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 اشالُ اترإُٜ ؿَٙ خَٜل اترإُٜ
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 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اِل ؿزح ِضِد ؿتداٍظبدو 134

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج اِل نخضٛ ِضِد اترإُٜ 135

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜجادارث  اِل ِضِد ؿتداٍهخبش ِضِد 136

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث اِل ِضِٗد اِّٜ اٍشٜد ؿػٜج 137

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج اِل ِضِٗد ؿتداٍـبل ؿَــــــــٙ 138

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اِل ِضِٗد ِضِٗد ؿتد اٍِسٜد  139

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة خِرٜع أُ ِضِد شـٜد ِضِد  141

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج أِْ اشبِٔ ِظػهــــٙ ِضِـــــــٗد 141

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج اِْج ِخخبر خٗنٜو ِضِد 142
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 اِْٜج ِسد٘ ؿتداٍضِٜد كــــــرٜة
 

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ

 خدِج اٍسِبؿج ٗشبُ اترإُٜ/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اِْٜج ِضِد اٍِلبٗرٚ ضْهٛ  146

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث اِْٜج ِضِد شـد ِضِد 147
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج اِٜرث اضِد ؿتد اٍضِٜد ِضِد 149

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر اِٜرث اشبِٔ ِضِــــــــٗد ِخٍٗــــٙ 151
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د ظْبؽ اٍضٜبثسِـٜج  اِٜرث ضْهٛ شٜد ِتبرز 152

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ اِٜرث خبٍد ِضِد ؿز اٍدّٜ 153

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اِٜرث رضدٚ اضِد اٍدشٗىٛ 154

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة خِرٜع اِٜرث شبٍُ ؿَٛ شبٍُ 155
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 اِٜرث شـٜد ؿتد اٍـزٜز اترإُٜ
 

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث اِٜرث شِٜر ضَِٛ اشِبؿٜل 158
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 اِٜرث شٜد ؿتداٍهخبش ِضِـــــــــد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

       أِٜرث ضرٜم ٌِبل ِضِد   161
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث اِٜرث ؿبدل ضشّٜ ِْظٗر 162
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 اٍِسخِؾ خْؼُٜ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج اِٜرث ؿتد اٍِْـُ خٗنٜو ِضِد 166
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       أِٜرث ِضِد شٜد ؿذِبّ  169
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اِٜرث ِضِــــــد ؿَٙ 

 اٍشٜـــــــــد
 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

171 
اِٜرث ِضِد ِضِد 

 ِرشــــــــــــــٙ
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ اٍيتج االسخِبؿٜجادارث  اِٜرث ْبظم ِضِد ؿتد اٍرضِّ 172
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 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج سِبل ؿتد اٍخبٍو اٍِدّٕٗاِِٜج  175
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 خدِج اٍسِبؿج اٍٗنب أٜ اتٗ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج اِْٜج اشِبؿٜل ِضِد ؿذِبّ 177

 خدِج اٍسِبؿج شـبد ِضِد/د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ اِْٜج سِبل ِضِد ؿتد اٍلْٛ 178
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اْخظبر ٌِبل ٜٗشم ِضِد 181
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 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  ِضِد ؿتد اٍرضِّ تٌراْخظبر  182
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 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج اْظبم ِضِد تٖٜز اِٜــــّ 188
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 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج اٜبح رتٜؾ ِضِٗد تٌر 191

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ اٜبح شٜد ِضِد ؿَٛ  192
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 اٜبح ؿتداٍضٌٗر خػبة شَِٜبّ
 

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة خِرٜع أٜبح ؿتد اٍِسٜد ِضِد ِضِد   194
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       إٜرْٜٙ ِالً ضتٜة ْظٜم  198
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 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اِٜبّ سِبل كرٜة ِضِٗد نخر 217

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ضشّ ؿتداٍٖبد٘ ؿتداٍٖبد٘اِٜبّ  218

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج اِٜبّ ضشّ ؿٗاد اضِد ضٜٗــس 219

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ اِٜبّ ضَِٛ ضبّٕٜ ؿتد اٍهخبش 211

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اِٜبّ رغب اٍٖبد٘ ضشبّْٜ 211

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ اِٜبّ رنـح اضِد ِضِٗد 212

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ػهٍٗخٛ تضَٗاّسِـٜج  اِٜبّ شٜد ضشّ ؿَٙ شرار اٍدّٜ   213

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اِٜبّ زكَٗل شٜد ؿتداٍرضِّ 214

       اِٜبّ زٌٙ ؿٜشٙ زٌٙ  215

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج اِٜبّ شٜد ؿتد اٍٖبدٚ اٍشٜد 216

                    

     



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج اِٜبّ شٜد ِضِــــــد ِخخبر 217

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اِٜبّ ضضبح رِغبّ ؿذِبّ 218

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اِٜبّ ظدىٛ رِغبّ ؿــــٗع 219

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة خِرٜع اِٜبّ ظالش ٍػهٛ ِضِـــــٗد 221

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اِٜبّ ػبرو ِضِٗد ضضبخج 221

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜجادارث  اِٜبّ ؿبػم ضشّ ؿـــــَٛ 222

223 
 

 اِٜبّ ؿتبس ؿَٛ ِضِــــٗد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕٜبُ ضِدٚ/د.ُ.ا ِرٌز ضتبة رٗع اٍهرر

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدثِرٌز  اِٜبّ ؿتد اٍخبٍو ؿتداهلل ؿتداٍخبٍو 224

 خدِج اٍسِبؿج شـبد ِضِد/د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ اِٜبّ ؿتد اٍيبدر ؿَٛ ِضِد 225

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اِٜبّ ؿتداٍَػٜم ؿتداٍيبدرىْبٗ٘ 226

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  اِٜبّ ؿتد اٍِْـُ ِضِد اِبُ 227

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج اِٜبّ ؿزح اضِد ِضِــــد 228

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  اِٜبّ ؿَٛ ِضِد ظبٗٚ 229

       ؿٜد ؿتد اٍهخبش نرر اهلل اِٜبّ  231

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج اِٜبّ نخضٙ اترإُٜ اضِد ضَٗث 231
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271 
 

 اٜج ؿتد اهلل ِضِد ِضِد اٍسٕٗرٚ
 

اٍسِـٜج اٍِظرٜج ٍَدنبؽ 
 االسخِبؿٛ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اٜج ؿِبد ؿتد اهلل ِضِد 272

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اٜج ؿِر شٜد ؿِبر 273

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜجادارث  أٜ ؿِرٗ اضِد ِضِد شَِٜبّ 274
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 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ اٜج ِضِد ٜٗشم اضِد 278

 اٜج ِظػهٙ ؿتد إٍٗبة ؿتد رتٔ 279
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة خِرٜع ضشبُ ِضِــــــد شٜــــــد ْهبد٘ 318

       ضشبُ ِظػهٙ أتٗ اٍضشّ رنبؿٙ   319

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  ضشْبء اضِد ضشّ اضِد 321

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ضشْبء ِضِد اٍتَٜٛ ِضِـــد 321

     



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل ضشّٜ ؿتدٓ اضِد اضِد 322

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِضِد اترإُٜ ؿتداٍشـــٜدضشّٜ  323
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 رضِج ِضِد ضْهٛ شـــــٜد 
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث رضِج ِدضح ِضِٗد ِضرٗس 416

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ْبدٚ سرسس اىالدٜٗسرضٜل  417

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج رزو شَِٜبّ ِضِد شَِبّ 418

 اٍخدِج االسخِبؿٜجِسبالح  رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج رضب رسة ؿتداٍتبشػ ِْظـــٗر 419

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج رضب ؿتداٍـَُٜ سبد ضتٜـــــة 411

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج رضب ٌِبل ؿتداٍضِٜد ىبتــــل 411

412 
رغٗ٘ اضِد رســــــــــة 

 ِضِـــــد
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج سالل ؿتد اٍهخبش/د ِدرشج اٍهخص االؿدادٜج رغٗ٘ زكَٗل ؿَٛ ضشــــّ 413

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج رغٗ٘ ؿظبُ ؿتد اٍَػٜم ِظػهٙ 414

415 
 

 ركدث شِٜر ؿتد اٍَػٜم ِرزٗو
 

اٍسِـٜج اٍِظرٜج ٍَدنبؽ 
 االسخِبؿٛ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د

416 
 

 ركدٓ ؿبدل ؿتد اٍـزٜز ِضِد شَِٜبّ
 

اٍسِـٜج اٍِظرٜج ٍَدنبؽ 
 االسخِبؿٛ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ركدث ؿبدل ؿتد اٍلْٛ ؿتد اٍَػٜم 417
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 رِغبّ ؿػٜج ِظػهٙ ىػة اٌٍالم
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/داٍسِـٜج اٍِظرٜج ٍَدنبؽ  رْب ػبرو اْــــٗر ِضِـــد 419
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 االسخِبؿٛ

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج سالل ؿتد اٍهخبش/د ِدرشج اٍهخص االؿدادٜج رْب ؿبدل نخضٙ اٍشٜد ِخٍٗـــٙ 421

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث رْدا ِبٕر تضْد٘ اِـــــّٜ 421

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د رؿبٜج ضتبة اٍسبِـج ؿتداٍَػٜم ؿتداٍتبىٛ اِبُرٕبُ  422

       رٗنٜدث أضِد ؿذِبّ ِضِد   423

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ رؤٚ ِضِد ضشّ ِضِد 424

       رُٜ ذبتح ضْهٙ ِضِد ؿبضٗر  425

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج رُٜ ضبنؼ ِضِد ضبنؼ 426

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج سالل ؿتد اٍهخبش/د ِدرشج اٍهخص االؿدادٜج رُٜ ػبرو اتٗشرٜؾ ِضِـد 427

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د اؿداد اٍيبدث تبٌٍَٜجِرٌز  رُٜ ؿتداهلل رزو زْٜٖـــــُ 428

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د رؿبٜج ضتبة ؿَُٗ رُٜ ؿذِبّ اضِد اترإُٜ  429

 رُٜ ؿِر اٍضتراٗ٘ ضشّٜ ِضِٗد 431
اٍسِـٜج اٍِظرٜج ٍَدنبؽ 

 االسخِبؿٛ
 االسخِبؿٛاٍخخػٜػ  اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج رُٜ ٌرُ ضشّٜ اشِبؿٜل 431

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج رٜٖبُ اترإُٜ اٍدشٗىٙ ِضِد ِضِٗد 432

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  رٜٖبُ ضشّ ضشّٜ ِضِــــد 433

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج رٜٖبُ ظتر٘ ؿتداٍشـــالُ ِضِد 434

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية رٜٖبُ ؿبدل ؿَـٙ ضشّ 435
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 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج رٜٖبُ ؿبػم ِظَص اٍسِــــل 436

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر رٜٖبُ ؿتداٍضِٜد اٍشٜد ؿتداٍضِٜد 437

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج رٜٖبُ ؿتد اٍهخبش نباد اٍشٜد 438

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج رٜٖبُ ؿٗع اتٗ اٍـال ؿَٛ ضشـّ 439
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 رٜٖبُ ؿٜد اٍشٜد ؿتداٍلهبر
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج رٜٖبُ ِضِد ؿتداٍرضُٜ ِرشـــٛ 441

