
 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 ( انتساب )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة
 

 9امام مدرجالمعمل:  االثنين يوم:      (   1  مجموعة رقم : ) 
 9الساعة:   عبدالرحمن احمد محمد حسانا / تحت إشراف : 

 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
  محمد ابراهيممحمد فهيم  14  ابادير عزمي قسط عازر 1
    ياسر احمد محمد علي 15  انطون ايهاب اسحق ايوب  2
معتز فتحي عبد اللطيف   16  ايهاب اشرف سعد سلطان 3

 محمد
 

شعبان   17  بوال يسري عدلي مجلي  4 اسامه  ابراهيم 
 عبداللطيف )م( 

 

عبد   ابراهيم 18  عالء رمضان امين ابراهيم  5 ابراهيم  ناصر 
 النبي 

 
  احمد ايمن عبدالعزيز السيد 19  ربيع فرج محمودمجدي  6
محمد طارق محمد عبد   7

 الحميد
  احمد جمال رمضان سيد  20 

 )م( 
 

احمد جمعة عبد الفتاح عبد  21  محمود جمال صالح احمد 8
 الباقى

 

مصطفي محي الدين   9
 ابوالنورعبد العظيم 

  أحمد رمضان السيد فرج 22 

الباقي محمد عبد هللا عبد  10
 عبد الباقي

عبد  23  على  سالمه  احمد 
 )م(    السالم

 

احمد  24  احمد محسن احمد علي 11 احمد  سمير  احمد 
 المصرى

 
عبدالمعطي   12 عادل  احمد 

 عبدالحكم 
  احمد وليد احمد محمود  25 

  اسامه حسين زكي مرسي )م( 26  احمد عاشور زيان محمد  13



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب ( )  الفرقة الرابعةسكشن الحاسب اآللي 
 

 9امام مدرجالمعمل:  االثنين يوم:      (   2  مجموعة رقم : ) 
 10: الساعة  عبدالرحمن احمد محمد حسان/ ا تحت إشراف : 

 
 التوقيع  اسم الطالب  م التوقيع  اسم الطالب  م
  اسراء سعيد خليفة عبدالهادي 14  احمد عبد الناصر فريد على  1
  اسراء سيد مسعود عواد 15  محمد محمد أحمد كرم  2
  اسراء شريف عرفة سيد احمد  16  احمد ماهر شحات عبد الباقى 3
محمد   4 الرحمن  عبد  محمد  احمد 

 حمد 
  اسراء شعبان ابراهيم جوده  17 

  اسماء عادل ديهوم علي  18  احمد محمد عبد العال راتب  5
  اميره شعبان فضل الصايم  19  احمد محمد على السيد  6
  جهاد صالح احمد السيد  20    احمد محمد فاروق توفيق 7
  اميرة محمد اللثي جمعة علي    21  احمد ناصر قرنى السيد  )م( 8
  امال احمد عبد العظيم شيحة   22  احمد وجدي الرفاعي طمان  9

أحمد جمال عبد الناصر عبد   10
 العاطي 

غاده عبد الرازق محمد عبد   23 
 العزيز 

 

  مني فتحي احمد محمود  24   اسالم محمد محمود علي سيف   11
  عبد الرحمن شعبان السيد محمد  25  حسين ابو الفتوح السيد حسين 12
  المقصودكريم ايمن رمضان عبد  26  عبد الرحمن ثروت صالح علي 13



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 10امام مدرجالمعمل:    االثنين يوم:     ( 3مجموعة رقم : )
      9:الساعة      دينا احمد على ا   تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع   اسم الطالب  
عباس   1 الرحيم  عبد  عباس  اسراء 

 الخطيب 
  االء عبد الكريم على ابراهيم 14 

  امل عبد زهدي علي الحال 15  اسراء عزت فريد محمد  2
البارى  3 عبد  الحفيظ  عبد  على    اسراء 

