ؼتد اهضنٖى يضيد  942

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى أٌِبر شؽد يضيد أضيد  943

 تنظٌم المجتمع على مسلم/ د  جمعٌة بداٌة الخٌر بالمعادى ضٖيبء يضيد رفؽح ؼتد اهؽزٖز ؼوٕ  944

 خدمة الجماعة اسماعٌلصباح / م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة شضر ضشً يضيّد زًٖ  945

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة أضيد يضيد ضبيد ؼذيبً  946

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة أضيد يضيد خّفٖق أضيد  947

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د شباب كلٌة العلومرعاٌة  شؤّ يشؽد يضيد ؼتداهِبدٔ  948

 عبٌر نٌازى/ م م  جمعٌة تنظٌم االسرة ٌِٕ غرٖة إشيبؼٖل ضشً يٌصّر  949
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ضٖرًٖ يصظفٕ أضيد يضيد أضيد  950

 تنظٌم المجتمع نرمٌن ابراهٌم/ د  مركز شباب الساحل أضيد يضيد صفّح إتراُٖى يِدٔ  951

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم دؼبء ؼتد اهسّاد ضؽتبً ؼٌبٌٕ  952

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم يضيد ظبُر ؼّاد يضيد سّدث  953

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة ضٖيبء يضيد شوٖيبً ّٖشف  954

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة زٌٖة يضيد إيبى يصظفٕ يٌصّر  955

 التخطٌط االجتماعى عزة فهمى/د  المؤاساة االسالمٌةجمعٌة  ُتج يضيد ؼتد اهفخبش ؼوٕ خطر  956

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة يٌٕ يضيّد شٖد ؼتد اهرضيً  957

 خدمة الفرد عزة روبى/ م م  ادارة بوالق الدكرور االجتماعٌة ٌّرٍ ؼّاد ضشً ؼتد اهرضيً  958

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة دٌٖب يصظفٕ يضيد يضيد يصظفٕ  959

 خدمة الجماعة علً موسً/د  رعاٌة شباب كلٌة التمرٌض ٌِب ؼتد اهلل ٌّٖس شبهى  960

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ٌشيج اهشٖد صبتر يضيد يفخبش  961

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أضيد شوٖيبً يضيد أضيد  962

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أشيبء شٖد ؼتد اهيؽظٕ إتراُٖى  963

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم أٖيً سبتر شؽد ؼوٕ  964

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى اٖيبً شؽد فؤاد أضيد  965

 خدمة الجماعة  سحر عبدالمنعم/ م  ادار شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شبهٕ شٖد أضيد تدر  966

 التخطٌط االجتماعى ندا حسٌن/ م م  جمعٌة مصر المحروسة بالمعادى ٌدٔ ؼزٖز ؼتد اهؽزٖز يضيد درّٖص  967



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 فتحى حسن/ م  جمعٌة سٌدات مصر الجدٌدة صفبء يضيد ؼتد اهشيٖػ يضيد اهشٖد  968
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  المرج التعلٌمٌةادارة  اٖيبً شؽٖد اهشٖد يضيد  969

 تنظٌم المجتمع نصر رحٌم/ د رعاٌة شباب كلٌة العلوم يصظفٕ يسدٔ أضيد أيًٖ  970

 تنظٌم المجتمع  دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة فبظيج ٌبصر رفبؼٕ يضيّد  971

 التخطٌط االجتماعى زٌنهم مشحوت/ م م  جمعٌة رسالة بحلوان أضيد شؽٖد ؼتد اهضوٖى تضٖر  972

