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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 219/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                                      هدى شعراوى بكفر الدوار / ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م

   اميرة ايهاب رفعت عبد العزيز 9921 1

   االء اشرف فتحى عبد الخالق معوض 9922 2

   ابتسام حربى احمد يونس ابو ابراهيم 9922 3

   داليا عبد العزيز عبد هللا الحفناوى 9112 4

   محمود خروبسمر محمد  9111 5

   دنيا على رجب على 9112 6

   ابتسام عبد العظيم احمد الششتاوى 9922 7

   شروق عادل على الحداد 9112 8

   عال صالح عبد الفتاح محمد 9122 9

   عمرو وحيد فؤاد السيد 9122 10

   منال سعد محمد سعد حسين 9122 11

   منى يوسف محمد يوسف 9122 12

   حسين عبد الرحيم عبدهمى  9121 11

   بسمة السيد عباس حسن محمد 9111 12

   سمية كمال محمد عبد الحميد 9119 11

   شرين عبد الرحيم احمد عبد الرحيم 9111 12

 -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 اب إلى قسم التربية العملية شهرييتم تسليم الغيا

  

 قسمرئيس ال      المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

  رياضةالشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

المشرف /                                                                       بور سعيد بكفر الدوار/   ـةـالمدرســ

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اجالل عبد اللطيف محمد عبد اللطيف 9922 1

   امينة عبد الصبور السيد حمزة 9922 2

   صالح محمد ايمان محمد 9129 3

   ندى طارق صبحى حسن 9122 2

   سارة حسن فرغلى عثمان 9192 5

   شيماء ابراهيم محمد حسن 9112 6

   فاتن خالد عبد التواب عبد العظيم 9112 7

   مروة محمد زكى غانم 9122 8

   مصطفى حسام الدين على حسن 9122 9

   مها عبد الهادى عباس عبد الهادى 9121 10

   نور الهدى سعيد صبحى سعد 9122 11

   هبه محمود عبد الرحيم محمد 9121 12

   هدير مصطفى الدكرونى عبد العزيز 9221 11

   نور الدين ناصر محمد شعبان 9121 12

     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 ياالعملية شهرب إلى قسم التربية يتم تسليم الغيا

 رئيس القسم       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                            ماجدة الصيرفى بايتاى /   ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسالم ابراهيم السيد الشبراوى 9922 1

   اسالم السيد عبد الفتاح الجيار 9922 2

   ايمان سمير احمد المدبولى  9922 3

   الحميد عاشوررانيا على عبد  9112 4

   اسماء عصام مبروك الباجورى 9922 5

   زينب على طه على الزهيرى 9192 6

   امال محمود عزت سعد الشامى 9922 7

   ايمان فرج على احمد 9121 8

   سارة سعيد حسن الخولى 9192 9

   عزة خيرى عبد النبى حسان 9122 10

   نيرمين عصام عوض ابو عيشة 9122 11

   هبه عوض عبد المجيد محجوب 9121 12

   هناء شاكر محمد حسن ملوخية 9222 11

   هناء هاشم عبد العظيم عيسى 9222 12

11     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 ياب إلى قسم التربية العملية شهريتم تسليم الغيا

 مرئيس القس       مختصال
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

                                  المشرف /                                  االعدادية الجديدة ابو حمص/  ـةـالمدرســ

   

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء سامى زيدان الديب 9921 1

   اميرة سامى زيدان الديب 9921 2

   عال جابر محمد عبد الحميد يونس 9122 3

   مبروك عبد الاله مبروك السيد 9112 4

   العاطى حمدان عبد العاطىمحمد عبد  9112 5

   محمود عبد العزيز منصور مقدم 9112 6

   مروة احمد صالح العطار 9121 7

   فتحى طه محمد سيد ندى 9121 8

   نسمة صبحى حماده عبد الرحيم 9129 9

   نورهان محمد فتحى محمود 9122 10

   هناء عبد العظيم محمد صبحى 9221 11

     

     

     

     

 

  -ظة :ملحو

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  رياب إلى قسم التربية العملية شهيتم تسليم الغيا

 سمرئيس الق       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

المشرف /                                                                       الزهور االعدادية بالمحمودية/  ـةـالمدرســ

   

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسراء اسماعيل محمد خميس 9922 1

   اميرة حامد طلبه مرسى 9929 2

   ايمان محمد عبد الهادى صالح 9121 3

   شيماء جابر محمد الدش 9112 4

   شيماء فكيه احمد عالم 9112 5

   صفاء محمد عبد السالم الحوشى 9122 6

   ناهد رضا محمد ابراهيم قاسم 9122 7

   نجاة محى الدين عبد الواحد صالح 9122 8

   هاجر الليثى محمد غانم 9122 9

   احمد عبد الخالق عبد الخالق صالح 9921 10

     