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د ِرٌز اؿداد اٍيبدث تبٌٍَٜج رٜٖبُ ِضِـــد ِضِٗد اٍخٍٗٛ 442

       رٜٖبُ ِضِد ِظػهٙ اترإُٜ  443

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج رٜٖبُ ْتٜل ِضِد ظتضٛ ؿتد اٍشِٜؾ 444

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اضِد ؿتد اٍضِٜد/د ضتبة ؿَُٗرؿبٜج  رٜٖبُ ٗسٜٔ اضِد  445

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج زٜز٘ ِظػهٛ تدٗ٘ اضِـــد 446

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج زْٜة اضِد ِضِد اضِد 447

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث زْٜة ضشّٜ ؿتد اٍيبدر  448

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث زْٜة ضَِٛ ِضِد ضشّ 449

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج زْٜة رِغبّ ِضِد شٜد اضِد ِبغٛ 451
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج زْٜة شـٜد ِضِد ؿتد اهلل 452
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج سالل ؿتد اٍهخبش/د ِدرشج اٍهخص االؿدادٜج

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج زْٜة نخضٛ ؿتدإٍٗبة ِضِد  459

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج زْٜة ٍػهٙ شٜــــــــــــد اترإُٜ 461
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       شبرث ضشْٙ ؿتد اٍِْـُ  481

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج شبرث رانح اْٗر  481

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ شبرث زٌرٜب ِضِٗد ؿتداٍرضِّ اٍتدٗ٘ 482

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث شبرث شـٜد ظدٜـــو شـٜــد 483

 شبرث شَِٛ اتٗ غٜم اضِـــد 484
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ شَِٛ نٗز٘ تٖسح اضِد كُْٜ 526

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث شَٗ٘ رنبؿٙ اِبُ شٜـــــد 527

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج اٍشٜد ؿتداٍِضشّ ؿتداٍِسٜدشِبش  528

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج شِبش ظتضٛ زٗاُ ٌَٜــــة 529

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ شِبش نخضٙ اشِبؿٜل ِظػهٙ 531

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية شِبش ِضِد ؿتداٍِيظٗد ِضِد 531

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج شِبٕر ؿتداٍضِٜد ِضِٗد ؿتداٍضِٜد 532

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ اترإُٜ ؿتداٍِتد٘ اضِـــدشِر  533
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 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج شِر ظالش اضِد راكة اٍيِتضبٗ٘ 542

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج شِر ؿتداٍضِٜد اترإُٜ اضِـــد 543

 شِر ؿالء ِِدٗش ِضِــــٗد 544
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج شِر ؿَٙ ضشّٜ ؿِـــــر 545

 شِر ؿَٛ ِضِٗد ؿـــــَٛ 546
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضِدضرّٜ /ُ

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج شِر ؿتداٍـزٜز نخضٙ تـــالل 547

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج شِر ؿِبد ؿرنٔ ؿتد اٍـؼُٜ  548

549 
 

 شِر ؿِراّ اضِد ؿِراّ ْظبر
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ شِر ِضِٗد ٕبضُ ترٌـــــج 551

       شِر ِظػهٙ ؿَٙ ؿَٙ   551

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج شِر ٜضٜٛ اترإُٜ نـــــغل 552

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ شِٜرث اضِد ِضِد ؿِــــر 553

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اٍِرغٛاِل ؿتد /د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر شِٜرث شـٜد اٍشٜد ػـِٜـــج  554

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج شِٜرث شـٜد ؿتداٍؼبٕر ِضِــــٗد 555
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 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ شِٜرث شٜد نخضــٙ ِضِـــد 556

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د ضتبة خدِج اسخِبؿٜجرؿبٜج  شِٜج اترإُٜ ؿتداٍرضُٜ ضشــّٜ 557

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ شِٜج شٜد ِضِد ؿَٛ  558

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج شِٜٔ ؿبػم ؿتبس ؿَٙ ِيتل 559

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ؿتداٍْبظر اضِد ادرٜــسشِٜج  561

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج شِٜج ِضِٗد ؿَٙ اشِبؿٜل 561

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل شِٜٔ ِدضح ؿتدٓ خٗسَــٙ 562

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ شِٜج ٕضبُ شـٜد ِضِد  563

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج شْبء ضِد٘ ِضِد اضِد ؿٗع اهلل 564

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث شْبء ؿتداهلل شٜد ِضِد نبٜد 565

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج شْبء ؿَٙ نركَــٙ ضِبدٓ 566

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ شٖب ِضِد ؿتد اٍيبدر ؿػٜج 567

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜجادارث  شٖبُ ضشّ ؿتداهلل ِضِــــد  568

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج شٖبُ شـٜد ؿبِر  ضشــــّ 569
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 شٖبُ نخضٛ ؿتداٍرضِّ ؿـزاُ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ شٗزاّ اترإُٜ اضِد اترإُٜ 571

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ؿتداٍـزٜز ظبدو كٜد ؿَٙشٗزاّ  572

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج شٗشّ تِٜٗٙ ضضبخٔ تٜـــِٗٙ 573
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر شٗشّ ِظػهٛ ٌبِل ؿتداٍـزٜز 574

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ شٜد ضشّ ؿتد اٍرضِّ  575

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ شٜم االشالُ ؿالءاٍدّٜ ِضِٗد ضْهٙ 576

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜجادارث  ضبد٘ ؼرٜم ظتضٛ ٍػهــــٛ 577

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضرٗو شِٜر ؿتداٍـزٜز ِضِٗد 578
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 ضرٜهٔ اٍضشبّْٜ ؿتداهلل اٍضشبّْٜ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ضٌر٘ ٌِـــس ضٌر٘ ِشٜضج 581

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ؿِبداٍدّٜ ِضِد ِضِٗد ؿِبرثضِس  581

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ضٜرّٜ شٜـد ؿتداٍضِٜد اضِــد 582

 اٍخدِج االسخِبؿٜجِسبالح  ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضِٜبء اضِد ضـرتٛ ِضِــــد 583

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء اشِبؿٜل ِضِد خَٜهـــج 584

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ ضِٜبء اِبُ اٍشٜد ِضِٗد  585

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜجادارث  ضِٜبء اِّٜ سِٜــــــــــل اِّٜ 586

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضِٜبء خٜشٜر ؿتداٍرضُٜ ؿتداٍضَُٜ 587

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء سِبل اٍِخٍٗٙ اترإٜـــُ 588

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة ضَِٜج اٍزٜخّٗ ضِٜبء ضبِد ضْهٙ اضِد 589

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ضِٜبء ضشبُ اٍدّٜ ِظػهٛ ِضِد 591

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ضتبة ضَِٜج اٍزٜخِّٗرٌز  ضِٜبء خبٍد ِضٜٙ اٍدّٜ اترإُٜ اٍتْدار٘ 591
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضِٜبء شبِٙ اشِبؿٜل اٍِخــرػ 594

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ ضِٜبء شـد ِضِد ؿتد اٍضَُٜ  595

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ضِٜبء شِٜر اضِد شــــــٜد 596
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 ضِٜبء شِٜر ضشّٜ ِضِد ضشّ
 

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل

 ضِٜبء شِٜر ظتر٘ ضشــــّ 598
اٍسِـٜج اٍـرتٜج ٍَخِْٜج 

 اٍتضرٜج
 خدِج اٍسِبؿج اضِد شَِٜبّ /ة

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ضِٜبء ظتضٛ ِضِــٗد ؿتداهلل 599

       ضِٜبء ظالش ِضِد ِرشٙ  611

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ضِٜبء ػبرو نرٜد ؿٜــــــد 611

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ضِٜبء ؿبدل ؿتد إٍٗبة اٍدشٗىٙ 612

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ضِٜبء ؿبدل ٗشػبٗ٘ ؿتداٍضَُٜ 613
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 ضِٜبء ؿبػم ؿتداٍِْظم ؿَٙ
 

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء ؿتد اٍخٗاة اٍشٜد ِضِد 615

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ضِٜبءؿتداٍسٗاد اٍـزة ؿتداٍسـٗاد 616

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ ضِٜبء ؿتد اٍـزٜز ضشّٜ خٗنٜو  617

     

               



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ؿتداٍهخبش ِضِد ؿَٙ اٍشٜدضِٜبء  618
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اٍِرغٛاِل ؿتد /د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ضِٜبء ؿَٛ ضبذٍٛ ِٜبْــــٛ 611

       ضِٜبء ؿَٙ اٍشتبؿٙ ؿَٙ  611

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل ضِٜبء نؤاد رِغبّ ؿَـــــٛ 612

613 
 

 ضِٜبء ِضِد اترإُٜ ِضِد 
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ضِٜبء ِضِد ضــــداد ِضِد 614

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِضِد ؿتداٍشخبر ضبِدضِٜبء  615

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د رؿبٜج ضتبة اٍسبِـج ضِٜبء ِضِد ؿتداهلل شٜــــد 616

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء ِضِد ؿتداهلل ؿتد اٍضبنؼ 617

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ضِٜبء ِضِد نؤاد شٜــــد 618

 ضِٜبء ِضِد ِضِد ادرٜــــس 619
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ِضِد ِلبٗر٘ ِظػــهٛضِٜبء  621

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ضِٜبء ِضِٗد ضِـــٗدٓ اضِد  621

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اٍِرغٛاِل ؿتد /د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ضِٜبء ِضِٗد ؿتداٍرضِّ شٜد 622

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ضِٜبء ِضِٗد ؿتداٍـزٜز ؿتداٍضِٜد 623

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ سِـٜج ػهٍٗخٛ تضَٗاّ ضِٜبء ِرشٛ تدٗٚ ِرشٛ  624
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 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜج ادارث ضِٜبء ِظػهٛ ِضِٗد اترإــُٜ 625

626 
 

 ضِٜبء ْتٗ٘ ِضِد ؿتداٍِـػٛ
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ضِٜبء ْتٜل ؿتداٍضِٜد اٍهرِبٗ٘ 627

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ْتٜل ؿزح اضِد سبدٗضِٜبء  628

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل ضِٜبء ٕبْٛ ؿَٛ ِضِد  629

 اٍهردخدِج  ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ظبترّٜ ؿتداٍشٜد ؿتداٍيبدر ؿتداٍهخبش 631

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ظبترّٜ ٜضٜٛ ِظػهٛ ٜٗشم 631

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ظبنٛ ِضِــــد خَٜهج غٜم 632

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ضتبة دار اٍشالُِرٌز  ظبنْٜبز ْظر شبٍُ ػــج ؿذِبّ  633

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ظتبش اضِد ؿتد اٍـزٜز اضِد  634

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ظتبش سِبل اِبُ ؿتداٍهخبش 635

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضشّٜ زٌٛ شبٍُظتبش  636

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ظتبش ؿتداهلل ؿتدإٍٗبة ؿَــٙ 637

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ظتبش ؿػٜج ؿتداٍـؼُٜ زٍـــػ 638

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ظهب اترإُٜ ؿَٛ ظبٍــــص 639

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ظهب شبِٛ اضِد اِبُ 641

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿتداٍَػٜم تِٜٗٛ ؿتداٍضهٜؼظهبء  641

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ظهبء ِبٕر ؿتداٍخبٍو تِٜٗٛ  642

     



