
 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة 

 أ.د/ هبة احمد عبد اللطيف األولىاللجنة  

 د/ هبًَ جىدح  يصجبح

 د/ سمر طارق حسين   

                                                                                                       د/ ندى الحسينى محمد                                                                                                          

 أ/ إسالو يحًد فبرس

 ثرود احًدأ/ دعبء  

 أ/ باسم مسعود نادى

 أ/ احمد يونس جابر

 والفنادق السياحة كمية شباب رعاية
         االثار كمية شباب رعاية

 الهندسة كمية شباب رعاية  
 الصيدلة كمية شباب رعاية
 االداب كمية شباب رعاية
 ابتدائي االزهري الفوال معهد

 ابتدائي الفرنسية الصداقة مدرسة
  االزهرية المنطقة بجوار بنين االزهري االعدادي المعهد
 زراعة شباب رعاية

 مدرسة الشهيد صالح البشيهي

 (انتساب) حاسبات شباب رعاية
 (انتساب)تربية كمية شباب رعاية

 مدرج  
   (7  ) 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 الثانيةاللجنة  

 

 

 

 

 

 نادية عبد العزيز محمدأ.د/ 

 هاشم مرعى هاشم د/ أ.م.

 يحًد اثراهيى يجروكد/ أ.م.

د/ بسمة عبد اللطيف أ.م.

 امين

 د/ مسعود على عبد الحميد

أ/ سهبو ثسيىًَ عجد 

 انغًُ

أ/ شروق يحًد جًبل  

 انديٍ

  أ/ يبرنيٍ جًبل  يالك

 أ/ ضحى عيد  سيد

 الفيوم محافظة نادي
 بالجامعة االجتماعي التضامن وحدة

 المسممات الشابات جمعية
 االجتماعي التضامن وزارة لوكيل الفني المكتب
 لمتنمية الطريق جمعية
 بالجامعة العامة الخدمة مركز
 حقوق كمية شباب رعاية

 اول بندر االجتماعية الوحدة
 ثالث بندر االجتماعية الوحدة

 جمعية روضة الفرقان

  انتساب(االتحادات الطالبية بادارة شرق ) 
 المركز الطبي بالحادقة ) انتساب(

 مدرج  
  (0   ) 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة

  الثالثة

 

 

 

 

أ.د/ يوسف محمد عبد 

 الحميد

 د/ أحمد مرعى هاشمأ.م.

 د/ احمد صالح الدين سيد

 د/ مروة جمعة عبد الغنى

 احمدد/ حنان طنطاوى 

أ/ إيمان عبد المنعم عبد 

 العظيم

 أ/ كًبل  صبثر كًبل                                 
أ/ فبطًخ انزهراء يُصىر 

 سعيد

 رعاية شباب دار عموم
  بنات االعدادية الحواتم مدرسة
 والتعميم التربية بمديرية االجتماعية لمتربية العام التوجيه مكتب

 االبتدائية معبد محمد مدرسة
 ادارة االتحادات الطالبية بالجامعية

 جمعية النوران
 قسم رعاية الشباب بالمدن الجامعية بنين

 مدرسة مدينة فارس االعدادية بنات
 ( بالمدن الجامعية2اسكان طالبات )

 جمعية مصر لمثقافة وتنمية المجتمع ) مكتبة الطفل( 
 مركز شباب المحافظة )انتساب( 

 )انتساب(مدرسة المشتل االعدادية 

 مدرج  
   (2  ) 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم  المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة  

 الرابعة

 

 

 

 أ.د/  عبد الحميد يونس زيد

 أ.د/ هناء عبد التواب ربيع
 السيد على عثماند/ أ.م.

 د/ شيماء حسين ربيعأ.م. 

محمد احمد محمد أبو د/ أ.م.

 العال

 انرحًٍ احًد حسبٌأ/ عجد 

 أ/ أحمد ماهر محمد

  أ / عزح شعجبٌ عجد انفتبح

 أ/ دينا احمد على

 قسم رعاية الشباب بالمدن الجامعية طالبات
 مكتب الخدمة المدرسية بادارة شرق

 الجوالة ادارة
 االجتماعية الخدمة شباب رعاية
 فارس بالكيمان الطبي المركز

  الخطاب بن عمر فرع الشرعية الجمعية
 الصديق بكر ابو جمعية

 الوحدة االجتماعية بندر ثاني 
 الوحدة االجتماعية بندر خامس

 جمعية الشباب المسممين
 جمعية تنمية المجتمع بندر ثالث )انتساب(

 االعدادية بنين)انتساب( مدرسة صبري البكباشي

 مدرج  
   (5  ) 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان المؤسسةأسم   لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة  

 الخامسة

 

 

 

 

 

 أ.د / ناصر عويس عبد التواب
 د/ حكيمة رجب علىأ.م.

 د/ حسبو يحًىد انشريف

 د/ يسرا جالل الدين محمد

 د/ ريهام مدحت قرنى  

 أ/ أسماء سيد رمضان

 أ/ يحًد سراج ريضبٌ 

أ/  راثعخ عجد انتىاة 

 َبجً

 أ/ ايخ عًر عجد انعزيز

 الرسالة جمعية
 الوحدة االجتماعية بندر رابع

 ( 2اسكان طالبي )
 القومسيون الطبي

 عمي احمد مصطفي الشهيد مدرسة
  بنات االعدادية المحمدية مدرسة
 اساسي تعميم فارس مدينة مدرسة
 اعدادي لغات الرسمية زيدان عزة مدرسة

 مدرسة ابو بكر الصديق ابتدائي 
 ( بالمدن الجامعية1اسكان طالبات )

 المؤمنين الثانوية )انتساب( مدرسة ام
 مستشفي الرمد )انتساب

 مدرج
(8) 

 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 

 المكان أسم  المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة  

 السادسة

 

 

 

أ.د/ محمد جمال الدين عبد 

 العزيز

 

 أ.د/ فاطمة محمود عبد العليم

د/ عماد محمد عبد أ.م.

