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 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٦٢٠١/٧٢٠١أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /               االولــىالفرقــــة /
  سالفة احمد الفوال رف /ـالمش             بالمحمودیھ النیلـة/ ـالمدرســ

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   سحر مكرم ابر اھیم محمد مدكور  ١
   ھدیر محمد مصطفى محمد  ٢
   أمیرة حسنى محمود أبوالعنین  ٣
   رانیا محمد عبدالسالم نعیم  ٤
   أفنان صبرى فتحى ھنة  ٥
   ایة مسعد حسین   ٦
   نیرة احمد االخضر   ٧
   عبیر عالء ابو الخیر   ٨
   اسراء عماد محمد القط   ٩

   اسماء محى الدین محمد الغریب   ١٠
   دالیا ترابیھ سعید عقال   ١١
   اسماء احمد السرو   ١٢
   ندى مسعد جابر خیرهللا  ١٣
   دینا صبرى منیسى  ١٤
   بسنت مأمون االشمونى   ١٥
   اسراء فیصل عید   ١٦

 
  -ملحوظة :

 
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
 ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا

 
 

 رئیس القسم       المختص
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 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٦٢٠١/٧٢٠١أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                          االولــىالفرقــــة /
 جماالت محمد عامر رف /ـالمش           بالمحمودیھ للتعلیم االساسىالزھورـة/   ـالمدرســ

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   منى فكرى الركایبى   ١
   ایمان محمود خلیل شاھین   ٢
   رنا زیدان عبد الھادى ابو الحسین   ٣
   الھام عبد الحكیم فؤاد محمد مرعي  ٤
   امنیھ على محمد مخیمر  ٥

 
  -ملحوظة :

 
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
 ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا

 
 

 رئیس القسم       المختص
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 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 
 م٦٢٠١/٧٢٠١أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /      الثالثةالفرقــــة /

  رف /ـالمش    بالمحمودیھمحمود سامى البارودى ـة/    ـالمدرســ
  

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   نورھان خمیس ابراھیم   ١
   نجوى یاسر محمد ابراھیم   ٢
   بسنت اشرف عبد الرؤف غازى   ٣
   اسراء ناجى سعد محمد البحیرى   ٤
   رحمھ قطب السید على ابو العطا  ٥
   ھدیر الشحات البشبیشى  ٦
   شیماء حسن درویش الوكیل  ٧
   مى محمد على السطوحى الشافعى  ٨
   مى محمود فتحى محمد مخیمر  ٩

 
  -ملحوظة :

 
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
 ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا

 
 رئیس القسم       المختص

 