 )م( 
امنيه اسالم محمد حلمي محمد   16 

 الفار
 

  اسراء محمد طلبه محمد طلبه  4
 )م(

  امير سيد محمد مصطفى  17 

حسين   5 عبدالرحمن  اسالم 
 عبدالعال

  امير محمود احمد متولى  18 

عزب   19  اسالم خميس مبارك عبد الحي  6 محمد  مجدى  اميره 
 ابراهيم 

 

عبد   20  اسالم سيد احمد محمود  7 العظيم  عبد  محمد  اهداء 
 السميع 

 

  ايمان فالح عبدالحليم على  21  اسالم ناصر حسن عويس  8
  ايمان محمود علي مصباح  22  اسماء عبدالناصر سالم علي  9

اسماء محمد عبدالحميد محمد   10
 )م(

  ايمان مسعد فتحى مسعد  23 

  ايه اياتى ثابت عبدالفتاح  24  اسماء محمود محمد محمد  11
  ايه شعبان سيد محمد  25  اشرف ممدوح احمد قطب  12
  ايه عادل فؤاد علي  26  االء امين محمد عزت امين  13

 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 10امام مدرجالمعمل:    االثنين يوم:     ( 4مجموعة رقم : )
      10:الساعة      دينا احمد على  ا  تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
ناصر   14  ايه عشرى محروس احمد  1 السيد  جهاد  محمود 

 محمود 
 

المقصود طلبه  15  ايه محمد فتحى عبد القادر  2 عبد  فرج    حازم 
 )م(

 

ابوالفضل   3 محمود  محمد  ايه 
 روبي 

ابراهيم   16  صادق  كمال  حازم 
 اسماعيل 

 

  حجاج رجب جمعه ابراهيم 17  ايه محمد وفدى راضى  4
شعبان   18  ايه ناصر فريد محمد سعودى 5 جمال  مصطفي  حسام 

 احمد
 

  حسام حسن عبدهللا محمد  19  بسمله خالد محمود ربيع  6
حامد   7 معروف  حامد  بسنت 

 شلبى
  حسام سعيد قطب حسن خليل 20 

  حسناء حسام علي رمضان 21  بسنت محمد محمود محمد  8
  حسناء فرني عبدالعزيز علي  22  بهاء الدين محمد احمد محمد 9

محمود  ثومه   10 عبدالحميد 
 عبدالحميد

  حسين جمال حسين ابراهيم  23 

عبدالمنعم   11 الدين  على  جابر 
 ابراهيم 

  حسين جمال حسين عبدالغفار 24 

الحميد   12 جمال علي عيسي عبد 
 )م(

  حماده محمود شعبان احمد  25 

  حنان جمال احمد على  26  جهاد احمد عبدالرحمن طهرى 13
 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 9امام مدرجالمعمل:    االثنين يوم:     ( 5مجموعة رقم : )
       11:الساعة     مارلين جمال مالك ا   تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  دنيا فرج عبد الفضيل عويس 14  حنان رشاد عبد الفتاح محمود الصياد  1
على  2 مصطفى  ابراهيم  خالد 

 احمد
  دنيا محمد محمد ابراهيم  15 

محمد  16  خالد احمد سعيد سيد احمد  3 الرحمن  عبد  سيد    دينا 
 )م(

 

  دينا صالح امين احمد  17  خالد وحيد سيد احمد خليل  4
عبد   5 صالح  حسين  خلود 

 التواب
  عبدالحميددينا محمود فاروق  18 

  رأفت رمضان عبد الكريم عبد الحميد  19  خلود سعيد عبد الجواد رجب 6
المعبود   20  داليا احمد عبدالحميد مرزوق  7 عبد  رمضان  رباب 

 على
 

سعد   21  داليا اشرف بهجت عبدالرحيم 8 الرازق  عبد  ياسر  رباب 
 سالم 

 

عبد   22  داليا رزق احمد عبدربه محمد  9 سامى  عبد  رحاب  هللا 
 الرازق 

 

  رضا عبد الرحمن احمد محمد  23  دعاء احمد درباله على 10
سيف   24  دعاء محمود حسن حارث  11 محمد  عويس  رغده 

