
 التدريب الميداني                                                      كلية الخدمة االجتماعية

 

الفرقة الثانية المجموعة  أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 
 2023:2022للعام الدراسي (  19)

 

 الغياب عدد ايام  المؤسسة  الفرقة اسم الطالب   م

محمد   1 أحمد  محمد  نوران 
 عبدللا 

مدرج   الثانية  االجتماعية  الخدمة  كلية 
(3) 

    (2 ) 

 
 توقيع مشرف الكلية  

 د.رحاب محمد عبدالسالم                                                              
 

 

                           

 

 

 



 

 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

 "اكتوبر" عن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2223:2222لمعام الدراسي  

 ( انتساب2مجموعة رقم ) 
 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية احمد محيي شوقي حسن 1

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية احمد ناصر احمد سعيد 2

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  ادهم جمال محمود عبد الحميد 3

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  اسامة حمدي عبد الستار 4

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  اسحاق محمود محمد 5

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية اسالم اسماعيل عبدالبصير 6

 يوم2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  اسالم صالح عبد الغني 7

 يوم2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  السيد محمد السيد جاهين 8

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حمودةالسيد محمد السيد ابراهيم  9

 يوم 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  الوليد سمطان حسن 12

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية ايهاب مجدي نصر الدين 11

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية ايمن صالح مقابل  12

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية امير ويصا ميالد  13



 يوم 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية بافمي نجيب حبيب 14

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية بسام حمادة عبدالنبي 15

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حازم كمال عبدالمطيف  16

 يوم 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حسام عبدالستار رياض 17

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حسام محمود عبدالعال 18

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حسن محمد حسن عبدالصبور 19

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية حسين احمد نصراهلل 22

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية خالد سعيد محمد 21

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عبدالحميد العزب محمود 22

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عبدالرحمن اشرف سيد  23

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عبدالرحمن عمي محمد 24

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عبدالرحمن ناصر ابوالنور 25

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عمي حسان عبداهلل 26

 ايام3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عمر احمد عبدالمنعم 27

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية مالك ساميفادي  28

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد ابراهيم توفيق  29

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد حسن احمد عبدالعال 32

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد سيد عبدالمحسن 31

 
 توقيع مشرف الكمية 

 عبداهللد/ شهاب جابر 



 

 

 التدريب الميداني                                                     االجتماعيةكمية الخدمة

 

 نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر "اكتوبر" 

 2223:2222لمعام الدراسي  

 ( 6مجموعة رقم )انتظام 
 

 الغيابعدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عمر عبداهلل عمر حسين 1

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  لثانيةا عمر مختار هاشم 2

 ايام 3  (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  لثانيةا  عمر نادر السيد 3

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  عمر ناصر محمد 4

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  عمر خالد عمر فؤاد 5

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية عمرو عيسي محمد 6

 يوم2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  فرغمي محمد خيري 7

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  ابراهيمفهد كمال  8

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية كريم احمد عموان 9

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية  كريم رجب محمد 12

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية كريم سيد درويش 11

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية كيرلس عماد كمال  12



 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محجوب رزق فراج  13

 يوم 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد ابوالعال ابراهيم 14

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد احمد حسن 15

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد احمد سعيد  16

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد احمد محمد  17

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد ادهم صالح 18

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية الحسين امينمحمد  19

 يوم 1 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية محمد احمد اسماعيل 22

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية احمد صالح احمد صالح 21

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية احمد قرني فاروق 22

 يوم 2 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية احمد نصر معوض 23

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية ادهم ايمن شعبان 24

 ايام 3 (7مدرج ) –كمية الخدمة االجتماعية  الثانية خالد عمي عبدالعميم 25

 
 توقيع مشرف الكمية                                                            
 د/ شهاب جابر عبداهلل                                                           

  

 

                          



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2023/2022للعام الدراسي 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 ندى قناوى محمود خبر 1
 الثانية

 االجتماعية  الخدمة كلية
 (2مدرج )

2 

 1 ندى نبيل يوسف منصور 2

 
 توقيع مشرف الكلية 
 د/ الهام عبد الخالق 



 
 