     

     

     

     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  ريايتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شه

 سمرئيس الق       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

المشرف /                                                                                 ناصر شبراخيت/  ـةـالمدرســ

   

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسالم كامل محمد عيسى زيدان 9921 1

   اسماء محمد السيد صبحى العش 9921 2

   الفتاح يوسف وهبهاميرة على عبد  9922 3

   ايه مصطفى محمد االنصارى 9122 4

   سامح عبد المنعم محمد الحناطى  9112 5

   سهيلة ايمن محمد خضر 1111 6

   محمود رشاد محمد دياب  9112 7

   نادية محمود عبد المحسن خليفة 9121 8

   نانيس عبد العظيم محمد عبد الواحد 9122 9

   المنعم حسن يقطينهبه عبد  9129 10

   هدير محمد فهمى نور الفحل 9229 11

12     

11     

12     

11     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  ريايتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شه

 سمرئيس الق       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

المشرف /                                                                                 / االعدادية بنات القديمة بالدلنجات ـةـالمدرســ

   

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امانى رافت امين المنطلب 9922 1

   ايمان عصام مبروك على الباجورى  9122 2

   مجدى عبد الرقيب حسنعزة  9121 3

   مها توفيق عبد القادر عبد الجليل 9122 4

   هدير خليل عوض الجندى 9122 5

     

     

     

 

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  ريايتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شه

 سمرئيس الق       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة الشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

المشرف /                                                                                  االعدادية بنات بحوش عبسى/  ـةـالمدرســ

   

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امانى طه احمد سعيد 9922 1

   رحاب ماهر قاسم حلوه 9192 2

   حناكارولين طلعت انيس  9111 3

   مريم ابراهيم محمد جبريل 9121 4

   مروة ابو الغيط ابراهيم ابو الغيط 9122 5

6     

7     

8     

9     

10     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  ريايتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شه

 مسرئيس الق       المختص
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 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

 رياضة  الشعبة /                الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                                      الحديثة حوش عيسى/  ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م

   ايه يوسف عبد الفتاح محمد عبد الحميد 9112 1

   بسمة محمد السيد حسن مصطفى 9119 2

   الشلقامىسارة عاطف حامد  9192 3

   ايه محجوب محمود الغراوى 9122 4

   ايه اشرف عبد المقصود مهنا 9122 5

   طه محمد طه اسماعيل 9121 6

   مارى جالل فؤاد كامل 9111 7

   كريمة خميس عبد هللا الخولى 9119 8

   محمد دسوقى السيد ابو المكارم 9111 9

   مروة طه توفيق عبده 9129 10

   عبير قطب محمود عبيد 9111 11

   محمد على صالح عبد الحليم 9112 12

   الحميد فتحى القواسشيماء عبد  9112 11

   هبه مسعود عبد الوهاب حمادى 9122 12

   رحاب اسامة عبد المعطى كرشة 9112 11

 

 -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  



12 

 

 

 لقسمرئيس ا      المختص

 
 

 

 

 

 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

  رياضةالشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                                    بدمنهور الملك فيصل/ ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   دعاء عبد الحق عبد العزيز عبد الخير 9111 1

   علياء محمود قاسم السكرى 9122 2

   مها جمال شعبان النوحى 9122 3

   نجالء محمد احمد خليل  9122 4

   عبد السالم محمد عبد السالم عبد الجواد 9129 5

   نوره محمد محمد المسلمانى 9121 6

   نورهان بسيونى محمد بدر 9122 7

   هبه هللا ابراهيم مرشدى 9121 8

   هبه محمد االنصارى دياب 9122 9

   هدير انور عبده ابراهيم النجار 9122 10

   هدير سمير محمد شاهين 9222 11

   هدير عبد المحسن محمد رمضان 9221 12

     

     

     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  ب إلى قسم التربية العملية شهرييتم تسليم الغيا



11 

 

 

 رئيس القسم       المختص

 
 

 

 

 

 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   رياضةالشعبة /            الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                               احمد عفت بدمنهور/  ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   والء سعيد مصطفى الخولى 9222 1