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

643 
ظهبء ِضِد ظتـــــــــــرث 

 اتٗزٜــــد
 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ضتبة اٍسبِـجرؿبٜج 

644 

 

ظهبء ِضِد نٌــــــــــــر٘ 
 ؿتداٍضِٜد

 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿرنٔ زٌٛ/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج غٜبء ِضِــد ِظَٜضٛ ؿتداهلل 645

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل اتٕٗٗاص ْبســٙ ِترًٗغضٙ  646

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ػبرو ؿتداٍظبدو ْٗر اٍدّٜ ظبٍص 647

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ػبٕر نبٜز شـٜد ِضِــــــد 648

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ػٔ ِضِد اضِد ؿَـــــــــٙ رسة 649

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ؿبتد نخضٛ ِضِد ؿتداٍٗاضـــد 651

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د اٍخرتٜج تبٍسٜزثدٗر  ؿبئضٔ اترإٜــُ ِضِد شَِٜبّ 651

652 
 

 ؿبئضج سِبل ضبِد شٜد 
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ ؿبئضٔ ضضبخٔ اِبُ ؿَـــٙ 653

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ؿتداٍرازو اتٗاٍِسد خٗنٜو اضِد 654

655 
 

 ؿتد اٍرضِّ اضِد ؿَٜبّ ؿَٛ  
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ؿتداٍـزٜز ؿتداٍِْـُ ؿتداٍـزٜز ؿدس 656

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ؿتداٍـزٜز ؿتداٍِْـُ ؿتداٍـزٜز ٜٗشم 657
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 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٌرُٜ ِٕبُ/د اتٗ اٍـزاُِٜشخضهٛ  ؿتد اٍَػٜم ضَِٛ اٍِرشٛ  658

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿتد اٍْتٙ اِّٜ خِبُ ضشــّ 659

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ؿتٜـــــر اٍشٜد ِضِد ؿَٛ 661

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج اٍضضبح ؿتداٍرازو خٜر اهللؿتٜــر  661

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿتٜر ظالش ِضِـــد ؿَٛ ؿزاُ 662

663 
 

 ؿتٜر ؿَٛ ؿتداٍرازو اضِـــد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  ؿتٜر ؿَٙ ؿتداٍـزٜز اٍضبنـــٙ 664

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ِضِد تشْٜٗٛ اشِبؿٜــلؿتٜر  665

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ؿتٜر ِضِد ؿتد اٍْبظر ِضِد  666

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ؿال سِـٔ ؿتداهلل ِضِـــد 667

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿال ضشّٜ ِضِـــد ضشّٜ  668

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ؿال ضِداهلل اضِـــــد ؿتداهلل 669

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ذٌراهلل اضِــــد ؿتدرتٔؿال  671

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ؿال شبِٙ ِضِٗد ِضِــــد 671

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ؿال شٜد ِضِٗد ؿتداٍـزٜـــز 672

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  ؿال ؿبدل اضِــد ِضِد ْبظر 673

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  ؿال ؿتداٍشخبر ؿتداٍـؼُٜ ِضِد 674

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضشْٕٛتج /ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ؿالء اضرم ؿتبس ِضِد  675
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 ؿالء ِضِد اضِــــد ؿَـــٙ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د اٍٖدٚ اٍِْٜرسِـٜج  ؿَٛ شٜد ِضِد اشِبؿٜــــل 677

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ؿَٛ ؿػٜج ؿَٛ اضِد  678

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ؿَٜبء ؿزاٍدّٜ ِضِٗد ؿزاٍدّٜ 679

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د رؿبٜج ضتبة اٍسبِـج ؿَٜبء ِضِد ؿالء اٍدّٜ ؿَٙ ضْهٙ 681

681 
ؿَٜٔ ؿبِر نٗز٘ 

 شــــــــــــــــالِٔ
 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ؿِبر اضِد ِضِد ِضِد 682

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث ؿِــر ِضِد ؿتدإٍٗبة اٍشٜد 683

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿِرٗ اضــــِد ضشّٜ ِضِد 684

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ اٍِرر االسخِبؿٜج ادارث ؿِرٗ ِضِد تٖسح تٌر  685

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿِرٗ ِضِـــد ػج اتٗ شـٜد  686

687 
 

 ؿِرٗ ِرشٛ ؿتداٍظِد ؿػب اهلل
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ؿْبٜبح ضشّ شَِٜبّ ضشّ  688

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ؿٜد خٗنٜو ِخٍٗٛ ِضِـــــد 689

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  كبدث اضِــد ؿتداٍضبنؼ اٍضراْٙ 691

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث كبدٓ اٍشٜد ضـتبّ اتٗاٍلٜـــــــػ 691
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ضـتبّ ؿتداٍـؼُٜ ذٌــــٛكبدث  692

       كبدث ؿتد اٍضِٜد ؿتد اٍهخبش  693

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  كبدث ؿتداٍِسٜد ؿتداٍرضِّ ؿٗع اهلل 694

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ؿتداٍِضشّ اٍرنبؿٛ اٍـضركبدث  695

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج كبدث ؿتداٍْبظر اٍشٜد ِظػهٙ 696

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج كبدث ِضِد اضِد اٍشٜد نرر  697

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  كبدث ِضِد شٜد ِضِـــــٗد 698

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج كبدث ٗضٜد اضِد ِضِٗد ِضرُ 699

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د ضتبة خدِج اسخِبؿٜجرؿبٜج  كدٜر ؿظبُ اٍدّٜ ترٕبُ ِضِــد 711

 خدِج اٍسِبؿج شـبد ِضِد/د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ نبخّ ضشّ ِضِد ِظػهٛ 711

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ نبخّ ؿتداٍْتٙ ؿتداٍِسٜد ِضِــد 712

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ؿتداٍِـػٙ اٍشٜد ِضِــدنبرٗو  713

 نبرٗو ْتٜل ذبتح كبٍــــــٛ 714
اٍسِـٜج اٍـرتٜج ٍَخِْٜج 

 اٍتضرٜج
 خدِج اٍسِبؿج اضِد شَِٜبّ /ة

715 
 

 نبػِج اضِد اِبُ ؿهٜهٛ
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج اضِد شـٜد اٍشـــــٜد 716

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕٜبُ ضِدٚ/د.ُ.ا ِرٌز ضتبة رٗع اٍهرر نبػِج اضِد ِضِٗدِظػهٛ اٍظراٗ٘ 717

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج اٍزٕراء اضِد ضشّ ِضِـد نبػِج 718
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 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج نبػِج اٍزٕراء رغب اضِد ؿَــٙ 719

 ِضرم خبرسٛ ظتضِٛضِد /ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج نبػِج اٍزٕراء شـٜد ِضِد اٍشٜد 711

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ نبػِج اٍزٕراء ؿبػم اْٗر ؿَٙ 711

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر نبػِج اٍزٕراء ٜشر٘ ضشّٜ اضِد 712

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ اٍخٌّٜٗ اٍِِْٖٛرٌز  نبػِج تٌر٘ ِضِد تِٜٗــــٙ 713

       نبػِج سِبل شـٜد خٗنٜو  714

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د رؿبٜج ضتبة اٍسبِـج نبػِج ضشّٜ ِضِد ؿٜشٙ 715

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج نبػِج رسة ِظػهـــٙ ِضِد 716

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج شٜد شـد ِضِد اترإُٜ 717

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕٜبُ ضِدٚ/د.ُ.ا ِرٌز ضتبة رٗع اٍهرر نبػِج شٜد ضٌر٘ ِضِد ضشبّ 718

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د اٍخرتٜج تبٍسٜزثدٗر  نبػِج ضضبخٔ ؿتداٍِْـُ ِرشــٙ 719

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج ضـتبّ خَٜل ِضِد ِشَُ 721

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج نبػِج ؿبدل ضشّ اترإٜــــُ 721

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ؿتداٍرضِّ خهبسج ؿتداٍِـػٛنبػِج  722

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج ؿتداٍرضِّ ِْظٗر اترإُٜ 723

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج ؿتداٍـزٜز ٗضٜد ؿتداٍـزٜز 724

725 
 

 نبػِج ؿتداٍِيظٗد شٜد اٍِخْبٗ٘
 

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ نبػِج ؿػب شَِٜبّ ؿــــَٛ 726
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ؿهٜهٛ ضَِٛ ْٗر اٍدّٜنبػِج  727

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ نبػِج ؿَـــٛ شٜد ؿَــٛ 728

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  نبػِج ؿَـــــٙ ضـتبّ ضـٜة 729

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج نبػِج ؿٜد ؿتداٍرازو ؿتداٍٗاضد 731

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث نبػِج نخضٙ ؿتداٍهخبش شَٜـــُ 731

732 
 

 نبػِج ٌِبل ؿتداٍْتٙ ٌِبل اٍدّٜ
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ نبػِج ِسد٘ ؿتداٍرضُٜ شـــٜد 733

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد ؿتداٍضبنؼ ِضِــدنبػِج  734

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ نبػِج ِضِد ؿتداٍشالُ ِضِد ضَتٛ 735

       نبػِج ِضِد ِضِد ؿز اٍـرة  736

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ نٜظل اٍخبظج ِدارس نبػِج ِضِد ِضِد ِضِــــٗد 737

738 
 

 نبػِج ِضِٗد اتٗ اٍشـٗد ِضِـد
 

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية نبػِج ْتٜل اضِد ضشــــــّ 739

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث نبػِج ٜبشر ِضِد اترإُٜ شالُ 741

       نبٜزث اضِد ِٕبُ زٜداّ   741

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج نخضٜج اضِد اترإُٜ اٍشْتبػٙ  742

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  نردٗس ِضِد ٜٗشم ِضِــــد 743
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3123/ 3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿتد اٍَػٜمِضِد /د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث نٗز٘ ِضِد ظتر٘ ؿتداٍضِٜد ؿتداهلل 744

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج نٍٜٜٗح رانح ؿتداٍِشٜص خِٜس 745

       ٌرشخّٜ ِهٜد ِٜخبائٜل ؿتد اٍضٖٜد  746

747 
 

 ٌرُ شَِٜبّ ؿـــرنٔ ؿتداٍضــٙ
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ٌرُٜ شٜد ؿتداهلل اشِبؿٜل  748

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ٌرُٜ ؿتداهلل نؤاد ِضِـــــد 749

751 
 

 ٌرِٜبّ شالِج ؿتداهلل اترإٜــُ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ٌرِٜج شـد ضشّ ضشــــّ 751

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ ؿْخر ؿتدرتٔ ؿتدرتٔ ضرةٌرِٜج  752

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٌرِٜج ِضِد ٜٗشم زٜداّ ٜٗشم 753

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ٌــــٗذر اِّٜ ِظتبش ؿتداهلل 754

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٍِٜبء سِبل ؿتداٍرازو اٍتضبر٘ 755

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ٍِٜبء زٌرٜب ِضِد ؿتداٍـــــرازو 756

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٍِٜبء ؿتداٍرازو ِضِٗد ِضِــد 757

 خدِج اٍسِبؿج ظهبء نركَٛ/د ِرٌز ضتبة اٍٗنبء االِل ٍِٜبء ِســـد٘ ؿَٙ ؿتد اٍـٗاع 758

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ٍِٜبء ِضِد اترإُٜ داٗد 759

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ٍِٜبء ْبد٘ ؿَـــٙ اِٜــــّ 761