 السالم 

 قاسمد/ سعد عيد أ.م.

 د/ احمد عماد سعدأ.م.

 د/ هبة احمد رشاد

 أ/ ايه عزت السيد

 أ / عفيفى فتح هللا محمد

 عجد انحًيد أ/ شيماء جمال

 جمعية الهالل االحمر
 مدرسة البارودية

  االبتدائية الجون مدرسة
 االجتماعي التأهيل ادراة

 بنات الثانوية حسانين عائشة مدرسة
 العمدة هناء مؤسسة
 بنات الثانوية شمس عين مدرسة
  فارس بكيمان المعممين ةممحق مدرسة

 المستشفي العام
 مركز شباب المحافظة )أ( 

 (انتساب)بنين االعدادية الباسل مدرسة
 (انتساب)بنين الزخرفية الثانوية مدرسة

ق اعة الكمبيوتر  

 بالخامس

 9امام مدرج  



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان المؤسسةأسم   لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة  

 بعةالسا

 

 

 

 

 مصطفى محمد قاسم أ.د/ 

 د/ علياء عفان عثمانأ.م.

 َجالء رجت احًدد/ أ.م.

 د/ عال جمال احمد 

 د/ نُدح سيد يحًد

 أ/ نورا نبيل فوزى

 أ/ دينا قرنى محفوظ

 أ/ سهير حًدي يحًد

 أ/ اسراء جًعخ عجد انتىاة 

 فارس جمعية الفيوم لمتنمية والثقافة بكيمان
 المركز الطبي بالسد العالي

 اعدادي الفرنسية الصداقة مدرسة
 االبتدائية العسيمي مدرسة
 العز ابو الدين محي مدرسة
 بنات االعدادية اكتوبر 6 مدرسة
 االبتدائية الشعب مدرسة
  االبتدائية النقراشي مدرسة
 الدين صالح جمعية

 ادارة الطالئع بمديرية الشباب والرياضه
 ( بنين )انتساب(3طالبي )اسكان 

 نقابة االجتماعيين )انتساب(

 (9مدرج )



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم  المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة رئيس المجنة رقم المجنة

 اللجنة  

 ثامنةال

 

 

 

 

 أ.د/ احمد حسنى ابراهيم

 شبييخ جًبل سيدد/ أ.م.

 صباح حسن علىد/ أ.م.

 د/ ايًبٌ يحًد عجد انستبر

 د/ ريى احًد احًد

 أ/ اسالو طبهر ايبو

 أ/ يروح يجدي حسًُ

 ساليخ أ/ يحًىد سبنى

 فتحً عجد انغًُأ/ يصطفً 

 القران عموم جمعية
 االعدادية سالم محمد مدرسة
 بالبارودية الجديدة الصناعية الفنية مدرسة
 بالحادقة الفنية الثانوية مدرسة
  بنات الثانوية الفيوم مدرسة
  االبتدائية المنشية مدرسة
 بنين الثانوية الناصر عبد جمال مدرسة
 باغوص مدرسة
 فاطمة الزهراء االبتدائية مدرسة 

 رعاية شباب كمية العموم
 مدرسة الزراعة الثانوية بنين بالفيوم )انتساب(

 مدرسة الفيوم االعدادية الحديثة )انتساب(
 بنين) انتساب( مدرسة السالم االعدادية

 مدرج  
(9) 

 



 
 

  
 

 

            ة الخدمة االجتماعيةكليى                                                            التدريب الميدان

إنتساب( الفصل الدراسي    -/ إنتظام  رابعةالشفوي للتدريب الميداني لطالب الفرقة) ال  االختبارجدول  
 0202/  0200من العام الجامعي    االول

       90:  9الساعة      0200/   90/   99 الموافق       االثنين   يوم : 

 عًيد انكهيخ                                                                                                                        وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى وانطالة    

        

 (                          أحًد حسًُ اثراهيى)أ.د/                                                                                                        ( يىسف يحًد عجد انحًيد)أ.د/        
 

 المكان أسم  المؤسسة لجنة معاونة أعضاء المجنة المجنةرئيس  رقم المجنة

 اللجنة  

 تاسعةال

 

 

 

 

 

 أ.د/ منال فاروق سيد

 صفبء عزيز يحًىدد/ أ.م.

محمد عبد العال عبد د/ أ.م.

 العزيز

 د/ اسماء احمد جنيدى

 د/ هبة محمد عبد الوهاب

 أ/ ياسمين صالح سيد

 أ/ امال على على 

 عال كمال محمدأ/ 

  الخير نسائم جمعية
  بنين الثانوية سالم صالح مدرسة

  رياضية تربية شباب رعاية
 بالجامعة الفني النشاط ادارة 
 حسن الشيخ اول طفل رعاية مركز
  الجامعية بالمدن( 1) طالبي اسكان

  االعدادية الزهراء فاطمة مدرسة
  االبتدائية عارف السالم عبد مدرسة

 سادس بندر االجتماعية الوحدة
 الفكرية التربية مدرسة 

 عيادة التامين الصحي الشاممة بالحادقة )انتساب( 
 مدرسة الثانوية التجارية بنات )انتساب(

 ) انتساب( سابقا( مركز شباب الحالفيوالرياضة ) الشباب مديرية

 مدرج  
(92) 

 