   ابراهيم شحاتهسارة جمعة  9192 2

   احمد سعيد عبد الرحيم يوسف 9929 3

   ياسمين عادل الصافى جاب هللا 9222 4

   احمد محمود فتحى موسى 9921 5

   سارة جمعة ابراهيم شحاته 9192 6

   اسراء ممدوح حسين حنورة 9922 7

   اسماء جمعة محمد المقدم 9929 8

   اميرة محمد كمال النقيب 9921 9

   انجى محمد ابراهيم الفخرانى 9922 10

   ايمان رجب حسين العقارى 9922 11

   ايه محمد معوض البنا 9122 12

   رضوى احمد سعد الشيخ 9191 11

   روان سمير ابراهيم ماضى  9191 12

   رحاب صالح عبد الفتاح عبد الواحد 9112 11

     

  -ملحوظة :

 التربية العملية بالكلية اليتم التحويل إالبمعرفة قسم

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  



19 

 

 

 مرئيس القس      مختصال

 
 

 

 

 

 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                           الحدائق القديمة بكفر الدوار/  ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسامة سالم محمد ابراهيم 9219 1

   اسماء احمد عبد الرحمن ابو العينين 9212 2

   عبد الونيس عبد المولىايات فوزى  9291 3

   باسم منصور محمد اسماعيل 9212 4

   حمادة مدحت فؤاد جعفر 9221 5

   داليا حسين حسن محروس 9221 6

   رنا شريف عيد محمود 9222 7

   سمر اشرف محمد شعبان على 9211 8

   فاطمة الزهراء محمود عبد النبى 9222 9

   مايسة كمال محمد السيد 9222 10

   محمد رمضان الحسينى محمد 9221 11

   مها محمد بدرى سليم محمد 9222 12

   والء جابر ابو الفتوح محمد 9121 11

   وفاء فتحى ابو العينين محمد 9122 12

   ايه مصطفى كامل متولى 9219 11

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم تسليم 

 



11 

 

 قسمرئيس ال                 المختص

 

 
 

 

 

 

 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

  علومالشعبة /                  الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                                          بكفر الدوار الحديثة/  ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سلمى احمد عبد الهادى شعبان  9212 1

   صباح هوارى معروف 9221 2

   عبد الرحمن عبد العظيم محمد نصار 9229 3

   عماد منير بخيت بخيت 9221 4

   محمود السيد احمد دره 9222 5

   نرمين ناصر عبد الهادى 9222 6

   نورهان طارق صبحى صالح 9222 7

   هاجر حسن محمد حسن تركى 9222 8

   نورهان كمال محمد ابو زينة 9222 9

   هبه البدرى عبد المنعم رمضان 9221 10

   هبه سامى عريان خليل 9229 11

   هدير محمد احمد معروف  9222 12

   هلدا حسين جابر منصور 9222 11

   امينة احمد محمد حافظ خليفة  9292 12

   ايه نادر محمد باز 9211 11

   وفاء جابر ابو الفتوح محمد 9121 12

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  قسم التربية العملية شهريب إلى يتم تسليم الغيا



12 

 

 

 مرئيس القس       المختص

 
 

 

 

 

 يه ــلـعـمه الــقسم التربي

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

   رف /ـالمش                                       عبد الهادى السقا بايتاى/  ـةـالمدرســ

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايه جمال عبد العظيم سالمة عطيه 9292 1

   اسراء سليمان ابراهيم المدبولى 9212 2

   اسماء محمد احمد مصطفى 9212 3

   العزيز محمد الزينى امنه عبد 9212 4

   تسنيم جمال عبد المجيد محمد 9211 5

   محمد خيرى محمد عبد القادر 9222 6

   مريم حسين محمد حسين رمضان 9222 7

   االء طه عبد المجيد سلمان فوده 9121 8

   هند محجوب المصرى محجوب 9221 9

10     

 

  -ملحوظة :

 التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم 

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 

 

 

 



11 

 

 

 

 
  

 

 
 قسم التربية العملية

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
    

  علومالشعبة /                 الدبلوم العام فى التربية  الفرقــــة /

 رف /ـالمش                                          حاتم ادريس ابو المطامير/  ـةـالمدرســ

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ابتسام محمد سعد بشير 9212 1

   اسراء احمد عبد الغنى عيسى  9211 2

   موسى عطيةاميرة عاشور  9291 3

   على ابراهيم محمد حسين ابو عفش 9222 4

   مبروكة عارف على عبد الحفيظ 9222 5

   حماد محمد عبد الواحد عبد السالم 9222 6

   هدير محمود عبد المقصود صقر 9222 7

   هند رجب سعيد محمد 9222 8

9     

10     

 

  -ملحوظة :

 التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم 

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 

 



12 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية  

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علوم /  الشعبة                الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

 

  المشـرف /                                       االعدادية بنات بالمحموديةالمدرســــة / 

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان عماد السيد الرفاعى 9291 1