     

               



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

       ٍٗرٜس ؿهح ضَِٙ شٗس  761

       ٍٗشٜبّ سِٜل ارِٜب سترث   762

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ ِبسٙ ذرٗح ظِٗاٜل ؿتداًٍَِ 763

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِبسٛ ٜٗضْب سٗرسٛ ظَٜة 764

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ِبرسرٜح سٗزٜم نٗز٘ تٍٗس 765

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜجادارث  ِبرٚ شـٜد ؿزٜز اشضو 766

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبرٜبّ سِبل ؿزٜز تدرٗس ِْٜب 767

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِبرٜبّ رغب ٌبِل ؿػباهلل 768

769 
 

 ِبرٜبّ شِٜر ِْٜرْــــــــــــٗس
 

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ِبرٜبّ ِبٕــــر اشضو ضّْٜ 771

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْبد٘ ٍٜٗس ِشـد ٍٜٗسِبرٜبّ  771

772 
 

 ِبرٜبْب تٍٗس ٗظــهٛ ؿزٜز
 

رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 
 تبٍِػرٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِبرٜبّ ؿبػم ظدٜو ؿتدٓ ؿسبٜتٙ 773

774 

 

ِبرْٜب ظتضـــــــٙ تدٜؾ 
 خٜـــــــــر

 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِضٜرث ِضِٗد/ُ.ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبرْٜب ظِٗئٜل ٜٗشم اٜٗة 775

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِبرْٜب ؿزٜز ْـُٜ ؿػٜج  776
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة ضَِٜج اٍزٜخّٗ ِبرْٜب ؿػٜج زٌــــرٜب ٌٜرٍٍس 777

 خدِج اٍهرد اٍْبظر رضب ؿتد/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبرْٜب ِْٜـــر ضَٜــُ تخٜح 778

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبرْٜب ِْٜر ؿتداهلل اتـــرإُٜ 779

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِبرْٜب ِٜخبئٜل اتشخرّٗ ِٜخباٜل 781

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبٕٜخبة ؿبظُ ِضِد ؿَٛ تٌر  781

782 
 

 ِبٜشٔ ِضِٗد شـداٍدّٜ ِضِــــــد
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِبٜهّ ْتٜل اتــــــــــرإُٜ ٜٗشم 783

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ِبٌٜل ؿٜــــــــد اترإُٜ ضْب 784

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِبٌٜل ِبٕر شـٜد ضضبخٔ 785

 خدِج اٍهرد اشِبؿٜلْٕبء /د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ِسدث ِضِد اٍشٜد ْبظر 786

787 
 

 ِضتٗتج ِضِٗد اضِد ضشـــّٜ
 

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد اترإُٜ ِضِد ِضِٗد 788

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد اتٗ اٍهخٗش ِضِـد ِضرٗس 789

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِضِد اضِد تٖبء اٍدّٜ رِغبّ  791

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜجادارث  ِضِد اضِد ضشّ ِضِد 791

792 
 

 ِضِد اضِد ٌِبل اتٗشْـــٔ
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد اضِد ِٗشٛ اضِــــد 793
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ِضِد اضرم ؿتد اٍضِٜد اضِد  794

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد اٍشٜد اٍِخـــٍٗٛ اٍشٜد 795

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ِضِد خٗنٜو خٗنٜو ؿَٛ سـهـر 796

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِضِد سِبل اضِد ؿتد اٍضِٜد 797

       ِضِد سِبل ؿتبس ؿيبل ِتبضر  798

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد رِغبّ ِضِد اٍـتـد 799

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث ِضِد زٌٛ ِضِد ؿِبر 811

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد شـد ؿتدإٍٗبة ِـــٖد٘ 811

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد شٜم رِغبّ شٜم 812

813 
 

 ِضِد ضـتبّ اضـــِد ٗردث
 

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ظالش ؿِراّ ِْظـــٗر ِضِد 814

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِضِد ؿتداٍـزٜز شَُٜ شبٍِبّ 815

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث ِضِد ؿتداٍهخبش اترإُٜ ضشـــّ 816

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد ؿتداهلل شهْٜٔ ضشــــّٜ 817

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِضِد ؿزح ِضِد ِضِٗد خَـم 818

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿتد اٍِؤِّاشِبء /د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ِضِد ؿَٛ اترإُٜ ضشــــّ 819

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِضِد ؿَٛ ؿـــــــٜد ؿَٛ 811

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد نٗزٚ ِضِد شالِج  811
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812 
 

 ِضِد ٌِبل ٕبضُ راضد 
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِد ِتبرز ؿتداٍـــــــرضِّ ِضِد 813

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِضِد ظبٍص ضشّْٜ خَٜلِضِد  814

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد ِضِد ؿتداٍخبٍو تِٜٗٛ 815

 االسخِبؿٛاٍخخػٜػ  اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِضِد ِظػهٛ اضِد ؿتداٍَــــٔ 816

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ِضِد ِظػهٛ ؿتداٍهخبش ِضِد ؿَٛ 817

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِضِد ِظػهٛ ِضِد اتٗ ؿَٛ 818

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتد اٍشخبرِرٗث /ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ ِضِٗد اترإُٜ ؿَٛ ضضبخٔ 819

       ِضِٗد أضِد خَٜهج ضشّْٜ  821

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِضِٗد اضِـــــــد راغـــــٙ ِضِٗد 821

 خدِج اٍسِبؿج ِضِدشـبد /د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ ِضِٗد اضِد رضبد ِٖد٘ 822

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ِضِٗد تٖبء اٍدّٜ ِضِٗد ِضِد اشِبؿٜل 823

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِضِٗد تٖٛ اٍدّٜ سبد اٌٍرُٜ  824

825 
 

 ِضِٗد ظبتر ِضِد اٍػٗخٛ 
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د رؿبٜج ضتبة خدِج اسخِبؿٜج ِضِٗد ظــالش شٜد اتٗ شرٜؾ 826

 خدِج اٍسِبؿج  اضِد شَِٜبّ /ة ِرٌز ضتبة كرة  ؿبدل اضِد زْيـــــٗرِضِٗد  827

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِضِٗد ؿبدل اضِد نــــرسبْٛ 828
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 االسخِبؿٛاٍخخػٜػ  ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ِضِٗد نٗز٘ ِضِد ؿتداٍتبىــٛ 829

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِضِٗد ِضِد ِضِٗد ؿتداٍَػٜـم 831

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث ِضِٗد ِضِد ْظر اٍدّٜ ِضِد ؿـزح 831

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜجادارث  ِدٍّٜ نبٜز نِٖٛ خبٗغرٗس 832

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ِدٜضــج رغٗاّ ؿتداهلل ِضِـد 833

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِراد ؿزح ْظر اهلل شـد  834

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ِراُ ؿتداهلل ِضِد ؿَٛ اٍشــٜد 835

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ ِراُ ْظر اٍدّٜ ِٖد٘ ٜٗشم 836

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِرذب ظبتر اْٜس ٗاىٜـُ 837

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرذب ؿتد اٍِشٜص اْٜس ؿتد اٍِشٜص  838

839 
 

 ِـــــرذب ٍػهٛ خٜر٘ اشـد
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

841 
 

 ِرنح ضضبخج ؿػٜج ؿزٗز
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِرنح ٌِرُ اٌٍشبّ اٍيِـــط 841

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِرٗث اترإُٜ ضشّ اترإُٜ 842

843 
 

 ِرٗث اترإُٜ خِبر ِشـٗد
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ِرٗث اضِد ضَِٛ ؿٗع اٍـزة  844

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث اضِد شَُٜ اترإُٜ 845
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜجادارث  ِرٗث ضبِد اضِد ِضِــــــد 846

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر  ِرٗث ضشْٛ ضشّٜ اضِد ضَتٛ 847

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِرٗث ضشّٜ ٜٗشم ِضِـــد 848

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ضِد٘ ؿتدإٍٗبة ضبِـدِرٗث  849

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث رتٜؾ ِضِد ِظػهٛ  851

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث رزو ِضِد اترإُٜ  851

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث شِٜر ضبِد ؿَٛ ؿـٗع 852

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ِرٗث شٜد ضَِٛ ؿتد اٍَػٜم 853

854 
ِرٗٓ ػٔ ِضِٗد 

 ؿــــــــــــــــــٗع
 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜجادارث 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث ؿبدل ؿزح ؿتد اٍـزٜـز 855

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ِرٗث ؿبػم ِضِد اترإُٜ اٍيظبط 856

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ؿتداٍسَٜل ؿتدث اتٗ ضضبخجِرٗث  857

858 
 

 ِرٗث ؿتد اٍضهٜؼ نٗزٚ ضشّ
 

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ِرٗٓ ؿتداٍضٙ اترإُٜ ْظر خَٜهج 859

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜج ادارث ِرٗث ؿتداٍـبل ؿتداٍشخبر سْٜد٘ 861

       ِرٗث ؿتد اٍِْـُ شٜد  861

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ِرٗث ؿرتٛ ؿتد اٍـؼُٜ ؿتد اٍِيظـٗد 862
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظَٗضج اٍهيٛ/د ضتبة خدِج اسخِبؿٜجرؿبٜج  ِرٗث ؿِبد اضِد ِضِـد 863

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ِرٗث كرٜة ِضِد سبد 864

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ِرٗث نرر ضـتبّ شــــٜد 865

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث ِسد٘ ِـٗع اٍشٜـدِرٗث  866

867 
 

 ِرٗث ِضِد ؿتد اٍيبدر شبٍـُ
 

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

       ِرٗث ِضِد ؿتد اٍْبظر  868

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِرٗث ِضِٗد ضِٜد ؿتد اٍسٜد 869

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ِرٗث ِضِٗد ِظػهٛ ِضِــٗد 871

 اٍسِبؿج خدِج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ ِرٗث ِشـد ؿػٜج ؿـٗع 871

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِرٗث ٗغبش ِضِٗد ؿَٛ 872

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ِرٗث ِظػهٛ ضْهٛ ِضِـــٗد 873

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِرٗث ِِدٗش اٍشٜد ظٗاتـٛ 874

875 
 

 ِرٗث ِِدٗش ؿَٛ ؿَٛ خهبسٛ
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ِرٗث ٜبشر ِضِد اترإٜـُ 876

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ؿٜبد ٗاظم ْٗـــــسِرٜبْب  877

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ِرُٜ سِـج ؿتداٍخٗاة ِرشـــٛ 878

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِرُٜ سِٜل ظتر٘ اشـــٌْدر  879
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج شـبد ِضِد/د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ ِرُٜ رزو اترإُٜ ؿتداٍِــالً 881

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ِرُٜ ؼـرٜم ذٌـٙ تخٜح 881

 اٍخدِج االسخِبؿٜجِسبالح  ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ِرُٜ ؼرٜم ْٕدٚ ِْٖٛ  882

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ِرُٜ ؿتد اٍسٜد اترإُٜ ِضِـد 883

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِرُٜ ْبسص ظتــــــر٘ شبٜٗرس 884

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِرُٜ ْتٜل ِضِد ِضِــــــد 885

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِرُٜ ْؼِٙ ؿػٜج سرسس 886

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  ِضٜرث ِضِٗد اترإُٜ ضشــــّ 887