 خدمة الفرد اٌمان صالح/ م  مركز العالج اإلجتماعى بالكلٌة  أضيد ؼّٖس يضيد ؼوٕ  973

       أدًذ كرو عثذ انًطهة دًٕدج  974

       أدًذ يذًذ أغرف خهف دطاٌ  975

       أدًذ يذًذ يصطفٙ دًسج  976

       أدًذ يذًٕد يٕضٙ عترٚص  977

       أدًذ يٓتذ٘ دطاٍَٛ أدًذ  978

       إضراء ضٛذ يذًذ طّ أدًذ  979

       إضالو إتراْٛى عهٙ خهٛم إتراْٛى  980

       إشالى ؼتد اهؽزٖز شؽد ؼتد اهؽزٖز 981

       أضًاء أدًذ عثذهللا انًسٍٚ  982

       أضًاء جثرٚم ضعٛذ عهٗ  983

       أضًاء خانذ أدًذ يذًذ 984

       أضًاء ريضاٌ أدًذ عٕض 985

       أضًاء ريضاٌ زكٗ يذًذ 986



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       أضًاء صالح يذًٕد عهٗ  987

       أضًاء فؤاد دايذ خهٛفح  988

       أضًاء ياجذ يذًذ انثاضم  989

       أضيد ؼوٕ اهدشّكٕ ؼوٕ  990

       أدًذ عًاد عثذ انْٕاب عثذ انْٕاب  991

       أدًذ يذًٕد ٕٚضف يذًذ  992

       إضراء يذًذ عثذ انًعثٕد انذصر٘  993

       إضالو صالح دجاز٘ عٕض  994

       أشيبء يسدْ ؼزة ؼّاد 995

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أشيبء يضيد كرٌٓ إتراُٖى 996

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أشيبء يضيد يضيّد ؼتد اهضيٖد 997

       أضًاء يصطفٗ انطٛذ عثذ انطًٛع 998

       عثذ انجهٛم عثذ انذافظأضًاء ْالل  999

       أالء يذرٔش انطٛذ عثذانغفار تذر 1000

       انػًٛاء يذًذ عثذ انذًٛذ يذًذ رجة 1001

       أياَٗ رزق يذًذ انغًرأٖ  1002

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أيل شبيٓ يضيد ريطبً 1003

       أيٛرج غفٛك أدًذ انطاْر أدًذ 1004

       أيٛرج عثذ انراضٗ ضانى عٕٚص  1005

       أيٛرج يذًذ عثذ انًُعى دطٍ 1006



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       أيٍٛ يذًذ دطٍٛ يٕضٗ  1007

       أٚاخ دطٍٛ ثاتد  1008

       أٚاخ فتذٗ دطٍٛ عثذهللا  1009

       إًٚاٌ أدًذ يذًذ عثذهللا 1010

       إًٚاٌ ضعٛذ عطٛح يذًذ  1011

       إًٚاٌ عثذانخانك يذًذ يذًذ 1012

       إًٚاٌ عًاد انذٍٚ أدًذ ضهًٛاٌ ريضاٌ  1013

       إًٚاٌ يذًذ دطٍ أيٍٛ عثًاٌ 1014

       إًٚاٌ يذًذ عٛذ طّ 1015

       أّٚ أدًذ ضعٛذ ٕٚضف 1016

       يذًذ يذًذأّٚ انطٛذ  1017

       أّٚ رجة عػرٖ عثذانجٕاد 1018

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة أَٖ ؼتد اهٌتٓ زنٓ ؼتد اهِبدْ شوٖيبً 1019

       أّٚ ْػاو يذًذ كًال عهٗ  1020

       بسمة محمد محمود مهنى  1021

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شرق شبرا الخٌمة التعلٌمٌة تشيج ّسَٖ صبتر ؼّض  1022

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة سِبد زنرٖب إتراُٖى نبيل 1023

       جٓاد عهٗ عثذانردًٍ عهٗ  1024

       جٛٓاد خانذ فتذٗ أدًذ 1025

       ضعٛذ يذًذ يذًذدُاٌ  1026



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       دُاٌ ٚاضٍٛ أدًذ دطٍ 1027

       خذٚجح دطٍ دطٍ يذًذ انًُادٚهٗ  1028

       دعاء أتٕ تكر يذًذ عثذ انذكٛى يذًذ  1029

       دعاء زكرٚا كًال يذًذ  1030

 تنظٌم المجتمع عبدالحمٌددعاء / م م  ادارة المرج التعلٌمٌة دؼبء ؼبدل اهشٖد ؼتد اهرضيً 1031

       دعاء غثاغٗ رزق غثاغٗ 1032

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة ديٖبٌَ يسدْ ّدٖد ّٖشف 1033