  
 االجتماعيةكلية الخدمة 

   التدريب الميداني

نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميدانى عن شهر اكتوبر للعام  
 ( طالبات15الفرقة الثانية انتظام مجموعة )   2023/  2022الدراسى  

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

 محمد عبد الوهابمروة   .1
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1 

 1 مروة محمود منيسير  .2

 2 نيرة احمد عبد الحليم  .3

 1 هبة هللا يوسف توفيق  .4

 1 الميس احمد صوفى   .5

 1 مارينا ماجد صموئيل  .6

 مشرف الكلية                                                                           

 د / ريهام شريف سنوسى

نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميدانى عن شهر اكتوبر للعام  
 ( طالبات21الفرقة الثانية انتظام مجموعة )  2023/  2022الدراسى  

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

 هدى سالم محمد  .1
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1 
 1 هدى على امين  .2

 1 هدى محمد على  .3
 1 هدير السيد احمد  .4
 1 هبة عزمى محمد  .5

 1 هدى ايهاب فاروق  .6
 1 وردة فتحى عبد الوهاب  .7

 مشرف الكلية                                                                           

 د / ريهام شريف سنوسى



 



 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

 أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 9199/ 99/51حتى  51/51في الفترة من  

 9192:9199لمعام الدراسي 
 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب م

 أحمد محمد أسعد حسين محمود 5
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 9 أحمد محمد طاهر طه 9

 2 أحمد محمد يسري عبد العاطي 2

 2 أحمد وليد عبد المطيف 4

 9 أحمد عبد المطمبإسالم حسين  1

 2 الحسيني رجب عبد الستار 6

 9 بوال موريس عبد اهلل حنا 7

 2 سالمة سيد سعد محمد 8

 9 طه صابر رجب شعبان 9

 2 عمرو أحمد أحمد موسى 51

 

 توقيع مشرف الكمية 
 أ.م.د/ أحمد عماد سعد

 
 



 التدريب الميداني                                                                                            كلية الخدمة االجتماعية 

 

 

 فرقة تانية انتظام( ١١) مجموعة أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب  نموذج انذار غياب عن 

     2023:2022للعام الدراسي 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الحالة  اسم الطالب   م

  صبره السيد  شروق  1
 شفيق

 2 كلية الخدمة االجتماعية  ٥مدرج  بدون إذن  مستجد

 صالح مصطفي  شروق  2
 أحمد 

فى   مستجد للمشاركة  بإذن 
 نشاط المسرح

 1 كلية الخدمة االجتماعية   ٥مدرج 

 2 كلية الخدمة االجتماعية  ٥مدرج  بدون إذن  مستجد صبحي  محمد أشرف  شهد 3

 2 كلية الخدمة االجتماعية  ٥مدرج  بدون إذن  مستجد صوفي صالح أيمن  شهد 4

 1 كلية الخدمة االجتماعية   ٥مدرج  انقطاع باق لالعادة    عامر الشحات زينب 5

 3 لية الخدمة االجتماعية ك ٥مدرج  انقطاع باق لالعادة    كامل  محمد رحمه 19

 توقيع مشرف الكلية 
 محمد أبو العال الشريف                                   



 كمية الخدمة االجتماعية

 التدريب الميداني

 

 أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2223:2222لمعام الدراسي 

 انتظام (7)مجموعة رقم 

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب م
 الغياب

 1 6مدرج  -كمية الخدمة االجتماعية  الثانية دعاء رمضان عثمان حنفي 1

 1 6مدرج  -كمية الخدمة االجتماعية  الثانية أحمد محمد نورهان اسامه 2

 
 توقيع مشرف الكمية 

 هبه أحمد رشاد    

 

 

 

 

 



 كلية الخدمة االجتماعية 

 التدريب الميداني 

 

 أكتوبر عن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2023:2022للعام الدراسي 

 انتظام 12مجموعة رقم 

عدد ايام   المؤسسة  الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس   -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية  شيماء ابو سريع محمد  1
 9أمام مدرج 

1 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس   -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية  شيماء رجب احمد  2
 9أمام مدرج 