 النصر
 

عبد   25  دنيا شعبان على سيف  12 جمعه  ناصر  رمضان 
 الجواد 

 

توفيق   26  دنيا طارق على يوسف  13 سيد  محمد  روضه 
 ابراهيم 

 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

   9امام مدرج المعمل:   االثنين يوم:     ( 6مجموعة رقم : )
      12:الساعة      مارلين جمال مالك ا   تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
عبدالحميد   1 محمد  ريم 

 عبدالعظيم عمر 
  سهيله اشرف الحسانين محمد  14 

عبد   2 شريف  ابوبزلة  زياد 
 القادر

  سهيله خالد ابراهيم احمد  15 

عبد   3 التواب  عبد  مهدي  زينب 
 الهادي 

عبد   16  عثمان  رمضان  سهيله 
 الباقى

 

  سهيله مبروك عبد المجيد محمد حسين  17  ساره اسامة السيد متولى  4
  جمال عبدالستار علي سيد  18  ساره حامد سعد حامد  5
عبد   19  ساره رسمى حسن محمد  6 محمد  على  محمد  شادى 

 الرحمن
 

  شذا سعيد عبد العال احمد  20  ساره صالح عبدالحافظ محمد  7
عبدالحميد   8 محمود  ساره 

 عبدالرحمن
  شروق جمال عثمان علي  21 

الكريم   22  سالم كمال سالم محمد  9 جاد  محمود  شروق 
 محمود 

 

عبدالجيد   10 رمضان  سالمه 
 عبدالواحد

  شفيق طارق شفيق فؤاد  23 

  شيماء محمد رضوان عبد هللا  24  سلمى عبدالنعيم طه عبدالنعيم 11
ابو   12 محمد  فؤاد  محمد  سلوى 

 الغيط
صموئيل   25  عبدالتواب  صموئيل 

 شفيق 
 

  طارق اشرف محمد محمد  26  سندس عادل محمد حسن  13
 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 10امام مدرجالمعمل:    االثنين يوم:     ( 7مجموعة رقم : )
       11:الساعة    عزة شعبان عبدالفتاحا   تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  معوض مصطفى معوضعالء  14  طارق سمير محمد على سالم 1
الحميد   2 عبد  سيد  احمد  عادل 

 شعبان
  على سيد محمود محمد  15 

  علياء محمد ربيع عبد الفتاح  16  عامر فتحى ربيع على  3
عبد   4 محمد  احمد  الرحمن  عبد 

 المعبود 
  عمرو جمال السيد محمد  17 

محمد   5 حمدي  عبدالرحمن 
 عبدالفتاح

  عمرو سعيد محمد السيد على 18 

  عمرو نبيل عبد الحفيظ جنيدى 19  عبد الرحيم سيد عثمان على 6
عبد   7 محمد  جمال  هللا  عبد 

 المجيد
  فاتن ناصر توفيق محمد  20 

توفيق   8 الحفيظ  عبد  عبدهللا 
 عبدالحفيظ)م( 

  فادي جرجس خليفة قليني  21 
عبد   9 معوض  ناصر  هللا  عبد 

 المجيد
  فادي نعيم كامل حنين  22 

محمد  عبد   10 شعبان  نبيل  المنعم 
 السيد

عبد   23  فاروق  رمضان  فاروق 
 الكريم

 

  فاطمه خالد رمضان كامل  24  عبير مجدى عيسى فرحات   11
  فاطمه فتحى رجب محمد  25  عال سامى فتحى محمد  12
هللا   13 عبد  التواب  عبد  عالء 

 حسين
  فاطمه مجدى محمد احمد  26 

 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 
 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         

 
 10امام مدرجالمعمل:    االثنين يوم:     ( 8مجموعة رقم : )

     12الساعة               عزة شعبان عبدالفتاحا   تحت إشراف : 
 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  محمد جابر احمد ابراهيم  14  فاطمه ناصر محمد علي  1
  محمد احمد محمد عبدهللا  15  كمال نصرالدين محمد حسن  2
  محمد احمد عبدالرازق عزب 16  مؤمن محمد ربيع السيد 3
فرحات  4 المسيح  عبد  مارك 