   سالى محمد الشناوى عطية 9219 2

   محمد مطاريدمحمد احمد  9229 3

   مى مجدى عبده حلبى عيد 9221 4

   هدير شبل عبد القادر زين الدين 9221 5

6     

7     

 

 

 

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 



12 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية   

                        

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                                      بدمنهور عبد المنعم رياضالمدرســــة / 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان عبد المطلب عبد المقصود عبد المطلب 9292 1

   ايه احمد عبد العزيز عبد النبى العربى 9292 2

   ايمان اسعد حسنى الكتاتنى 9292 3

   احمد رمضان اسماعيل ابو الوفا 9211 4

   اسالم جمال الدين رجب عمر 9211 5

   اسماء سمير صبحى صهوان 9212 6

   اميرة محمد فؤاد االشمونى 9299 7

   ايه رجب يونس عبد الخالق 9292 8

   حفصة صبحى رمضان الشيخ 9212 9

   دعاء موسى عيسى متولى 9222 10

   عادل اسماعيل محمدايه  9212 11

12     

11     

12     

11     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 

 



12 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                                    عاشور بدمنهورالمدرســــة / 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايه مصطفى عبد الونيس غيات 9211 1

   تهانى منصور بيومى بيومى 9212 2

   تيسير عبد الحميد عبده السيد 9212 1

   حسن ابراهيم حسن شبانه 9212 4

   خيرات خالد محمد خير هللا 9229 5

   دينا عبد هللا زكى زيدان 9221 6

   المسلمانىرحاب عالم محمد  9222 7

   ريم محمد مرسى عبد ربه 9212 8

   سالى محمد ابراهيم نوار 9211 9

   سمر احمد خيرى حسن سيما  9211 10

   سمية جمال محمد صبحى نونو 9212 11

   سوزان عصام انور الشربينى 9212 12

   بسمة محمد عبد الرحمن الفحل 9122 11

12     

11     

 

  -ملحوظة :

 التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية اليتم

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 

 

 



12 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                                    وجيه اباظة بدمنهورالمدرســــة / 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سيف االسالم على خضرة 9212 1

   شيماء ربيع محمود شحاتة 9222 2

   عال مبروك عبد العزيز زين الدين 9221 3

   غادة محمد عوض الجندى 9222 4

   فايزة صالح عبد الجليل عبد الجواد 9222 5

   منار عمر عبد العليم داود 9221 6

   محمد سعيد رجب زلط 9222 7

   محمود محمد احمدة البنا 9222 8

   مروة محمد مصطفى زين الدين 9222 9

10     

11     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 

 



92 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   علومالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

  المشـرف /                                      الملك فيصل بدمنهورالمدرســــة / 

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى عبد المنعم محمد عويس  9229 1

   ناريمان ممدوح خالد المزين 9222 2

   هبه محمد شعبان االحول  9222 3

   منى محمد سمير مرعى 9221 4

   وفاء محمود محمد اللقانى 9121 5

   والء احمد محمد يس 9129 6

   سمر على عبد العظيم عميش 9212 7

   رضا ابراهيم عبد هللا خفاجى 9222 8

   رحمه ابو النور محمد ابو النور ا9222 9

10     

 

 

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 رئيس القسم       المختص

 



91 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                                      بكفر الدوار هدى شعراوىالمدرســــة / 

 مالحظات تاريخ التحويل ـــــماإلســــــــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس م

   ابراهيم ابو المكارم محمد العشرى 1122 1

   امنية محمود احمد عبد المجيد 1192 2

   اميرة دسوقى خليل شرشح 1199 3

   ايه على نصحى محمد 1111 4

   بسمة سعيد عبد الحميد مرسى 1111 5

   حسن عبد العاطى صالح عبد العاطى 1111 6

   دعاء مصطفى كامل عبد الشهيد يونس 1122 7

   راندا محمد محمود احمد سعد 1121 8

   رحاب محمد عبد المقصود سليمان 1122 9

   سماح انور اصالن حسان 1119 10

   شيماء فرج على احمد العرامى 1112 11

   ليلى حمادة عبد المبدى 1129 12

   سماح عبد الرازق عبد الحفيظ 1111 11

   مروة زغلول بسيونى عمارة 1129 12

   مى عبد المنعم محمد جمعة 1121 11

   نيرة محمود احمد شرف 1122 12

   بوادىوالء سعيد محمود  1121 12

   اميرة زغلول على شلبى 1111 12

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  التربية العملية شهريا  يتم تسليم الغياب إلى قسم 

 