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِضِٗد ِترًٗ ِضِدِظػهٛ  888

       ِظػهٙ ْتٜٔ ؿتد إٍٗبة   889

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِـخز ؿتد اٍضِٜد ؿتد اٍٖبدٚ ِضِد  891

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ادارث ٌِٔ ؿِبد اٍدّٜ ِخٍٗٙ  891

892 
 

 ًَِ ِضِد ْسٜة ذٌٛ اضِـــد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٌرُٜ ِٕبُ/د ِشخضهٛ أتٗ اٍـزائُ ِْبر خٜر٘ ِظػهٙ اضِد ؿتبس 893

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِْبر ؿتداٍهخبش ِظػهٛ ِضِــد 894

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ِْبر ؿتد اٌٍرُٜ ِضِد  895

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِْبر نخضٛ ِضِـــــد ظبدو 896

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ِْبر ِضِد ؿبدل اْٗر سِبدث ْدا 897
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث ِْبل اٍشٜد شبٍُ ِضِـد 898

899 
 

 ِْبل ؿزح ِضــــِد اٍشـدْٛ
 

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث كرٜة ســـٗد٘ اتٗ زٜدِْبل  911

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِْبل نرضبح ضبٌر نرضبح 911

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  ِْبل ِضِد اِّٜ ىرْـٛ 912

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  ِْبل ِضِد ؿتد اٍِسٜد ِظػهٛ 913

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر ِْبل ِضٛ اٍدّٜ ضبِد اضِــــد 914

 اٍسِبؿجخدِج  ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ ِْٔ اهلل سِبل زُْٜٖ ِضِد ؿذِبّ 915

       ِْج اهلل ِضِد ٜٗشم  916

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِْج ِضِٗد ضشّ ؿتداٍضِـــٜد 917

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِْٛ اضِد ِضِٗد اترإٜـــــُ 918

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ِْٙ خيٙ نُٖٜ سٜد 919

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ِْٛ ضبِد ؿتداٍضِٜد ِضِد تٜترس 911

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ِْٛ ضشّٜ ؿتداٍضِٜد اضِـــد 911

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِْٛ ضشّٜ ؿتداٍرضِّ اضِـــد 912

       ِْٙ رشِٙ شـد ؿتد اٍِالً  913

 اٍهردخدِج  ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ِْٛ شـٜد ؿػٜج اشــــــد 914

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ِْٛ شِٜر ِضِد ضشـــــّٜ 915

                    



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ِْٙ ظالش ضشّٜ اضِــــــــــــد 916

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د تّ اٍخػبةِسِؾ ؿِر  ِْٛ ظالش ِضِٗد زٜبدث 917

 ِْٙ ػْػبٗٚ ِضِٗد ضشّ اتٗزٜـد 918
اٍسِـٜج اٍـرتٜج ٍَخِْٜج 

 اٍتضرٜج
 خدِج اٍسِبؿج اضِد شَِٜبّ /ة

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ِْٛ ؿتداٍهبخص ِشـد ؿبظـــٛ 919

921 
 

 ِْٙ ؿتد اٍِـتٗد تِٜٗٙ اضِد
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ِْٛ ؿتد اٍْتٛ ؿدٍٛ شٜد 921

       ضشّ ؿٗع اهلل ِْٙ نٗز٘  922

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ِْٛ ِضِد ؿتداٍشالُ اضِــــد 923

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ِْٙ ِضِد ِضِد ِظػهٙ 924

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ضترا ِظر االسخِبؿٜجادارث  ِْٙ ِضِٗد ؿتد اٍضَُٜ ِضِد تضٜـرٚ 925

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِْٛ ِخخبر ِضِـــد ضرىبٗ٘ 926

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ِْٛ ِظػهٛ اتٗ اٍيبشُ خغرٚ 927

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ ِْٙ ِظػهٙ ؿتد اٌٍرُٜ ِضِدٜـّ 928

929 
 

 ِْٙ ِْظٗر ؿَٛ ْٜٗـس
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ِْٛ ِٖد٘ ؿتداٍِيظٗد ِضِـــد 931

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِرٌز ضتبة ضرو  ِٖب اترإُٜ شـد شٗداّ 931
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 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِٖب اضِد ضْهٛ ِضِد رسـة 932

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِٖب ظالش اتٗاٍـال ِضِــــد 933

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ِٖب ؿبدل ِضِد ضبٌر ِضِـد 934

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ ِٖب ؿتداٍشخبر اضِد ِضِٗد اضِد 935

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ِٖب ؿٜد ؿتد اٍـزٜز غَـؾ 936

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ِٖب ىرْٛ ضـتبّ ضِبد 937

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ِٖب ِضِد تدر نخٗش 938

939 
ِٖب ِضِد سالل 

 ســـــــــــــــٕٗر 
 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ضَٗاّ اٍخـَِٜٜجادارث 

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج ِٖب ِضِد ؿَٙ ِضِد   941

       ِٖب ِسد٘ اترإُٜ ضشّ   941

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ِٖب ِظػهٙ اضِد تِٜٗـٛ 942

943 
 

 ِٖب ِِدٗش ٍتٜة نٜظـل
 

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

944 
 

 ِٙ اترإُٜ ؿـــــٗاع ٕــــزاؽ
 

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ِٛ اشبِج ِضِــٗد ؿتداٍضِٜد 945

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج اتٗ تٌر ِضِــــدِٛ ضِد٘  946

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ِٛ رسة نؤاد ِضِد 947
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ْبدٚ اٍْٜل اٍرٜبغٛ ِٛ رغب ِضِٗد اضِد ؿػب 948

949 
 

 ِٛ رِغبّ شَِٜبّ ِضِـــد
 

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج

951 
 

 ِٛ شـٜد ِرداص ِضِـد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِٙ شٜد ؿتداٍلْٙ ِضِــــد 951

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِضرٗس ؿتد اٍضَٜـُِٛ ضضبخج  952

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ِٛ ظتضٛ اضِد نــــــرر 953

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ِٛ ؿتد اٍـزٜز اترإُٜ اٍِضـد 954

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ِٛ ؿتد اٍـزٜز شـد ؿتد اٍَػٜم  955

 خدِج اٍهرد ْهّٜ ظبتر/د سِـٜج اٍضتبّ اٍِشَِّٜ ِٛ ِضِد شٜد ِضِــــــد 956

       ِٙ ِضِد ػٔ ِضِد   957

958 
 

 ِٛ ِضِٗد ِضِد ِضِٗد ٍػهـٛ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزثسِـٜج  ِٜبدث ضشّٜ نؤاد ضشّٜ ؿَـٛ 959

 خدِج اٍسِبؿج شـبد ِضِد/د ِرٌز ضتبة اٍتشبخّٜ ِٜبدث ظتر٘ ِـٗع اشِبؿٜـل 961

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ِٜبدث ِضِد اضِد ِضِـــــد 961

       ٍػهٙ ِضِد  ِٜبدث ِظػهٙ 962

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ِٜبدث ِٖد٘ ِضِٗد نــرر اهلل 963

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ِٜشرث ؿبدل ؿتد اهلل ِضِـٗد 964
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 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج نخضٙ سٜــــــد اشٌْـــــــدرِْٜب  965

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ْبدٜج ظالش سبة اهلل ؿبِـر 966

 اٍهردخدِج  اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ْبدٜج ؿتد اٍهخبش اضِد ؿتد اٍهخبش 967

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْبرِٜبّ ضِدٚ اٍشٜد ِضِد ؿتد اٍظِد  968

969 
 

 ْبرِٜبّ ؿبظُ ِخٍٗٛ ضشّ ِخٍٗـٛ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ْبْشٛ تدٜؾ ْؼٜر َِـً 971

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ضْٗدث شَِٜبّ ضـــْٗدثْبْشٛ  971

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ْبْشٛ ِسدٚ ؿتد اٍرضِّ شٜد ٜٗشم 972

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْبٕد اِبُ ظبتر تِٜٗٛ ِتـرًٗ 973

       ْبٕد ضبِد ٌِبل ِضِد  974

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة ضَِٜج اٍزٜخّٗ ْبٕد شِٜر تَٜق ؿرنـــــج 975

       ْبٕد ضبٌر سبداهلل ؿٗع  976

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ْبٕد ظالش ضهٜو ِســــَٙ 977

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْبٕد ىرْٛ ػَتٔ تدٗٚ 978

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ْتَٜج ْبدٚ اْٗر خَٜـل 979

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜجادارث  ْسبث ْسدٚ اترإُٜ ؿتد اٍيٗٚ  981

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث ْسالء خِٜس شْٗس ؿَٜـٗث 981

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْسالء شـٜد خٗرضٜد ِضِد   982
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 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْسالء ؿتد اٍلْٛ زٌٛ اترإٜـُ 983

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ْسالء ِضِد ضشّٜ ؿتداٍشالُ 984

 اٍسِبؿج خدِج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ْسالء ِضِد ؿٜد ؿتداٍرشـــٗل 985

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ْسالء ِضِٗد ؿتداٍيبدر ِضِــد 986

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ْسالء ِٜالد خبدرس خٗنٜـو 987

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜجادارث  ْسٗ٘ ٌِبل ؿٜشٙ ؿٜٗغج 988

989 
 

 ْضِدٓ ؿَٛ ِضِٗد ؿَٛ 
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْدا خبٍد ِضِٗد ؿِر ؿتد اٍرضُٜ   991

991 
 

 ْدا ِشـد اترإُٜ اٍدشٗىٛ ػــٔ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ْدا ْٗش ٍػهـــــــــــٙ اٍـــــزة 992

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ظالش ؿػب ؿتداٍِيظٗد ؿِبرثْـداء  993

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث ْد٘ شٜد نرر اٍشٜـد 994

 االسخِبؿٛ اٍخخػٜػ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر ْد٘ ظالش ضتــٗة ضبنـــٛ 995

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِٖب ؿتد اٍٗدٗد/ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ْد٘ ؿظبُ ٜـــــــٗشم ؿَــــٙ 996

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ْد٘ ِضِد ؿتداٍتبشػ ِشَٗة 997

 ْرِّٜ ضِبدث ؿتداٍَػٜم تدٗ٘ 998
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ
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 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْرِّٜ رنـح ضتٜة تضـــــٗح 999

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْرِّٜ ؿبدل ؿتداٍضِٜد شبٍُ 1111

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ْرِّٜ ِضِٗد اضِد ِضِــــد 1111

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْرِّٜ ْــــُٜ سرسس تضبرث 1112

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر ْشرّٜ اضِد ِضِد سبد اٌٍرٜـُ 1113

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْشرّٜ راسٛ ؿتداهلل تخٜح 1114

       ْشرّٜ ِضشّ ِضِٗد ِْٜر ِظػهٙ 1115

 اٍسِبؿجخدِج  ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ْشِج اضِد ؿتد اٍـزٜز اضِـد 1116

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ْشِٔ اضِد ؿزح اٍشـٜد ِضِد 1117

       ْشِج شـٜد اشِبؿٜل اشِبؿٜل  1118

       ْشِج ضشّ اضِد نُٖٜ  1119

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزثسِـٜج  ْشِج ضشْٛ ِضِد ِضِــــد 1111

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ْشِٔ شٜد ؿْخــــــــر ِضِـــــٗد 1111