1 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس   -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية  شيماء رجب رمضان  3
 9أمام مدرج 

2 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس   –كلية الخدمة االجتماعية  الثانية  سماء صالح فتحى  4
 9أمام مدرج 

2 

 
 توقيع مشرف الكلية 
 ريهام مدحت محمد القرنى 

 

 

 

 

 



 كلية الخدمة االجتماعية

 التدريب الميداني

 

 أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2022:2023للعام الدراسي 

 انتظام 12مجموعة رقم 

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب م
 الغياب

الكمبيوتر بالدور الخامس قاعة  -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية شيماء ابو سريع محمد 1
 9أمام مدرج 

1 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس  -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية شيماء رجب احمد 2
 9أمام مدرج 

1 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس  -كلية الخدمة االجتماعية  الثانية شيماء رجب رمضان 3
 9أمام مدرج 

2 

قاعة الكمبيوتر بالدور الخامس  –كلية الخدمة االجتماعية  الثانية سماء صالح فتحى 4
 9أمام مدرج 

2 

 
 توقيع مشرف الكلية 
 ريهام مدحت محمد القرنى

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 انىكلية الخدمة االجتماعية                                                                                          التدريب الميد

مؤسسات التدريب الميدانى عن شهر أكتوبر للعام الجامعى بنموذج انذار غياب 
 م2222م/2222

 (4مالمدينة الجامعية بنين ) إنتسابالفرقة الثانية 

 عددأيام الغياب اسم الطالب م
 1 عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن 1
 2 عبدهللا رجب رمضان 2
 1 عبد المنعم لطفى دمحم 2
 1 عبده يوسف عبد الحى 4
 2 عمر عبد الحكيم عبد العليم 5
 1 فارس صالح أبو الحسن 6
 1 فايز دمحم قطب 7
 2 أشرف غازى كريم  8
 2 كريم طارق أبو زيد 9
 2 كريم عاطف صالح 12
 2 كريم عبد الهادى كمال 11
 2 كريم دمحم أبو الفتوح 12
 2 دمحم أحمد بدرخان 12
 1 دمحم أحمد السيد 14
 2 دمحم أحمد جمعة 15
 1 دمحم حسن عبد التواب 16
 1 دمحمأحمد عبدالرحمن 17
 1 دمحم حميده دمحم 18
 2 دمحم محمود دمحم محمود غنيمى 19
 2 )باق لإلعادة(حساننادر ياسر محروس  22



 2 )باق لإلعادة(يوسف دمحم صديق حامد 21
 2 )باق لإلعادة(يوسف دمحم عبد التواب ابراهيم 22
 2 )باق لإلعادة(أحمد عبد الشفيع عبد التواب 22
 1 )باق لإلعادة(أحمد عبد النبى ربيع  24
 2 )باق لإلعادة(أحمد عماد رمزى أحمد 25
 2 )باق لإلعادة(دمحم عويس أحمد عويس 26
 2 )باق لإلعادة(أحمد دمحم شمس الدين بيومى  27
 2 )باق لإلعادة(شادى دمحم جمال إبراهيم 28

 ف الكليةمشر                                                                          



                                                                                                           

 التدريب الميدانى                       كلية الخدمة االجتماعية                                                                   

مؤسسات التدريب الميدانى عن شهر أكتوبر للعام الجامعى بنموذج انذار غياب 
 م2222م/2222

 (8المدينة الجامعية بنين )م الفرقة الثانية إنتظام

 عددأيام الغياب اسم الطالب م
 1 دمحم عبدالواحد عبدالرحيم 1
 2 دمحم عرفة مصطفى أحمد 2
 2 دمحم عالءالدين عبدالرؤوف 2
 2 دمحم عالء محمود على 4
 2 دمحم عيد دمحم كامل 5
 2 على دمحم موسى أحمد 6
 2 دمحم ياسر طه دمحم 7
 2 حسان محمود شعبان أنور 8
 2 محمود فيصل عبدالعزيز السيد 9
 1 مختار حسين دمحم عبدالرحمن 12
 1 محمود أشرف هاشم على 11
 2 السيد السيدمحمود  12
 2 مصطفى عادل محمود على 12
 2 مجلى سيد جبالى)باق لإلعادة(عمر  14
 2 )باق لإلعادة(ماركو مجدى شكرى عيد 15
 2 )باق لإلعادة(دمحم حمدى عبدالظاهر فريد 16
 2 )باق لإلعادة(عبد الحليم دمحم عبدهللا  دمحم 17
 2 )باق لإلعادة(دمحم مرعى عبد الصبور 18
 2 )باق لإلعادة(دمحم سعيد محمود المهدى 19

