
   ١ 
 

 
 
 

 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩//م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                     لثالثةاالفرقــــة /       
   رف /ـالمشبنى كفر الدوار                                       ـة/ ـالمدرســ      

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   امنیة طارق صبحى محمود   ١
   یاسر النحاس السید سارة  ٢
   علیاء خمیس شحاتھ عبد الحمید   ٣
   ایة عبد الرحمن محمد   ٤
   مروة خالد عبد الرحمن  ٥
   منى عبد الناصر محمد محمود  ٦
   ندى على فتحى حسین الشیخ  ٧
   أمنیة عادل قطب السیدالشازلى  ٨
   أمنیة أحمد سعید محمد غریب الشرنوبى  ٩

   ندا محمد محمدعلى عبدالقادر  ١٠
   منى نبیل سلیمان   ١١
   مى حلمى محمد  ١٢
   اسراء امین الغباشى   ١٣
   دینا عنتر مرسى   ١٤
   فاطیما صالح الدین سید احمد   ١٥
   نورھان خالد حامد خالد   ١٦

   ایمان حمدى رمضان عبد الجواد  ١٧

   اسماء صبحى اسماعیل على  ١٨

   اسماء خیرى السید  غازى  ١٩

 
  -ملحوظة :

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

 رئیس القسم       المختص
 

 



   ٢ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                                      الثالثةالفرقــــة /     
  رف /ـلمشا           بكفر الدوارابو صالح الرسمیھ للغات /  ـةـالمدرســ      

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایمان رمضان مصطفى عبد الحمید  ١
   صفاء عوض سلیمان فرج  ٢
   اسماء محمد فوزى   ٣
   امانى سامى عبد الغنى عبد الحمید  ٤
  ایمان محمد عبد الغنى   ٥
   اسراء خمیس محمود الطباخ   ٦
   امل محمد حسن السید صومع   ٧
   اسماء خالد محمد عبد المقصود  8

 
 

  -ملحوظة :
 

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

 
 

 رئیس القسم       المختص
 
 
 
 
 



   ٣ 
 

 
 
 
 
 

 
 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                                الثالثة الفرقــــة /          
   رف /ـالمش            المصنع الجدیده بكفر الدوار/   ـةـالمدرســ          
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ریھام سالمھ محمد حسن   ١
   یاسمین محمد جمعة فتح محمد   ٢
   أسماء سعید عبدالحمید محمد  ٣
   دعاء خالد محمد  ٤
   ندا زمزم فتوح على زمزم   ٥
   دنیا عادل عثمان   ٦
   جورجینا سمیر عادل جرجس  ٧
   االء عبد الواحد محمود اللیثى  ٨
   ایناس حسن عبد الھادى احمد  ٩

   ایھ یس احمد   ١٠
   ایمان عاطف عبد الحفیظ   ١١
   ھدیر أحمد عبدالحلیم السعدنى  ١٢
   كوثر طھ عبدالفتاح عبدالقوى  ١٤
   االء ابراھیم على عبد الرحمن  ١٥
   دالیا على عبد الرحمن الصفتى  ١٦
   ھبھ حسنى منصور احمد  ١٧

 
  -ملحوظة :

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

 
 مرئیس القس       المختص



   ٤ 
 

 
 
 

 
 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                            الثالثة الفرقــــة /         
  رف /ـالمش                        كفر الدوار البلد/    ـةـالمدرســ         
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   سمر محمد االمام على   ١
   بسمة حمدى عبد الستار   ٢
   ایة أحمد عبدهللا محمد خضیر  ٣
   اسراء حماد احمد   ٤
   ھناء صبرى زكى   ٥
   امانى السید ابراھیم جاد  ٦
   امل احمد مصطفى ابراھیم سعید  ٧
   ایات ابراھیم ابراھیم عبد الغفار  ٨
   مبروكة حلمى ابو السعود   ٩

   منة هللا رجب محمد   ١٠
   نادین محمد عبد اللطیف  ١١
   سلمى غنیم محمد غنیم   ١٢
   اسماء رزق محمد رزق  ١٣
   ھدیر ممدوح سعد سید  ١٤
   ایفلین یوسف ذكرى مصرى   ١٥
   عبدهللا إبراھیمنھى رمضان   ١٦
   یاسمین على أحمد الوكیل  ١٧

 
  -ملحوظة :

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

 
 