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث ْشِج ؿَـــٛ ِضِٗد ِـراد 1112

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْشِج ِضِٗد تدر ِضِد  1113

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْضٗ٘ اضِد اترإُٜ اشِبؿٜل اٜٗة 1114

       ْضٗ٘ ضِد٘ اضِد ؿرنٔ  1115

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة ضَِٜج اٍزٜخّٗ ْضٗ٘ ؿظِح ضَِٛ ِضِـٗد 1116
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ ْضٗ٘ ِضِد خٗنٜو ؿتداٍشـــالُ 1117

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْـِج شِٜر ِضِد ضسبر  1118

1119 
 

 ْـِج ؿَٛ ِخخبر اضِـد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ْـِج ِضِد اضِد ِضِـــــد 1121

1121 
 

 ْـِٜٔ ؿٗع نركَٙ ؿتداٍسٗاد 
 

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْهٜشج رغب ِضِد شرضبّ 1122

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ْهّٜ ضشبُ ؿتد اٍضِٜد ؿتد اٍضِٜـد 1123

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ْٖب اترإُٜ اضِد ؿتداٌٍرٜــــــُ 1124

1125 
 

 ْٖب اضِد اترإُٜ ِضِد ضشّٜ
 

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ سِـٜج خْؼُٜ األشرث تبٍسٜزث

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ ْٖب رانح ٌِبل سبد 1126

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ؿتداٍهخبش اترإُٜ شبٍُْٖب رِز٘  1127

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ْٖب ؿٜد ِضِٗد ؿتد اٍظِد تدٜـر 1128

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْٖب نخضٛ اترإُٜ ِٗشـــــٛ 1129

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة ضَِٜج اٍزٜخّٗ ْٖب ِضِٗد سبد اهلل اضِـــد 1131

1131 
 

 ْٖبد شٜد شـٗد٘ ِضِـــٗد
 

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْٖبد ؿٜشٛ ضشّٜ ؿػب اهلل 1132
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث ْٖبل سِبل ؿتداٍْبظر ؿتٜد 1133

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٖبل ِظػهٛ زٌٛ ِظػهٛ  1134

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث َْٖج ضشبُ اٍدّٜ اضِد ضشّ 1135

       َْٖج شـد  ؿتد اٍهخبش ؿتد اٍظِد  1136

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث َْٖج ضـتبّ اضِد ػــٔ اترإُٜ 1137

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر َْٖج ظــــالش ؿتبس ظبٍص 1138

1139 
 

 َْٖج ؿتداٌٍرُٜ ِٖد٘ ؿتداٍِـػٙ
 

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ َْٖج ِضِد ؿتد اٍِْـُ خٗنٜـو 1141

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ ِضِد ؿتد اٍِْـُ ؿتد اٍرضِـّ َْٖج 1141

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا ادارث اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜج َْٖج ِضِد ِضِد ؿتد اٍخبٍو   1142

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدث َْٖج ِضِٗد ؿتداٍـؼُٜ ظبدو 1143

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْٖٙ أضِد ِضِد ٜٗشم  1144

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٖٛ اٍشٜد ؿَٛ ِرشـٛ 1145

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا ضتبة ظٜدٍجرؿبٜج  ْٖٛ رضبد ْٜٗس ؿَٛ ضبنـٛ 1146

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْٖٙ رِغبّ ؿَــــٙ ضشّ 1147

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْٖٛ شبِٛ ِضِد ؿتداهلل ِضِــد 1148

1149 
 

 ْٖٛ شِٜر اترإُٜ خَــــم
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

       ْٖٙ ظبٍص ِضِد شٜد   1151

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ْٖٛ ؿتد اٍسٗاد ِضِد ؿتد اهلل  1151

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ْٖٛ ؿتد اٍضهٜؼ خٗنٜو سـهـر 1152

 خدِج اٍسِبؿج ؿٗاػم ؿػهٛ/ُ.ُ ضتبة اٍِـبدٚ اٍسدٜدثِرٌز  ْٖٛ ؿتد اٍضِٜد ؿتد اٍضِٜد كَـٗص 1153

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْٖٛ نخص اهلل شٜد شْٗشــٛ شٜد 1154

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ْٖٙ ِضِٗد رِغبّ رٜبع  1155

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْٖٛ ِضِٗد ضبنـٛ ؿَـٛ 1156

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ْٗال ؿبدل ضـٜة ِضِــــد٘ 1157

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿبدل اشِبء/ُ ِرٌز ضتبة دار اٍشالُ ْٗال ِِدٗش ضشّ اِتبتٛ 1158

1159 
 

 ْٗرا اٍشـٜد اٍؼرٜم اٍشــــٜد
 

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ْٗرا اٍشٜد اضِد ؿَـٛ 1161

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ضَٗاّ االسخِبؿٜجادارث  ْٗرا ؿبدل ؿتداٍيبدر ضِزث  1161

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ْٗرا ؿتداٍـزٜز ِضِد اترإُٜ اٍلِٜٛ 1162

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٗرا ٜضٛ خغر٘ ِضِــــــد 1163

1164 
 

 ْٗر اٍٖد٘ شٜد ِضِٗد اٍشٜد
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ْٗراّ اضِد اترإُٜ ؿَٛ شالِج 1165

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر رنـح رضبد ِضِد اٍلِْٜـْٛٗراّ  1166
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍهرد اِٜرث ْبنؾ/ُ.ُ ِؤششج رؿبٜج غـبم اٍـيٗل ْٗرث ِسد٘ ؿَٛ ؿٗاد ظير 1167

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ْٗرٕبّ اترإُٜ ؿتداهلل ِضِـــد 1168

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ْٗرٕبّ اٍضضبح اْٗر ؿٜبد 1169

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ْٗرٕبّ ؿبدل ِضهٗؼ ؿَـٛ 1171

1171 
 

 ْٗرٕبّ ؿتد اٍلْٛ ِخخبر خَٜـل
 

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْٗرٕبّ ؿْخر اٍشٜد تـــــــــــــدر 1172

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ِسدٚ ِضِد اٍشٜـدْٗرٕبّ  1173

 خدِج اٍهرد اِٜرث ْبنؾ/ُ.ُ ِؤششج رؿبٜج غـبم اٍـيٗل ْٗرٕبّ ِضِد اضِد ِضِــــــــــد 1174

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اٍسرٗاْْٛبدٜج /د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر ْٗرٕبّ ِضِٗد ضشّٜ اٍشٜد ؿِـر 1175

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ْٗرٕبّ ْبدر ؿتداٍِْـُ ِضِـــد 1176

1177 
 

 ْٗرٕبّ ْظر اٍشـٜد اضِد شبٍـُ
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ْٗرٕبّ ٜبشر ِضِد ِضِــــد 1178

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث ٜٗشم ِضِد ضبِـدْٗرٕبّ  1179

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج ْٗنبْب ؿبدل سْد٘ شـد  1181

1181 
 

 ْٜهّٜ ضشّ ِضِد اضِد ٌبشة 
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ٕبسر اضِد اترإُٜ ٍيِـــــــــــج 1182

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕبسر اٍشٜد اٍتدٗ٘ سٗدث ؿتداٍلهبر 1183
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ٕبسر شـد اٍدّٜ اٍشٜد شبٍُ 1184

1185 
 

 ٕبسر شـد ؿَٗاّ ِضِد ِْظــٗر
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ٕبسر ؿتداٍِْظم اِّٜ اٍدِٖٗسٛ 1186

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٕبسر ؿتد اٍِٗسٗد ؿبتد اتٗ اٍخٜـر 1187

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ٕبسر ِضِد شـٜد خبٍد نخص اٍتبة 1188

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕبسر ِضِد ؿتداٍضَُٜ شـــٜد 1189

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ ٕبضُ ِرشٛ ؿَٛ اترإٜـُ 1191

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ٕبٍٔ اترإُٜ ؿتداٍضِٜد ِظػهٙ 1191

 خدِج اٍهرد اِٜرث ْبنؾ/ُ.ُ ِؤششج رؿبٜج غـبم اٍـيٗل ٕبٍج اتٗ اٍْظر ؿتدٓ اتٗ اٍْظر 1192

1193 
 

 ٕبٍج شٜــد ِضِـد ؿَـــٛ
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اٍِرغٛاِل ؿتد /د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ٕبٍج ضـتبّ ؿٜد ِضِد خَٜل 1194

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ٕبٍج ظالش اٍدّٜ ضبِد ِضِـٗد 1195

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث ٕبٍج ؿتد اٍهخبش ؿتد اٍتبىٙ  1196

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ سِـٜج اٍهسر اٍيبدُ ؿتد اٍْبظر ؿَٙ ِضِٗد ٕبٍج  1197

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ٕبٍج ِضِٗد ؿتداٍـزٜز اتٗاٍِسد 1198

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕبٍٔ ِظػهٙ ِضِٗد ؿتداٍشِٜؾ 1199

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُرؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج  ٕبٍج ْتٜل ِضِد خٗنٜـــــو  1111
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 تبٍِػرٜج

1111 
 

 ٕبُْ خبٍد اٍشٜـــــــــد اٍضٗرتسٙ
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕٜبُ ضِدٚ/د.ُ.ا ِرٌز ضتبة رٗع اٍهرر ٕبُْ خٜر٘ ِضِــــد ؿَـٛ 1112

       ٕبْٙ اٍشٜد اٍشٜد اٍـدشٙ  1113

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث ٕبْٛ ؿتدث اٍشٜد اتٗ سْــــد٘ 1114

1115 
 

 ٕبْٛ نٗزٚ خبدرس ٍٗىب
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٕبٜد٘ تبشُ ٍتٜة ْٜٗس ضتٜـة 1116

 ِضرم خبرسٛ ِضِد داٗد/د ِبٜٗ 15ِرٌز ضتبة  ؿتداٍسٗاد ؿــــَٕٛتج اضِد  1117

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ٕتج اضِد ؿتداٍـَُٜ ؿبِــــر 1118

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ٕتٔ اضِـد ِضِـد اضِد 1119

 ٕتج اضِد ِضِد نرضبح 1111
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ٕتج اٍشٜد ؿتداٍـزتز اضِد خغر 1111

1112 
 

 ٕتج اٍشٜد ِضِـــد اٍلِراٗ٘
 

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ٕتج اٍشٜد ِشـد اٍشٜد ِْشــٛ 1113

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ٕتٔ اهلل ؿتداٍْبظر ِضِد ِتبرً 1114

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج ٕتج اهلل ِضِد اٍشٜد شــد 1115
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 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ٕتج اهلل ٜضٛ ِؼَُٗ ؿتداٍسٗاد 1116

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج ٕتج سِبل اٜٗة تخٜـح 1117

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا ضتبة ظٜدٍجرؿبٜج  ٕتج سِبل نخضٛ ســــتر 1118

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕتٔ ضشبّْٜ ِضِٗد ؿتداٍَػٜم 1119

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ٕتج ضَُٜ تتبٗ٘ ٌبِــــــل 1121

1121 
 

 ٕتج شـٜد اضِد ؿتد اهلل
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ٕتٔ شـٜد ؿتداٍهخبش ضشـّ 1122

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ٕتج شٜد ضبِد شــــــٜد ِضِد 1123