       دَٛا يصطفٗ عهٗ عثذ انٕادذ عثًاٌ 1034

       دُٚا أدًذ طّ يذًٕد 1035

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة دٌٖب تِبء أضيد راغة  1036

       دُٚا ضٛذ يصطفٗ عثذ انذافظ  1037

       دُٚا غٕلٗ يذًذ رغٕاٌ 1038

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة راٌٖب يضيد ؼتداهخبهق أضيد 1039

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة رتبة اهٌفبدْ ؼتداهؽزٖز ذانر 1040

       رداب أدًذ عثذ انٓادٖ عثًاٌ 1041

       رتاب يصطفٗ أدًذ درٔٚع 1042

       رداب دُفٗ يذًذ عثذانفتاح  1043

       رداب عادنٗ عهٛاٌ أدًذ 1044

       يذطٍ خضٛر يجاْذردًّ  1045

مجاالت الخدمة  لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة رطّْ يسدْ يضيد ؼتداهوظٖف 1046



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

 االجتماعٌة

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة رّفٖدث أضيد يٌٖر ضشً 1047
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       أدًذ عثذ انعهٛى يذًذرٚٓاو  1048

       رٚٓاو يذًذ ريضاٌ يذًٕد 1049

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة رِٖبى يِدْ شؽد اهراضدْ 1050

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة زٖزْ يصظفٓ يضيد يصظفٓ درّٖص  1051
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       زُٚة انطٛذ َثٕٖ يذًذ  1052

       زُٚة ضعٛذ عهٗ عثذ انذكٛى 1053

       زُٚة يذًذ يصطفٗ عثذ انفتاح 1054

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة شبرث ضشً شٖد صبهص 1055
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       ضارج عاير عثذهللا عثذانعسٚس انعُتٛم 1056

       ضارج فتذٗ يصطفٗ إضًاعٛم 1057

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة شبرث يضيد شٖد يضيّد اهضٖيٓ  1058
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  حلوان التعلٌمٌةادارة  شضر ضؽتبً ؼتد اهضوٖى ؼتد اهعبُر 1059

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  إدارة شبرا الخٌمة التعلٌمٌة شضر يصظفٓ نيبل ؼتد اهؽزٖز 1060

       ضعاد أدًذ يذًذ  1061

       ضعاد إضًاعٛم أدًذ إضًاعٛم يكٗ  1062

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس شوّْ يضيد أيًٖ يضيد  1063



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       ضهٕٖ يذًذ يذًٕد تكر  1064

       ضًاح صاتر عثذ انظاْر إتراْٛى 1065

       ضًر غاكر عهٗ غاكر  1066

 لٌلى عبدالمنعم/ د  ادارة الخلٌفة والمقطم التعلٌمٌة شير ؼصبى يضيّد إتراُٖى إشيبؼٖل  1067
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       ضًٛذح ضعٛذ أتٕضرٚع يذًذ عٛذ 1068

       ضًٛح يذًٕد يذًٕد عثًاٌ 1069

 خدمة الجماعة ام السعد فتحى/ م  جمعٌة ام كلثوم بعٌن شمس شِٖوج شبهى يّشٓ يٌصّر 1070

       غرٔق صالح يذًٕد يصطفٗ  1071

       غرٚف لرَٗ يذًٕد عثذ انكرٚى  1072

       غًٛاء إتراْٛى يذًذ عثذ انذهٛى 1073

       غًٛاء انطعٛذ عثذ انثاضظ عٕض  1074

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة ضٖيبء ؼتداهلل ضشً يٌصّر  1075

       غًٛاء يذًذ أدًذ تططأٖ  1076

       عثذهللا يذًذ دهًٗ يذًذ 1077

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ؼتوَ ؼتداهلل ؼذيبً زُراً 1078

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ؼتٖر فؤاد ؼتد اهضيٖد أضيد اهِبدْ  1079

       انمادر عهٗ يذًٕد رجة عهٗ عثذ 1080

       عهٛاء عالء انذٍٚ أدًذ جٕدج عثاش  1081

       عهٛاء عًاد دطٍ عثذهللا 1082



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       عًرٔ عهٗ عثذ انفتاح عثذ انعسٚس 1083