 عيسى 
  محمد احمد رمضان محفوظ  17 

  محمد احمد حسن جاد 18  ماريو رزق غالى فرج  5
عبد   6 عاطف  لبيق  ماريو  المسيح 

 ابوالخير 
  )م(  محمد صالح محمود محمد 19 

قرنى  7 حسنى  محسن    مجدى 
 )م(

  محمد ضيف عبد المعز محمد  20 

  محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابو عيشه  8
  محمد عاشور حسن سيداحمد  21  )م( 

ابوزيد   9 ابوسيف  محمد 
 ابوسيف 

  محمد عاصم يوسف احمد  22 

  محمد عبد الرحمن محمد عبد العزيز 23  فتحى محمد خالد رجب  10
 )م( 

 
ابو   11 العليم  عبد  روبى  محمد 

 بكر 
عبد   24  محمد  المنعم  عبد  محمد 

 المنعم
 

  محمد على خيرى على محمود 25  محمد سيد مصطفى مرسى  12
عبد   13 حامد  الدين  صالح  محمد 

 السميع 
    

      
 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

   10امام مدرجالمعمل:  االربعاء يوم:     ( 9مجموعة رقم : )
  ضحى عيد سيد ا   تحت إشراف : 

      9:الساعة                   
 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  محمود ابراهيم جهمى محجوب  14  الطويلمحمد على سعيد على  1
  )م( محمود حمدان جمعه سيد 15  محمد عماد زكى محمد احمد 2
  محمود خالد سيد محمود  16  محمد عمر حاتم عبد الرحمن 3
  محمود رمضان شعبان السيد 17  محمد لطفى عثمان عبد القوى 4
سالم   18  )م( محمد محمود احمد السيد  5 احمد  محمود  محمود 

 سليم
 

  محمود عاطف محمد حسن  19  محمد محمود السيد محمود  6
أحمد  عبد  محمود  20  محمد محمود لملوم محمد  7 الموجود  عبد  الحميد 

 سليمان 
 

عبد   8 مصطفي  مختار  محمد 
 القادر

 محمود عبد الحميد عدلي عبد المهدي 21 
  

كامل   9 محمد  مصطفى  محمد 
 رزق 

  جبيلى عبد الباقى محمود محمد  22 

العزيز   23  محمد ناصر على عبد الحميد 10 عبد  مصطفي  محمود 
 حسين

 

  محمود يحيي محمود محمد  24  محمد وجيه حسين احمد عابد 11
عبد   25  محمد ياسر احمد عبد العزيز  12 نظير  محمد  سيد  مروان 

 البارى
 

     محمد ياسين عبد الفتاح محمود صابر  13
 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 10امام مدرجالمعمل:    االربعاء يوم:     ( 10مجموعة رقم : )
      10:الساعة        ضحى عيد سيدا  تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  عوض حسن منه هللا محمد  14  مريم ياسر محمد احمد  1
التواب   2 عبد  بدوي  مسعود 

 بدوي
  منى محمد احمد كيالنى  15 

  مي حجاج عبد الفتاح منصور  16  مصطفى احمد بخيت محمد  3
المغنى   4 عبد  اشرف  مصطفى 

 ابراهيم 
  ندا محمد مصطفى عبد العزيز  17 

  ندي عويس محمد محمد )م( 18  مصطفي حسن ربيع علي )م( 5
صابر   6 عبد  مصطفي  علي 

 الحليم 
  نور الدين سامى سيد هاشم  19 

ابراهيم   7 عيد  مصطفى 
 عبدالمعبود 

  نورا احمد خيرى احمد  20 

  نورا محمود مصطفي محمد  21  مصطفي مغربي حسن الروبي  8
  نورهان احمد رجب محمد  22  مصطفى ناصر جوده يوسف  9

العظيم  نورهان   23  )م( معاز سيد على محمد سيد 10 عبد  اسماعيل 
 خالد 

 