 ٕتج ضـتبّ ِضِد درٜٗـص 1124
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

       ٕتٔ ضـٜة ؿتد اٍهخبش تِٜٗٙ  1125

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٕتج ظبدو رٗتٜل ِٗشــــٛ 1126

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕتج ػَـح اترإُٜ ضبنـؼ 1127

 اٍهردخدِج  رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٕتج ػَـح كِْٜٛ ترؿـٛ 1128

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕتج ػٔ ؿِبر ؿهٜهٛ  1129

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ٕتج ؿبدل نبرٗو داٗد 1131

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د ِسِؾ ؿِر تّ اٍخػبة ٕتٔ ؿبدل ِضِد ِظػهٙ ؿذِبّ 1131

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕتٔ ؿتداٍخٗاة نخضٛ ؿتداٍَــٔ 1132

     



 

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

 

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

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني
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 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ٕتج ؿَٛ ضٗىٛ ؿَٛ اتٗ اٍٜزٜـد 1133

1134 
 

 ٕتج ؿَٛ ْٜٗس شْٗشـــــٛ
 

 اٍخدِج االسخِبؿٜجِسبالح  رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ٕتج ؿِبد ضِدٚ ِضِد ٌبِـل 1135

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ٕتج ؿٗع شــــد شـــٜد 1136

 خدِج اٍهرد اِٜرث ْبنؾ/ُ.ُ رؿبٜج غـبم اٍـيٗلِؤششج  ٕتج ِضِد ضشّٜ سبد شالِــج 1137

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ٕتج ِضِد ِْظٗر شـــــٜد 1138

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ٕتج ْسٜة ضشــــّٜ ؿػــٜٔ 1139

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕتٔ ٗسٜٔ تخٜح ؿٗع  1141

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ٕد٘ اٍشٜد اٍشٜد شـــــَُٜ 1141

1142 
 

 ٕد٘ اِبُ ضشّ درٜٗـــــــــــــص
 

رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 
 تبٍِػرٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕدٚ سِٜل ؿتد اٍشالُ اترإُٜ  1143

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ٕد٘ رسة شٜد ِضِد اٍظبٗٚ 1144

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕد٘ رِغبّ اترإُٜ ؿٗع اهلل 1145

 خدِج اٍسِبؿج ؿضرٚ ضْبّ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٕد٘ شٜد اضِد اترإٜـــــُ 1146

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة شراٜب اٍيتج ٕد٘ شٜد ؿتد اٍٖبدٚ ِضِـد 1147

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ٕد٘ ؿتداٍِْـُ ِضِد ِضِد تـدٗٚ 1148

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج اترإُٜ اٍشـٜد شالِجٕد٘ ؿٖد٘  1149
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1151 
 

 ٕد٘ ٌِبل ِضِد شٜد ادرٜس
 

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج

 ِضرم خبرسٛ ِضِد ظتضٛ/ا ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ٕد٘ ِضِد رتٜؾ ضبنؼ خَٗظٙ 1151

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ٕد٘ ِضِد ؿػٜج اضِــــد 1152

1153 
 

 ٕد٘ ِدٌٗر شٜد اترإـــُٜ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕدٚ ِظػهٛ ِضِد تدٗٚ  1154

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕد٘ ِظػهٙ ِضِد ضبِد   1155

1156 
 

 ٕد٘ ٜضٜٙ ؿتد اٌٍرُٜ ؿتد اٍظِد
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ٕدٜر سِبل اترإُٜ سبد 1157

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ظبِٜج اترإُٜ /ُ ادارث اٍٗاَٜٛ االسخِبؿٜج ٕدٜر ضشّ ؿَٛ ؿتد اٍرضِّ  1158

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِشخضهٛ اٍٖرُ شِٜر ِضِد ِٗشــــٕٛدٜر  1159

1161 
ٕدٜر ػبرو زُْٜٖ 

 ِضِــــــــــــــد
 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ٕدٜر ؿِرٗ ٕضبُ ِخٍٗـٛ 1161

 ِضرم خبرسٛ ِضِد داٗد/د ِبٜٗ 15ِرٌز ضتبة  ٕدٜر ٌِبل اضِد ِضِـــــد 1162

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة شراٜب اٍيتج ٕدٜر ِضِد ؿتد اهلل ِضِـد 1163

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ضتبة شراٜب اٍيتجِرٌز  ٕدٜر ِضِدٗسٜٔ ؿزح ِضِداٍػْتٍٗٛ 1164

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕٜبُ ضِدٚ/د.ُ.ا ِرٌز ضتبة رٗع اٍهرر ْٕبدٚ ؿتد اٍٗدٗد ِضِٗد كِْٜـٛ 1165
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 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٕبء اٍتلداد٘ شـد ِضِد ضشبّ 1166

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٕبء زٌرٜب ِضِد اشِبؿٜل  1167

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٕبء ؿتداٌٍرُٜ اضِد ؿتداٌٍــرُٜ 1168

 خدِج اٍسِبؿج أٜ اتٗ اٍٗنب/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٕبء ؿتداٍِرغٛ ؿتداٍضِٜد ِخَٗم 1169

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٕبء ؿــــرٜبّ ضَُٜ تخٜح 1171

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٕبء نخضٙ شـــد ِْظٗر 1171

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ْٕبء ِضِد ؿتد اٍضِٜد ؿَـٛ 1172

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٕبء ْتٜل اضِد ِظػهٙ 1173

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ْٕد اضِد ِضِد اضِـــــد 1174

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ْبدٜج اٍسرٗاْٛ/د.ُ.ا سِـٜج ِرضداح اٍخٜر ْٕد اضرم ؿتداٍٖبد٘ ٌرٜــُ 1175

       ْٕد اٍشٜد شـد ِضِد  1176

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ْٕد اٍشٜد ِضِد درٜٗـــــص 1177

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ْٕد سِـج ظبٍص ِترًٗ 1178

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ْٕد ضبِد رضدٚ ؿتد اٍهخبش 1179

 خدِج اٍهرد ؿبػمضرٜٖبّ /ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ْٕد شـٜد ؿتداٍِـػٛ اضِـد ٜٗشم 1181

1181 
 

 ْٕد شـٜد ِضِٗد اضِـد
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج

1182 
 

 ْٕد ظتر٘ اٍشـــٜد اترإُٜ
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْٕد ظير ؿتبس اٍشـــــٜد 1183

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ؿتد اٍضبنـٛ ِضِـدْٕد ظالش  1184

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ْٕد ؿِر ِضِد شٜد اضِد دْٜب 1185

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ْٕد ِضِد ضشّ شَِٜبّ اضِد 1186

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿبدل/ُ ادارث ضَٗاّ االسخِبؿٜج ْٕد ِضِد نٜظل ؿالُ  1187

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ْٕد ٜضٜٛ ِضِد ؿـــــَٛ 1188

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٕٜبُ شِٜر ِضِد  1189

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ْٜبزٚ/ُ.ُ ِدارس نٜظل اٍخبظج ٕٜبُ ؿتداٍرشٗل ؿتداٍِـػٛ ٜٗشم 1191

1191 
 

 ٕٜبُ ؿتداهلل تضْد٘ ؿتداٍَـــٔ
 

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍِسَس اٍيِٗٛ ٍَشٌبّ ٕٜبُ ؿتدٓ ؿتد اٍِْـُ ؿتد اٍيبدر 1192

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ٗائل ؿبدل ِضِد ضشـــــّ 1193

 اٍِسخِؾخْؼُٜ  ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ٗسٜدث ِضِد اضِد ؿػٜـــج 1194

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ٗردث شٜد ؿتداٍرضُٜ شٜد اضِد 1195

1196 
 

 ٗشبُ راغٙ ِضِد اٍدشٗىٙ سبة اهلل
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ٗشبُ ػَـح ِضرٗس اضِد ِضِد  1197

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ٌبِل اضِد ِضِــــدٗشبُ  1198

 خدِج اٍسِبؿج اضِد شَِٜبّ /ةاٍسِـٜج اٍـرتٜج ٍَخِْٜج  ٗنبء اشبِج ؿَٛ شٜـد 1199
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 اٍتضرٜج

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٗنبء تشْٜٗٛ ِضِٗد ٕٜتـــج 1211

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ٗنبء شَِٜبّ ؿتداٍـبل ضرم  1211

 خدِج اٍهرد ْـِج ْبدٚ/ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ٗنبء ضـتبّ ؿتداٍرضُٜ اضِـــد 1212

1213 
 

 ٗنبء ؿتداٍضَُٜ ؿتداٍِسٜد سبد
 

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿتد اٍظِد/د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتٜر ؿزح/ُ سِـٜج شٜداح ِظر ٗنبء ؿَٛ شٜد ؿتبس 1214

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث اضِد ؿتد اٍضِٜد اٍشٜـدٗالء  1215

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة شراٜب اٍيتج ٗالء اٍشٜد ؿتد اٍرازو اِٜـّ 1216

1217 
 

 ٗالء ضَِٛ اترإُٜ اِبُ ِضِـد
 

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٗالء ضَِٛ زٌٛ ِرشٛ تبضب 1218

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِبسدث نرٜد/د.ُ.ا رؿبٜج ضتبة ظٜدٍج اٍشـٜد ؿتداٍِسٜدٗالء رغب  1219

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٌرُٜ ِٕبُ/د ِشخضهٛ أتٗ اٍـزائُ ٗالء ؿبدل ؿتداٍضٌُٜ اضِــــد 1211

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج ٗالء ِسدٚ اضِد ِضِد ىبشُ  1211

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٗالء ِسدٚ ِضِد ِضِد اترإٜـُ 1212

 ٗالء ِضِد اترإُٜ نرِبٗٚ 1213
اٍسِـٜج اٍـرتٜج ٍَخِْٜج 

 اٍتضرٜج
 خدِج اٍسِبؿج اضِد شَِٜبّ /ة

 خدِج اٍسِبؿج ْٕد ضشّ ضِبد/ُ اٍيِٗٛ ٍَشٌبّاٍِسَس  ٗالء ِضِد ؿتد اٍَػٜم ؿػٜج  1214
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

1215 
 

 ٗالء ِضِد ؿهٜهٛ شَِٜبّ
 

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج

 خدِج اٍهرد اٍٖبُ ػٔ/د رؿبٜج ضتبة خسبرث ٗالء ِضِد ِضِد ِضِٗد خرٌـٛ 1216

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍظضٜجاٍضئّٗ  ٗالء ْٗر اٍدّٜ ؿتد اٍٗاضد  1217

 خدِج اٍسِبؿج ٕٜبُ نبرٗو/د اٍضئّٗ اٍظضٜج ٍٜٗد تدٗ٘ ِضِد تدٗ٘   1218

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ٜبشر شـد ِضِٗد ِضِـٗد 1219

 خدِج اٍهرد ِْٛ ؿتد اٍِٗسٗد/د.ُ.ا اٍـِراْٜج اٍخـَِٜٜجادارث  ٜبشِّٜ اترإُٜ نرر شبٍُ  1221

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ٜبشِّٜ اشِبؿٜل ِضِد اشِبؿٜل 1221

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ٜبشِّٜ ضشبُ ؿتداٍـؼُٜ ٕخْب 1222

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِترٌٗج ؿَٜو/ُ.ُ ِدرشج االِل ٍَظُ ضشّ ؿتداٍضِٜد اٍزرىبْٜٛبشِّٜ  1223