 رئیس القسم       المختص



   ٥ 
 

 
 

 
 

 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                           الثالثةالفرقــــة /             
  رف /ـالمش             كفر الدوار ابراھیم عبد العالـة/ ـالمدرســ            

  
رقم  م

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوس
   ھدیر احمد محمد فتح هللا  ١
   اسماء خمیس عبد المعطى محمد  ٢
   صالح ایة محمود بسیونى   ٣
   ایمان محمد صبحى صالح   ٤
   نادیة شعبان شعبان   ٥
   اسراء محى الدین عبد الحكیم   ٦
   روان حمدى طلبة   ٧
   یارا رافت عبد العزیز عبد العاطى  ٨
   امیرة مھدى محمد على سالمة  ٩

   روان ابراھیم رجب محمود  ١٠
   یاسمین عادل بیومى احمد محمد بدر  ١١
   عبیر ممدوح رشوان عبد الحمید  ١٢
   نورین مسعد عبد الرازق محمد سلمان  ١٣
   ھدیر احمد محمد احمد على قندیل   ١٤
   میاده مصطفى سعد عبد العزیز  ١٥
   ایة محمد العزب یوسف مشرف  ١٦
   نیرة محمود السید سالم   ١٧

 
  -ملحوظة :

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

 
 

 رئیس القسم       المختص



   ٦ 
 

 
 
 

 
 ف٣                          یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                          الثالثة الفرقــــة /        
   / رفـالمش                 العكریشھ بكفر الدوار /    ـةـالمدرســ        

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   اسراء نور منشاوى   ١
   منى یوسف محمود عوض  ٢
   نورھان عاطف سعید   ٣
   امل محمود حامد زین   ٤
   سھیلھ عبد الناصر سالم عبد هللا   ٥
   عطیات یوسف ناجى البرقوقى   ٦
   وردة رمضان محمد عبد اللطیف   ٧
   اسراء عبد الھادى محمد عیسى   ٨
   میاده سعید سعد  ٩

   امانى صالح عبد المولى   ١٠
   ایمان محمد سلیم محمود  ١١
   عال جمعة بسیونى قطب  ١٢

   ھاجر صالح سالم النجار  ١٣
   مى محمد مصطفى   ١٤
  ندى محمد حامد ابراھیم ابو زید   ١٥

 
  -ملحوظة :

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

 مرئیس القس       المختص
 

 



   ٧ 
 

 
 
 
  

 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                  الثالثة الفرقــــة /          
  /رف ـالمشالمھاجرین بكفر الدوار                    /    ـةـالمدرســ          
  

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ھند على على الشربینى  ١
   البنا ابراھیممحمد االء مجدى محى الدین   ٢
   ایھ خالد مصطفى   ٣
   نورا خمیس ابوزید  ٤
   عال سعد على محمد السید  ٥
   اسراء عادل محمود ابراھیم  ٦
   ایمان السید محمود الجندى  ٧
   ایھ سعید محمد عبدالال  ٨
   فھمىاسماء عبد العزیز   ٩

   شیماء عوض محمد زین العابدین  ١٠
   وفاء عبد الدایم حلمى رضوان  ١١

 
  -ملحوظة :

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

    مرئیس القس       المختص
 

 
    
 
 
 



   ٨ 
 

 
 

 
 
 

 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

  عربى ھ ـطفـولــ الشعبة /                                الثالثة الفرقــــة /
  رف /ـالمش    عمر بن الخطاب التجریبیة  كفر الدوار   / ـةـالمدرســ

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   إیمان مھدى حبیب القراجى  ١
   سارة عادل فوزى على مرعى  ٢
   اسماء صالح عبد الحمید محمد البغدادى   ٣
   نورھان محمد عبد الاله غانم   ٤
   امیرة بشیر عبدهللا حمزة ابو سعید  ٥
   ناجى خلیفایمان حافظ   ٦
                نورھان اشرف محمد بھى    ٧
   نورھان سالمة رمضان سالم  ٨
   بسمھ عبد السالم عبید محمد على  ٩

   دنیا عبدهللا سعد البوھى  ١٠

   امیرة عزت عبد السالم اباظة  ١١

   نوران اسامھ محمد عبد الباعث   ١٢

   نورا عبد الظاھر على   ١٣

   بسمھ خالد محمد محمود غانم  ١٤

 
  -ملحوظة :

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

 
 رئیس القسم       المختص 

 