عبد   24  مكاري مالك عدلي توفيق  11 فوزى  عصام  نورهان 
 الصادق

 

منتصر حسني عبدالسالم فرج   12
 هالل 

السيد   25  شعبان  وليد  نورهان 
 محمد 

 

     منه هللا شعبان زينهم سعداوى 13
 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة                         
 

 9امام مدرجالمعمل:    االربعاء يوم:     ( 11مجموعة رقم : )
      9:الساعة     ايمان عبدالمنعم عبدالعظيما   تحت إشراف : 

 التوقيع  اسم الطالب   التوقيع  اسم الطالب  
  هيام عبد هللا عبد الباقى ابوبكر  14  )م(  هاجر خالد سيد رياض 1
  وداد حسن سيد حسن  15  الباقى هاجر سيد احمد عبد  2
  وفاء شريف محمد احمد  16  هاجر محمد احمد محمد  3
سليمان   17  هاجر محمد زكريا احمد  4 بسيونى  حسن  والء 

 يوسف 
 

عبد   5 التواب  عبد  محمد  هاله 
 هللا 

  يارا ياسر صبحى محمد  18 

  يارة احمد وزير احمد  19  هبه زغلول حماد احمد  6
محمد   20  شعبان رجب كامل هبه  7 محمد  ابوالخير  ياسمين 

 )م(
 

عبد   21  هبه صالح عواد طوخى بدوي 8 الغنى  عبد  المجيد  عبد  ياسمين 
 المجيد 

 
عبد   22  هبه محمد عبد الحليم جلول  9 محمود  مصطفي  ياسمين 

 العال 
 

  يمنة عادل عبد العاطى ابوالعال 23  هدير صالح احمد حفنى  10
فؤاد  24  وجية محسن فيصل هدير  11 محمد  احمد  يوسف 

 يوسف 
 

فؤاد   12 فتحى  اشرف  همت 
 يوسف 

  )م( يوسف ممدوح احمد فؤاد  25 

  يوسف موريس ناجى ابوسيف  26  هند سعيد حمودة احمد  13
 

 



 
 

 
  
  

 ة اخلدمة االجتماعية كلي  التدريب امليداني 

 عميد الكلية                           وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                       

  
 ا.د/أحمد حسني ابراهيم          ا.د/يوسف محمد عبدالحميد                                                

 

 

 انتساب( )  سكشن الحاسب اآللي الفرقة الرابعة
 

 9امام مدرج المعمل:    االربعاء يوم:     ( 12مجموعة رقم : )
       10:الساعة    ايمان عبدالمنعم عبدالعظيما   تحت إشراف : 

 ايقاف قيد  مينا مكرم حليم بسطوروس  14    1
جمال ربيع عبد المحسن   2

 عطيه 
 ايقاف قيد  احمد عمر محمد عبد الوهاب 15 ايقاف قيد 

 ايقاف قيد  محمود سيد عبد المجيداحمد  16 ايقاف قيد  حماده محمود احمد الطيب 3
عبد الرحمن جمال الدين توفيق   4

 ايقاف قيد  اسامه حسن تمام ابراهيم  17 ايقاف قيد  مصطفي 
 ايقاف قيد  عالء ممدوح انور زكي  18 ايقاف قيد  عمرو عادل حسن سيد احمد 5
 ايقاف قيد  يوسف خيري توفيق امبابي  19 ايقاف قيد  احمد سيد علي عبد ربه  6
 ايقاف قيد  محمد احمد عبد الحليم سعد  20 ايقاف قيد  خالد بكري صديق حسن  7
 ايقاف قيد  محمد مفرح حامد سليمان  21 ايقاف قيد  علي ممدوح علي قطب  8
   22 ايقاف قيد  مجدي احمد عبد الرازق كتاته   9

   23 ايقاف قيد  احمد جمعه محمد عبد المطلب 10
   24 ايقاف قيد  محمداشرف علي عبد العليم  11
   25 ايقاف قيد  تامر محمد عبدالرازق عطيه  12
   26 ايقاف قيد  خالد احمد حسن احمد عوض 13

 

 

                    