 ف الكليةمشر                                                                          



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 اكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب م

المدينة الجامعية للبنات  الثانية نورهان عصام احمد عبد الحميد 1
 كيمان فارس

 يومان

المدينة الجامعية للبنات  الثانية نورهان محمد سيد احمد عمر 2
 كيمان فارس

 يومان

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 توقيع مشرف الكلية                                                              

 
 ) د/ مروة عمر رجب (

 



 

                          

 

 

 



  

 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 

 عدد أيام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب م

 إسراء سيد حسن محمد 1

 

نية
الثا

- 
ظام

انت
 

 

ية 
ماع

الجت
ة ا

خدم
ة ال

كمي
ج )

مدر
1) 

 يوم واحد

 يومان أحمد إسراء محمد السيد محمد 2

 يوم واحد أسماء عبد التواب أحمد عبد الفضيل 3

 يوم واحد أسماء بدوي محمد طلحة 4
 

 توقيع مشسف الكلية

 اللطيف أمنيبسمة عبد د/ 

                      

 

 نراز غياب عن مؤسسات التدزيب امليداني منوذج إ
 2023/ 2022عن شهس أكتوبس للعام الدزاسي 

 ( طالبات1انتظام جمموعة ) -الفسقة الثانية
 



  

 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

 

 

 

 عدد أيام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب م

 أسماء محمد عيد محمود 1

 

نية
الثا

- 
ظام

انت
 

 

ج )
مدر

ية 
ماع

الجت
ة ا

خدم
ة ال

كمي
1) 

 يوم واحد

 يوم واحد آالء رضا محمد محمد 2

 يومان آالء محمد عبد التواب محمد 3

 يوم واحد الشيماء قاسم عبد الونيس امبارك 4

 واحد يوم أماني مجدي سعيد عبد الصمد 5

 يوم واحد أماني محروس إبراهيم أمين 6

 يوم واحد أماني مصطفى محمد محمد 7

 يوم واحد أمل صبري إسماعيل أحمد 8

 يومان أمنية أحمد صالح الدين طلبة 9

 يومان أمنية اللمعي محمد حمودة 11

 يومان إيمان حسن عيد رمضان 11
 

 

 

 توقيع مشسف الكلية

 طهطاوي أمحدحهاى د/ 

 نراز غياب عو مؤسسات التدزيب امليداني منوذج إ
 2023/ 2022عو شهس أكتوبس للعام الدزاسي 

 ( طالبات2انتظام جمموعة ) -الفسقة الثانية
 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 اكتوبر نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 2 كليه الخدمة االجتماعية٥مدرج  انتظام-الثانيه بسنت نجاح سيد 1

 1 كليه الخدمة االجتماعية٥مدرج  انتظام_الثانيه تقوي نبيل محمد 2

 1 كليه الخدمة االجتماعية٥مدرج  انتظام-الثانيه فاطمة احمد عبد العال 3

 1 كليه الخدمة االجتماعيه٥مدرج  انتظام-الثانيه  تغريد محمود احمد 4

 1 كليه الخدمة االجتماعية٥مدرج  الثانيه انتظام بسنت سيد شعبان ٥

 
 توقيع مشرف الكلية 

 عال جمال احمد /د
 
 

 

                          

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 اكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 3 الخدمة االجتماعية كليه الثانية ابرام كمال هارون  1