1224 
 

 ٜبشِّٜ ضشّ ِشـد ضشــــّ
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة شراٜب اٍيتج

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ؿتد اٍظِدؿتٜر /د سِـٜج ظْبؽ اٍضٜبث ٜبشِّٜ ضشّٜ شٜد رنبؿــــٛ 1225

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اشِبء ؿتد اٍِؤِّ/د دٗر اٍخرتٜج تبٍسٜزث ٜبشِّٜ رسة اضِد سبد اتٗ اٍِسد 1226

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِرنح سِبل اٍدّٜ/ُ.ُ ِرٌز ضتبة شراٜب اٍيتج ٜبشِّٜ زٌرٜب ؿتد اٍخبٍو اترإٜـُ 1227

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ٜبشِّٜ شَِٜبّ ؿِراّ اترإُٜ 1228

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٌرُٜ ِٕبُ/د ِشخضهٛ أتٗ اٍـزائُ ٜبشِّٜ شِٜر شـٜد 1229

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ٜبشِّٜ شِٜر ْسد٘ تٜـــِٗٛ 1231

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ٜبشِّٜ ضضبخٔ ؿتداٍخٗاة ؿتداهلل 1231
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ٜبشِّٜ ؿتداٍرضِّ ؿَٙ اترإُٜ 1232

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٜبشِّٜ ِضِد اترإُٜ اترإٜـُ 1233

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ِرٗث ؿتد اٍشخبر/ُ ِرٌز اٍخٌّٜٗ اٍِْٖٛ ٜبشِّٜ ِضِد تدٗ٘ نـــرر 1234

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ٜبشِّٜ ِضِد ؿتداٍضِٜد رشــالّ 1235

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج رغب ؿهٜهٛ/ُ.ُ ادارث اٍِـبدٚ االسخِبؿٜج ٜبشِّٜ ِضِٗد ؿتداٍخبٍو ِضِـد 1236

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ِضِد ؿتد اٍَػٜم/د ِرٌز ضتبة اٍِـظرث ٜبشِّٜ ْتٜل ؿتداٍـَُٜ ِضِـــد 1237

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ اٍيتج االسخِبؿٜجادارث  ٜبشِّٜ ٕضبُ اضِد ِضِد اٍٗر 1238

 ٜبشِّٜ ٍٜٗد ذبتح ترتر٘ 1239
رؿبٜج ضتبة ٌَٜج اٍْٖدشج 

 تبٍِػرٜج
 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ضرّٜ ِضِد/ُ ادارث ؿّٜ ضِس االسخِبؿٜج ٜضٜٙ ِضِـــد ضشّٜ ِرشـٛ 1241

 خدِج اٍسِبؿج ضْبّ ؿضرٚ/ة ادارث اٍدىٛ االسخِبؿٜج ِِدٗش ؿتد اهلل تِٜٗٛ اٍِػرٜٚضٜٙ  1241

 خدِج اٍسِبؿج ْبؼً ؿٜشٛ/د ِدرشج اٍضرٗو اٍخسرٜتٜج ٜشرا ظبدو ؿذِبّ ِضِــــد 1242

1243 
 

 ِْٜٙ ؿتد اٍِسٜد اضِد ِضِد اٍِـالش
 

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٌرُٜ ِٕبُ/د ِشخضهٛ أتٗ اٍـزائُ

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ِٕح ِظػهٛ/ُ ادارث اٍيتج االسخِبؿٜج ٜٗشخْٜب ؿبدل ؼــرٜم رزو اهلل 1244

 خدِج اٍهرد رضب ؿتد اٍْبظر/ُ ادارث ضترا ِظر االسخِبؿٜج ْبضد ٜٗشم ْبضـــــدٜٗشم  1245

       اضرم ِضِد ٌبِل ؿػٜج 1

       اِٜر ِسدٚ ؿتد إٍٗبة ضشّ 2

       اِٜرث ؿتد اٍضِٜد اٍشٜد رغٗاّ 3
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       ِضِد شٜد تدٗٚ أتٗ شرٜؾ 4

       ٕٜذُ اترإُٜ ؿػٜج 5

       ِضِد ؿتد اٍِْـُ ؿتد اٍشالُ 6

       ِضِٗد شـٜد شَِٜبّ ِضِد 7

       ِظػهٛ سبد اٍرة ِضِد ؿػٜج 8

       ِضِٗد ضرتٛ ٕالل ؿتد اهلل 9

       اِٜبّ ؿز اٍدّٜ ؿَٛ ؿتد اٍـٗاع 11

       ظبترّٜ ؿتد اٍـزٜز ِضِد ؿتد اٍسٗاد 11

       ْشِج أضِد نؤاد اضِد 12

       اشِبء رانح اضِد ِظػهٛ اضِد 13

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اضِد شـٜد ؿتد اٍشالُ ِضِد  1

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اضِد ِضِد اٍشٜد اضِد  2

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اشالُ ضـتبّ اترإُٜ ؿتد اٍداُٜ  3

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د سِـٜج أد اٍضٜبث اِبْٙ ِضِٗد شَِٜبّ اضِد  4

 خدِج اٍسِبؿج ِضِد نٗدٓ/د اٍضٜبثسِـٜج أد  اِٜبّ اٍشٜد ِظػهٙ اٍشٜد  5

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ اِّٜ شبخٙ ؿَٙ ِضِد   6

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضِبدث ؿتد اٍـؼُٜ ِضِد  7

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ضِٜبء ػٔ ٜٗشم اترإُٜ  8
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ؿزٓ اٍشٜد ِضِد ستر  9

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج نخضٜج ؿتد اٍْتٙ اترإُٜ   11

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج اٍشـد ِبرشٜل سرسس اتٗ  11

 خدِج اٍهرد ْٕبء اشِبؿٜل/د ادارث ضَٗاّ اٍخـَِٜٜج ِرنح ؿػٜج ِضِد ؿتد اٍـبل   12

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ِٙ ِسد٘ سِبل اٍدّٜ  13

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ٕبٍج دشٗىٙ ِضِد اترإُٜ   14

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ اِل ؿتد اٍِرغٛ/د سِـٜج اٍٖدٚ اٍِْٜر ٕد٘ اٍشٜد شـٜد ِضِد  15

 االسخِبؿٛاٍخخػٜػ  ؿزث ضضبخٔ/د سِـٜج اٍِٗاشبث االشالِٜج ْٕبء ضشْٙ ِضِد ِضِد  16

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ْٕد ؿبدل زٌٙ اشِبؿٜل  17

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ٕٜبُ ِظػهٙ ِضِد اضِد  18

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜجادارث  ٗالء سِبل اترإُٜ ؿتد اٍـبل  19

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ٗالء نٜظل ؿتد اٍْتٙ  21

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج ٗالء ِضِد ؿْخر ِرزٗو  21

 خدِج اٍهرد ضرٜٖبّ ؿبػم/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اترإُٜ اضِد ضشّ   ِضِٗد  22

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء ْؼِٙ خغر٘ نٜظل   23

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿبِرٗالء /ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج أضِد ِظػهٙ ِضِد ؿػب اهلل   24

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج إٜزٜس ضهٜو خٗنٜو نرر   25
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 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج اِٜبّ ضبنؼ ؿتد اٍِْـُ   26

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ضِٜبء ؿتد اٍسٗاد ؿَٙ ؿتد اٍسٗاد   27

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج   ِْٙ اٍخغر ْظر   28

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ٗالء ؿبِر/ُ.ُ ادارث ضترا اٍخِٜج االسخِبؿٜج ْبدٜج رضبد ؿتد اهلل  29

 ٗشبُ اترإُٜ/ُ ٗشبُ اترإُٜ/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اضِد رتٜؾ اٍشٜد أتٗ اٍـػٙ   31

 ٗشبُ اترإُٜ/ُ ٗشبُ اترإُٜ/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اِٜرث أضِد اٍضشْٜٙ اٍضشْٜٙ  31

 ٗشبُ اترإُٜ/ُ ٗشبُ اترإُٜ/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اِٜبّ ؿتد اٍيبدر ؿَٙ ؿذِبّ  32

 ٗشبُ اترإُٜ/ُ ٗشبُ اترإُٜ/ُ ادارث ٗشػ اٍيبٕرث االسخِبؿٜج اِٜبّ ؿٌبضج اضِد ضشّ   33

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ظترٚاترإُٜ /ُ.ُ دار اٍـتٜر ٍرؿبٜج االٜخبُ سٜسٙ ِسد٘ نرار   34

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ دار اٍـتٜر ٍرؿبٜج االٜخبُ ضشْبء ؿبػم ِضِد اٍرنبؿٙ   35

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ دار اٍـتٜر ٍرؿبٜج االٜخبُ ضِٜبء شـٜد ؿتد اٍـزٜز اٍهغل   36

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ اترإُٜ ظترٚ/ُ.ُ اٍـتٜر ٍرؿبٜج االٜخبُدار  ْٕد ؿتد اٍضٌُٜ دتٜس   37

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر ِضِٗد ؿَٙ رِغبّ ؿتد اٍِـػٙ   38

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر اشِبؿٜل اترإُٜ ِظػهٙ   39

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر اٍشٜدث زٌٙ ِضِٗد   41

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ ؿزث ضضبخٔ/د اٍٖالل االضِر دؿبء ؿتد اٍيبدر ِضِد ضشْٙ   41

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ شِبش ِضِد ِضِد ؿتٜد   42
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3123/ 3122توزٌع طالب الفرقة الرابعة انتظام على مؤسسات التدرٌب المٌدانً العام الجامعً   
 

 كلية الخدمة االجتماعية

 وحدة التدريب الميداني

 

 اٍيشُ اٍـَِٛ اٍِضرم اٍِؤششج اشُ اٍػبٍة ُ   .1

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ظٜدْبِٗٚشخضهٛ  ِضِد أْٗر ْٗر اٍدّٜ   43

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ٕتٔ ْبسٙ اترإُٜ ضشّ  44

 خدِج اٍسِبؿج ؿبدل ِضرم/د.ُ.ا ِشخضهٛ ظٜدْبٗٚ ٕد٘ ؿتد اٍرضِّ ؿَٙ ؿتد اٍتبىٙ   45

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ٌرُ ضشّٜ ىػة   46

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ِضِد ؿتد اٍهخبش ِضِد   47

 االسخِبؿٛاٍخخػٜػ  تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية رِغبّ ِضِد اضِد ستر   48

 اٍخخػٜػ االسخِبؿٛ تشِج ؿتد اهلل/ُ إدارة السيدة زينب االجتماعية ٕد٘ ؿتد اٍرضِّ ِضِد   49

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ أضِد ِضِد ِضِد االػرص   51

 ِسبالح اٍخدِج االسخِبؿٜج ضٌرٜج ِٜبْٛ/د سِـٜج ػهل اٍِـبدٚ ٗالء ِضِد ؿبدل نخضٙ   51

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج  اِٜبّ ِِدٗش ؿبِر اٍشٜد   52

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج  ٕٜذُ ْؼٜر ؿَٙ اٍـٗغٙ   53

 خْؼُٜ اٍِسخِؾ ٕتج ضشْٛ/ُ ادارث اٍِرر االسخِبؿٜج  نخضٙ ِضِد سبد اٌٍرُٜ   54

 