 خدمة الجماعة نهاد محرم/ د  ادارة المعادى التعلٌمٌة غبدث يضيد اهضضبح أضيد 1084

       فاطًح انػارنٗ أدًذ يذًذ  1085

       لاطًح دطٍٛ يذًذ عٛطٗ  1086

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة فبظيج داّد شٖد أضيد 1087

       فاطًح يذًذ عثذ انطالو يذًذ غهثٗ  1088

 التخطٌط االجتماعى حسام اسماعٌل/ م  الخٌمة التعلٌمٌة إدارة شبرا فبظيج ييدّش يضيد إتراُٖى 1089

 سمر صبحى/ د  ادارة حلوان التعلٌمٌة فبٖزث نيبل إيبى  1090
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       كرٚطتٍٛ كًال نثٛة دُا 1091

       كرًٚاٌ ْػاو ضعذ انطٛذ فًٓٗ  1092

       كرًٚح يذًذ ٕٚضف زٚذاٌ ٕٚضف 1093

 التخطٌط االجتماعى زٌنهم مشحوت/ م م  جمعٌة رسالة بحلوان هيٖبء يضيّد ضشً يصظفٓ  1094

       يادنٍٛ يذدد تٕنٛص غاكر  1095

       يذًذ انذطُٛٗ يذًذ عهٗ  1096

       يذًذ دطٍٛ األدًذٖ دطٍٛ  1097

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة يضيد ضويٓ ؼتد اهيّسّد ؼتد اهٌبصر 1098

       يذًذ فؤاد عثذ انذًٛذ ضٛف انُصر 1099

       يذًذ ٔنٛذ يذًذ يهٛجٗ  1100

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة يضيّد يضيد ضشً اهسُّرْ  1101



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       يرٔج دطُٗ دطٍٛ أدًذ غهثٗ  1102

       يرٔج ضعٛذ يذًذ كًال 1103

       يرٔج ضٛذ دطٍ يذًذ أدًذ  1104

       يرٔج عثًاٌ عثذِ دطٍ 1105

       يرٔج عًاد يذًذ عثذ انْٕاب  1106

       يرٔج يذًذ رغاد غرٚة 1107

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  الواٌلى التعلٌمٌةادارة  يرّث يضيّد أٌّر فٖصل  1108

       يرٚى رفعد عسيٗ زخارٖ  1109

       يصطفٗ ريضاٌ يذًذ عثذ انذًٛذ  1110

       يصطفٗ عثذ هللا يجهٗ عثذهللا 1111

       يكأٖ يذًذ إتراْٛى يكأٖ  1112

       يُار دايذ عثذِ يذًذ كطاب  1113

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة يٌبر ؼيرّ ؼوٓ ضشً  1114

       يُال انطٛذ يُصٕر يذًذ 1115

 مشرف خارجى عادل معوض/ أ  ادرة حلوان التعلٌمٌة يٌبل شؽد أتّزٖد أضيد 1116

       يُٗ عثذ انغُٗ يذًذ يعٕض  1117

 فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل يِب األضيدْ يصظفٓ ؼتد اهؽبظٓ  1118
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       يٓا يذًٕد يذًذ رٚذاٌ 1119

       يٗ ضٛذ أيٍٛ عهٗ  1120

       يٗ يذًذ ضاليّ ضاليّ 1121



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       يٗ يصطفٗ دافظ ريضاٌ 1122

       يذًٕد أدًذيٛادج عثذ انْٕاب  1123

 خدمة الجماعة امانى البٌومى/ د  مستشفى ام المصرٌٌن يٖبدث ٌبصر ترُبى ضشً 1124

       يرفد أيٍٛ يٛخائٛم عثذ انًطٛخ 1125

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌبٌٓ ؼصبى يٌٖر ؼوٓ ّٖشف 1126

 مشرف خارجى محمد عبدالحمٌد/ أ  ادارة حلوان التعلٌمٌة ٌبُد ؼضيبّْ يضيد سيبل ؼراتٓ  1127