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد ايمن صالح 2

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد حمدان محمد محمود 3

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد رجب حسين 4

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد سامي عويس 5

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد سعيد عبد الحفيظ 6

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد سالمه محمد امين 7

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد قرني عبد هللا 8

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد عادل عبد الفتاح توفيق 9

 3 االجتماعيةكليه الخدمة  الثانية احمد عثمان عبد التواب 10

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد عزت احمد 11

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد عشري رمضان 12

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمد اسماعيل 13

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد عماد احمد 14



 3 الخدمة االجتماعية كليه الثانية احمد محمد رمضان 15

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمد سيد 16

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمد شاهين 17

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمود فتحي 18

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد عزمي علواني 19

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمد عبد العظيم 20

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية احمد محمود احمد رضوان 21

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية حاتم علي فرج 22

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية حسام محمدعبد المجيد 23

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية خالد فاروق محمد 24

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية روماني فايز صابر 25

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية محمد احمد عبد الحليم 26

 توقيع مشرف الكلية 
 

 د/ اسامة عبد الفتاح محمد
 

 

                          

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

 ( انتظام1لمجموعة ) اكتوبر عن شيرالميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2223:2222لمعام الدراسي 

 ايام عدد المؤسسة الفرقة اسم الطالب م
 الغياب

وديع جاد برسوم ابانوب عاطف 1 انتظامالثانية   (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   3 

ابانوب ياسر محروس جرجس  2
انتظامالثانية  نصر  

(2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )  
1 

انتظامالثانية  احمد ايياب احمد احمد 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد ايياب فاروق عبداهلل 4 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  احمد جالل عبد المنعم قناوي احمد 5 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد جمال احمد زكى 6 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد راضى خميفو جوده 7 (2االجتماعية مدرج )كمية الخدمة    1 

انتظامالثانية  احمد رجب احمد عبداهلل 8 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد رجب شعبان سيد 9 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   3 

انتظامالثانية  احمد رجب عبدالحميد جوده 12 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

 
 توقيع مشرف الكمية 

 
 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م



انتظامالثانية  احمد رفاعي سمطان حمزه 11 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  احمد سيد عويس محمد 12 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد شعبان محمد احمد 13 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

انتظامالثانية  احمد عاطف ميران سيد ميران 14 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  احمد عبدالتواب سيد محمود 15 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

احمد عبدالتواب االعرج عوض  16
انتظامالثانية  محمد  

(2االجتماعية مدرج )كمية الخدمة   
2 

انتظامالثانية  احمد عبداهلل احمد محمد 17 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   1 

احمد عبداليادى عبدالفضيل  18
انتظامالثانية  عبدالقاجر  

(2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )  
2 

انتظامالثانية  احمد عالءاحمد محمود ابراىيم 19 (2مدرج )كمية الخدمة االجتماعية    2 

انتظامالثانية  احمد محسن عبدالحميد عبدالرحيم 22 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م



 الغياب

انتظامالثانية  ابراىيم محمد عطا مصطفي 21 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   3 

انتظامالثانية  ابراىيم محمد ابراىيم محمد 22 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  احمد عبداهلل عبدالباقي مطر 23 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  اسالم احمد صالح الدين مصمح 24 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

انتظامالثانية  اسالم احمد محمد عمى 25 (2الخدمة االجتماعية مدرج )كمية    2 

انتظامالثانية  اسالم ثابت عبداهلل احمد 26 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )   2 

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 اكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 3 كلية الخدمة االجتماعية الثانية عبد الرحمن محمد فتحي 1

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد الرحمن نادي عبد الحكيم 2

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد الرحمن وائل محمد 3

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد الرحمن يحي محمود 4

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد الرحمن يوسف يوسف 5

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد هللا احمد حسني 6

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد هللا احمد عبد السالم 7

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد هللا جمال محمد 8

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد هللا محمد عبد هللا 9

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية هللاعبد هللا مسعود عبد  10

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد هللا مصطفي عمر 11

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عز الدين سيد محمد 12

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عبد الملك رمضان السيد 13

 1 االجتماعيةكليه الخدمة  الثانية عالء عمر ياسين 14



 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عالء عيد عبد الغني 15

 1 كليه الخدمة االجتماعية الثانية علي صالح هاشم صالح 16

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية عمر اهاب عبد الوهاب 17

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية مصطفي انور رمزى  18

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية مصطفي خالد احمد 19

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية هشام احمد شعبان 20

 3 كليه الخدمة االجتماعية الثانية ابانوب اميل رميل 21

 2 كليه الخدمة االجتماعية الثانية هشام اسامة زغلول 22

 
 توقيع مشرف الكلية 

 
 