رئيس القسم       المختص



99 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

  المشـرف /                                 االرشاد ابو حمص  المدرســــة / 

 

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   االء سالمة عبد الحميد دلعاب 1122 1

   اميرة صبحى ناجى ابو عيسى  1192 2

   حنان عطا هللا عبد العاطى حسين 1112 3

   رانيا محمد شحاته على رجب 1192 4

   هدير محمد فتحى محمود 1122 5

   هناء محمد ابراهيم سعد مهدى 1122 6

7     

8     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 

 رئيس القسم       المختص

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 
  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /               ماجدة الصيرفى ايتاى البارود          المدرســــة /

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هانم عبد الغفار عبد المجيد بركات 1121 1

   اسالم عبد البارى احمد جراده 1112 2

   اسماء محمد سليمان عبد ربه 1112 3

   خلود جابر يوسف حيدر 1112 4

   رانيا محمد محمود صديق 1121 5

   سلوى محمد محمد قويدر 1111 6

   كامل الحيصمحمد عبد الجواد  1122 7

   اسماء حسنى رمضان عبد الخالق 1112 8

   اسماء محمد عبد المقصود عبد الرحمن 1112 9

   هاجلر حسن سعيد البشبيشى 1122 10

11     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 

 رئيس القسم       المختص



92 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

  Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

 

  المشـرف /                                      حاتم ادريس ابو المطاميرالمدرســــة /

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان عيسى محمد على درهاب 1192 1

   ايمان فرحات عبيدحميده 1192 2

   ايمان نادر سباعى سالم 1112 3

   الزهراء محمد على الفيومى 1122 4

   سارة حاتم محمد امبابى 1122 5

   سميرة ابراهيم حسن محمود  1111 6

   مارينا عاطف صبحى يوسف 1122 7

   مروة السعيد مصطفى عرفه 1121 8

9     

10     

 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  
 

 

 رئيس القسم       المختص

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

  

 

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

  Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

 

  المشـرف /                                      الجمهورية بدمنهورالمدرســــة /

  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   االء فؤاد عطية حسن خلفة 1122 1

   اثار محمد عبد المبدى محمد 1112 2

   احمد عبد العاطى محمد عبد اللطيف 1111 3

   اسراء النجيلى عبد القوى النجيلى اسماء احمد  1111 4

   فريكاسماء احمد ابراهيم  1112 5

   اميرة ابراهيم محمد الزغبى 1191 6

   ايمان محمد ناصف عبد اللطيف 1192 7

   ايه وائل عبد المقصود حسن 1119 8

   امنية السيد محمد الشين 1191 9

   حسناء عماد الدين الشهاوى 1112 10

   ايمان مصطفى ابو زيد سرحان 1192 11

 

  -ملحوظة :
 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم التحويل 

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  
 

 

 رئيس القسم       المختص

 

 

 



92 

 

 

 

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                بدمنهور            اسماعيل الحبروك المدرســــة /

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   د ابراهيم البريرىيحنان سع 1112 1

   خلود محمود محمد القرش 1112 2

   رحمه محمد صالح الدين ابو زيد 1122 3

   محمد احمد عبد الجواد عامر 1121 4

   سارة محمد عبد اللطيف البنا 1122 5

   عمر محمد عمر عيد 1112 6

   فاتن عبد الهادى على احمد 1112 7

   فاطمة احمد بهاء الدين الطنوبى 1112 8

   كريمة عبد السالم انور السمبختى 1121 9

   فاطمة الزهراء حسين مهنا  1122 10

   مارينا صدقى ميخائيل عطا 1121 11

     

 
    

 
  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  

 

 

 رئيس القسم       المختص



92 

 

  

 

 
 قسم التربية العملية

 2019/2020أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 
   

   Eالشعبة /                 الفرقــــة / الدبلوم العام فى التربية 

   المشـرف /                                     التعاون االنسانى بدمنهورالمدرســــة / 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد صبرى محمد عطية  1122 1

   محمد فتحى محمد البحيرى  1122 2

   ندا ماهر شعبان حزيمة 1122 3

   هبه صبرى حسنى سرحان 1129 4

   مروة فوزى عبد الخالق العشرى 1121 5

   نهال محمود محمد فريك 1122 6

   الهام محمد احمد شعيب 1122 7

   مروة هشام عبد المنعمالمحالوى 1122 8

   هند مصطفى على العباسى 1122 9

   هدير حمزة فهمى وز 1122 10

   هدير رمضان ابراهيم المهدى  1121 11

   وفاء محمد عبد الفتاح الشاعر 1122 12

   هند عبد الوهاب محمد الجندى  1122 11

     

     

     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  
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