       َجٕٖ عثذ انُعٛى يذًذ يٕضٗ  1128

       َذا ضهًٛاٌ ضعٛذ ضهًٛاٌ 1129

       َٓٗ َثٛم عهٗ فرج تذر 1130

       َٕراٌ يذًٕد يذًذ انذيرداظ  1131

       َٕرْاٌ أدًذ عثذ انعظثى أدًذ  1132

       ْاجر دًذٖ يذًذٖ إتراْٛى يُذٔر  1133

       ْانح عادل عثذ انُثٗ خهٛم  1134

       ْاَٗ أدًذ عثذ انردًٍ انطٛذ  1135

       ْثح أدًذ يذًذ أدًذ ضهًٛاٌ 1136

       ْذٖ فرغهٗ عطٛح ضٛذ 1137

       انهطٛف يذًذًْد يذًذ عثذ  1138

 فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ٌُبء فخضٓ ؼتد اهيؤيً ؼّٖس 1139
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

       ُْاء يذًذ عثذ انْٕاب ٕٚضف 1140

       ُْاء َثٛم أدًذ يصطفٗ  1141



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       ُْذ دطٍٛ صاتر يذًذ 1142

       ضانًاٌْٛاو فارش عثذ انهطٛف  1143

       ٔضاو انطٛذ يذًذ عثذ انًُعى يصطفٗ  1144

       ٔفاء يًذٔح عهٗ دايذ 1145

       ٔفاء َاصر تكرٖ عثذ انتٕاب  1146

 فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل ّالء يضيّد يضيد ؼتد اهسّاد 1147
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع محمد عطا/ م  ادارة شبرا مصر التعلٌمٌة صدكٓ يضيّد ٖبشيًٖ يصظفٓ 1148

       يرٔج يذًذ عطٛح ضٛذ 1149

       كرٚى يذًٕد يُذٖ خهٛفح  1150

 التخطٌط االجتماعى زٌنهم مشحوت/ م م  جمعٌة رسالة بحلوان أيًٖ سبتر أيًٖ اهضٖخ  1151

       أدًذ عثذ انعالأضًاء عثذ انعال  1152

 فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل إٖيبً ؼبظف اهشتد تالص  1153
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ضفٖق ؼوٓ ضفٖق اهشٖد  1154

       فاطًح رفعد يصطفٗ انطٛذ انذاٚص  1155

       أيجذ رتٛع عثذ انًُعى دطٍٛ عهٗ  1156

       أدًذ يذٛٗ انذٍٚ أدًذ انػرٚف 1157

       يُار يذًذ دطٍ ضٛذ 1158

 خدمة الجماعة صباح اسماعٌل/ م م  ادارة الواٌلى التعلٌمٌة ٖبشيًٖ ؼيبد اهدًٖ نيبل يضيد  1159

       أياَٗ يؤيٍ ضعٛذ دطٍُٛ يذًذ 1160



 توزٌع طالب الفرقة الثالثة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً 
3122/3123العام الجامعً   

 

 كلٌة الخدمة االجتماعٌة

 وحدة التدرٌب المٌدانً

 

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  

 اهلشى اهيضرف يؤششج اهخدرٖة اشى اهظبهة م

       أيٛرج عثذ انعسٚس عثذ انطالو انذعٕظ 1161

 فتحى حسن/ م  مركز شباب عزبة النخل إٖيبً يضيّد اهشٖد يضيد 1162
مجاالت الخدمة 

 االجتماعٌة

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة إٌٖبس ظوؽح يضيدْ إتراُٖى 1163

 تنظٌم المجتمع دعاء عبدالحمٌد/ م م  ادارة المرج التعلٌمٌة أٖج ضة اهدًٖ فرغوٓ ؼتد اهضٓ  1164

       أٚح يذًذ عثذهللا يذًذ زْرج  1165

       دُاٌ غعثاٌ يذًذ ضانى  1166

       رغا دطٍ أتٕضرٚع ضٛذ 1167

       زُٚة رضا يذًذ عثذ انذًٛذ ضرداٌ 1168

 