 

                          

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 اكتوبر عن شير الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 
 . ( بالكمية2( انتساب بمدرج )6)مجموعة  2223:2222لمعام الدراسي 

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

 1 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  محمود محمد عبدالتواب جاب اهلل  1

 1 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  محمود محمد محمود عبدالعزيز  2

 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  معاذ مدحت شحاتو حسانين بدوى  3

مصطفى سيد جيالنى عبدالعزيز  4
 الثانية انتساب  الجابرى 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )
3 

 2 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  مصطفى محمود احمد خمف اهلل  5

 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  ىاشم محمد ىاشم عبدالغنى 6

 2 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  ىشام محمد جمعة عبدالنبى  7

 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  ىمام عاطف عمى قرنى حسان  8

 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  يحي احمد محمود حميده   9

 3 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  يوسف ايمن رجب السيد  12

 
 
 

 

 

 

 

                          



ايدددددددام عددددددددد  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

11 
 يوسف رمضان سميم السيد 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

12 
 يوسف رمضان محمد عمرو السيد 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

2 

13 
 يوسف شريف فاروق محمد  

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

يوسف عبدالرحمن احمد  14
 عبدالمحسن 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

1 

15 
 يوسف عمى محمد حقرج 

الثانية 
 انتساب 

 (2االجتماعية مدرج )كمية الخدمة 

1 

16 
 يوسف عماد عبدالحكيم محمد 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

17 
 يوسف درويش ابراىيم درويش 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

18 
 عبدالوىاب محمسن 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

19 
 عمر عبدالواحد عطية ابراىيم 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

22 
 كريم عاطف السيد رجب 

الثانية 
 انتساب 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج )

3 

 

 

 

 

 

 



 

 

عددددددددد ايدددددددام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

(2االجتماعية مدرج )كمية الخدمة  الثانية انتساب  كريم محمد يوسف  21  
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  محمد محمود عبدالحميد عمى 22
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  محمد محمود مصطفى الكمشيشى  23
1 

 (2) كمية الخدمة االجتماعية مدرج الثانية انتساب  محمد ناصر محمد محمد عاشور  24
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  عبدالباقى حسن عبدالباقى طرخان 25
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  عبدالرحمن مصطفى محمد سيد  26
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  محمد بكرى فراج عبدالعزيز 27
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  وليد اشرف سيد محمد  28
3 

 (2كمية الخدمة االجتماعية مدرج ) الثانية انتساب  ىشام رجب السيد عبدالباقى  29
3 

 
 توقيع مشرف الكمية 

 د/ احمد زيادة                                                                            



 التدريب الميداني                                                     كمية الخدمة االجتماعية

 

الفرقة  41عن شهر أكتوبر)مجموعة الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 
 الثانية انتظام(

 2222:2222لمعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 4 نقابة المهن االجتماعية الثانية فاطمة شعبان عبد المنعم 4

 4 نقابة المهن االجتماعية الثانية فتينة محمد أحمد 2

)باقي نبيمة شعبان محمد محمد 2
 لالعادة(

 2 نقابة المهن االجتماعية الثانية

ندا سعد اهلل رجب)باقي  1
 لالعادة(

 2 نقابة المهن االجتماعية الثانية

 
 توقيع مشرف الكمية 

 محمد هند عزت                                                                 
 
 

 

                          

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 انتظام 9مجموعه  أكتوبر نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر 

 2023:2022للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه محموداسالم صالح  1

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه حجاج سلطان سيد عبد العزيز 2

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه  حسن حسن حسين محمد  3

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه  حسين محمود خلف ابراهيم  4

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه  حماده سيد عبد المحسن 5

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه عبد الرحمن صبحى لملوم  6

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانية عبد الرحمن عزت عبد التواب 7

 3 10االجتماعية مدرج كلية الخدمة  الثانية عبد الرحمن عماد عمر قاسم 8

9     

10     

 

 توقيع مشرف الكلية

 محمد حسند 

                         

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 انتظام9مجموعه  أكتوبر نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 2 المدينه الجامعيه للطالبات الثانيه عبد الفتاحزينب سالمه  1

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه ساره عطيه شعبان 2

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  ساره فراج حامد  3

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  ساره مسعد زين العابدين  4

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  رحمه محمد سيد 5

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه دعاء عمر محمد السيد  6

7     

8     

9     

10     

 
 توقيع مشرف الكلية
  د ساميه رمضان

 
 

 

                          



 

 

 



 التدريب الميدانيكلية الخدمة االجتماعية

 

)الفرقة الثانية مجموعة .أكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 
 (9مدرج  ( انتساب  طالبات 3)

 2022:2023للعام الدراسي 

عدد ايام  المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م
 الغياب

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية شرين عبد الحليم أحمد 1

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية ضحي عيد جمعة عويس 2

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية فاطمة سليمان عبد القوي  3

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية منار محمد محمد  4

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية ايه علي محمد حسين  5

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية خلود عيد علي 6

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية رغدة رمضان محمد 7

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية فرحه احمد زكريا  8

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية منه هللا حسين  9

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية ندي احمد حمزة  10

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية ندي محمد نادي 11

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية نورهان محمود سليمان  12



 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية نيره عثمان عطية  13

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية منار علي  مسلم  14

 2 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية منه ابو العز السيد 15

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية والء حسين عبد الغفار 16

 1 كلية الخدمة االجتماعية  الثانية يارا محمد علي  17

 
 توقيع مشرف الكلية 

 والء سيد محمد                                                                  
 

 

 

 

 

 



 التدريب الميدانيكلية الخدمة االجتماعية

 

انتظام  13اكتوبر ) مجموعة عن شهر .الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 
 طالبات ( .9مدرج 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 2 الخدمة االجتماعيةكلية  الثانية  شيماء عبد العظيم عبد التواب 1

 2 كلية الخدمة االجتماعية الثانية  علياء ياسر محمد 2

 2 كلية الخدمة االجتماعية الثانية  فايزة محمد غريب 3

 1 كلية الخدمة االجتماعية الثانية  صفا مفرح عبدهللا  4

 1 كلية الخدمة االجتماعية الثانية  ضحي سعيد فتحي 5

 1 كلية الخدمة االجتماعية الثانية  عاليه ياسر حسن  6

 توقيع مشرف الكلية 
 والء سيد محمد                                                                 

 
 

 

 

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 انتساب1أكتوبر مجموعه نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر 

 2022:2023للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  اسراء اشرف بيومي  1

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  امل محمود احمد عبد السالم  2

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه اميره عبد العظيم محمد  3

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  ايه صديق محمد صديق 4

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  ايه عاطف قدري  5

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه حبيبه ياسر محمد  6

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  جهاد عبد الحميد رجب 7

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه رانيا اشرف محمد  8

 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه راندا سمير عبد التواب 9

 2 المدينه الجامعيه للطالبات الثانيه رفيده احمد مصطفي 10
 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه روفيده بهاء الدين  11
 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه شيماء جبيلي احمد علي 12
 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه  شيماء جمعه عبد الظاهر 13
 2 المدينه الجامعيه للطالبات  الثانيه فرح عبد الرؤوف عبد الحميد  14

 
 توقيع مشرف الكلية 
 د ساميه رمضان

 
 



 

                          

 

 

 



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 ااااا

 .....................اكتوبرعن شهر الميداني مؤسسات التدريب نموذج انذار غياب عن 

 2222:2222للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

كلية الخدمةاالجتماعية مجموعة  الثانية رضوى السيد بكر محمد 1
 7مدرج 8رقم  

1 

كلية الخدمةاالجتماعية مجموعة  الثانية رنا بالسى محمد محمد محمد 2
 7مدرج 8رقم  

2 

كلية الخدمةاالجتماعية مجموعة  الثانية رحمة محمد رجب احمد 2
 7مدرج 8رقم  

1 

كلية الخدمةاالجتماعية مجموعة  الثانية رنيم محمد امين محمد 4
 7مدرج 8رقم  

1 

كلية الخدمةاالجتماعية مجموعة  الثانية روزانا نبيل مالك عطية 5
 7مدرج 8رقم  

1 

6     

7     

8     

9     

12     

 
 ا     يع مشرف الكليةتوق

 أسماء أحمد جنيدى



 
 

                    

 

 

 

                          

 

 

 



 
 

  قسم التدريب الميداني       كمية الخدمة االجتماعية
 

  التدريب الميدانيذار غياب طالب نموذج إن
  2222شهر اكتوبر  عن (7مجموعة ) الفرقة الثانية انتظام

 

 

 مشرف الكمية                                           
 

  

 عدد أيام الغياب مكان التدريب اسم الطالب م

 محمد حسن فتحى محمد  1

رج 
مد

8 
 ( 

عو
سا

ن ال
م

9 – 
1
2 ) 

3 
 3 محمد حسين عطية حميده  2
 3 محمد رجب شحات عثمان 3
 3 محمد صالح عبد العزيز صالح حسين  4
 3 محمد عبدالحكيم عبدالمنعم عبدالحفيظ 5
 3 محمد الحسينى سيد محمد  6
 3 عبدالرحمن خالد عمى عطية )باقى لإلعادة( 7
 3 محمد محمد )باقى لإلعادة(عبدالرحمن محمد  8
 3 عالء عبدالكريم عبد الهادى )باقى لإلعادة( 9
 3 عمى اشرف عمى حميدة )باقى لإلعادة( 12



 
 

  قسم التدريب الميداني       كمية الخدمة االجتماعية
 

 غياب طالب التدريب الميدانينموذج إنذار 
 2222عن شهر أكتوبر  (3مجموعة )الفرقة الثانية انتساب 

 

 عدد أيام الغياب مكان التدريب اسم الطالب م

 زياد أحمد بحمق اسماعيل محمد 1

ج )
مدر

8 ) 
عه 

سا
ن ال

م
9-

1
2

 

3 
 3 سامح حربي اسماعيل عبداهلل  2
 3 سعد الدين عبد العميم أحمد عبد العميم  3
 3 شهابسيد عصام سيد  4
 3  حسينشريف رجب محمد  5
 3 صموئيل عماد عايد صموئيل  6
 3 ضياء الدين عمي حسني فرحات  7
 3 عاطف شريف محمد محمد  8
 3 عبدالرحمن عمي ابراهيم حسن  9
 3 عبد الرحمن عمي عبد الحميد حسين  12
 3  لإلعادة(عبدالقوي )باقي  يمن أحمدمحمد أ 11
 3 )باقي لإلعادة(محمد محمود مصطفي محمد  12
 3 محمود أحمد عبد الرحمن بائع )باقي لإلعادة ( 13
 3 )باقي لإلعادة(مصطفي رجب ذكي قناوي  14
 3 عادة (مالك ميخائيل سعد فرج )باقي لإل 15
 3 )باقي لإلعادة(محمد شافعي سعد عبد الحميم  16

    مشرف الكمية                                                           



 التدريب الميداني                                                     كلية الخدمة االجتماعية

 

 انتساب5أكتوبر مجموعه نموذج انذار غياب عن مؤسسات التدريب الميداني عن شهر 

 2023:2022للعام الدراسي 

 

 عدد ايام الغياب المؤسسة الفرقة اسم الطالب  م

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه   فتحى محمد)باق(محمود احمد  1

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه   مصطفى خالد خميس)باق( 2

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه ( مصطفى ربيع سليم )باق 3

 3 10مدرج كلية الخدمة االجتماعية  الثانيه  يوسف محمود عبد الشافى)باق( 4

 3 10كلية الخدمة االجتماعية مدرج  الثانيه  مينا عادل عزمى  5

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 توقيع مشرف الكلية 

 محمد حسند 

 

                          


