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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الرابعةالفرقــــة /       
 ھناء عبد الكریم كحیلرف /ـالمش         بابو المطامیر حاتم ادریس/ ـةـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
مى مصطفى عطیة 1
سارة عبد الرازق فرج2
رقیھ فتحى موسى عمر3
شیماء فرید عید محمود4
فاطمة ھالل حافظ خلیل5
شیماء صبحى على عیسى حسین6

مروة حماده احمد احمد7
دنیا یاسر سعد السید8
بدور محمد احمد9

شیریھان محمد عبد الواحد10
ایة عاشور سعد عبد العظیم11
صابرین ابراھیم عبد الحمید خیر هللا12
13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2



ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /      الرابعةالفرقــــة /
/ رف ـالمش       الناصریھ بالدلنجات/  ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اغارغدة عادل سعید 1
سناءأسماء رضا رمضان حامد عی2
مھا فتحى محمد جامع 3
لوكیل صابراسماء عبدا4
رانیا صالح مبارك شعیل5
ھان أیمن راضى عبدهللانور6
امانى شكرى محمود بدر 7
رانیا احمد عسل 8
نھا نبیل عباس 9
اسراء محمد مسعود ھندى 10
ایمان مصطفى محمد الخولى 11
امانى مصطفى مبارك صالح12
ھناء مصطفي محمد محمود مصطفي خضر13
ندي الشافعي عبد الجواد سعد الشافعى14
ابراھیم عبد الستار السقااسراء 15
رفیدة على مصطفى عامر16
الحسناء محمد حافظ الفقى17

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                    الرابعةالفرقــــة /
رف /ـالمش                 المـحمـدیھ بالدلنجـات/  ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
دعاء جبریل عبد المقصود الحوفى1
سارة رزق صالح2
بسمة ماضى رمضان 3
سوزان محمد محمود ابراھیم 4
سعیدة سعد ابراھیم منصور5
مى سعید مصطفى زین الدین6
عبدالمجید سید أحمدمى یاسر محمود 7
ایھ محمد على محمد البركاوى8
سمر محمد عبد السالم 9

شاھندا عبد المجید محمد 10
والء السید ابراھیم عبده 11
صابرین عبود مرجان12
شیماء حسین سعد النوام13
اسماء حمدى محمد التداوى 14
15

 -ملحوظة :
التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة الیتم

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



ف 2
یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /            الرابعةالفرقــــة /
رف /ـالمش                الفتح بالدلنجات/  ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیره حمدى مساعد كامل 1
أمیرة محمد فؤاد عبدهللا زكرى2
اسماء صالح عبد الحلیم 3
فاطمة اشرف عباس عبد الودود 4
ھاجر احمد سعید عید حبیب 5
ایة احمد دربالھ الوكیل 6
ایمان ابراھیم كامل 7
ایھ عبد الناصر رجب8
ھدیر اشرف عبد المولى9

رقیة محمد فھیم محمد عبد السالم10
یوسفبسمة محمود على 11
ضحى عصام ایوب عبد الحلیم12
امل عبد هللا عبد الھادى محمد 13
أمیمة الصابر عزوز محمد14
ساره محمد عبد الرازق عیسى15
16

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

شھریاً یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة 
رئیس القسمالمختص



ف 2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /  الرابعةالفرقــــة /
رف /ـالمش عبود بالدلنجات          / ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
وداد صبرى عبد المنعم ابراھیم األقرع1
والء بسیونى عبد هللا 2
ھدیر جابر عبدالعاطى عبدالقادر3
ھدیر وجیھ ابراھیم محمد مسعود4
هللا بسیونىنورھان ممدوح عبد 5
سیناء عبد السالم خمیس فرج6
امل عبد العزیز عمارة7

ایات سعد محمود السید شكر8
9 

 -ملحوظة :

یتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



1

ف 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م6201/7201أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /الرالبعةالفرقــــة /
/ رف ـالمش  بالمحمودیھ بنى/ ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سحر مكرم ابر اھیم محمد مدكور1
ھدیر محمد مصطفى محمد2
دینا صبرى منیسى3
رانیا محمد عبدالسالم نعیم4
أفنان صبرى فتحى ھنة5
ندى مسعد جابر خیرهللا6
نیرة احمد االخضر 7
عبیر عالء ابو الخیر 8
اسراء عماد محمد القط 9

اسماء محى الدین محمد الغریب 10

دالیا ترابیھ سعید عقال 11
اسماء احمد السرو 12
اسراء فیصل عید 13
ھناء محمود عوض رمضان14
15
16

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

ف 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م6201/7201أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة / الرابعةالفرقــــة /
 رف /ـالمش         محمود سامى البارودى /ـةـالمدرســ

(بالمحمودیة)                         
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نورھان خمیس ابراھیم 1
نجوى یاسر محمد ابراھیم 2
بسنت اشرف عبد الرؤف غازى 3
اسراء ناجى سعد محمد البحیرى 4
بسنت مامون االشمونى5
ایمان محمود خلیل شاھین6
راندا زیدان عبد الھادى ابو الحسین7
امنیة على محمد مخیمر8
امیرة حسنى محمود ابو العینین9

ایة مسعد حسین10
فكرى الركایبىمنى 11
12

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



1

ف  3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /        الرابعةالفرقــــة /                
رف /ـالمش      سالــم عالم بایتاى/  ـةـالمدرســ               

تاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مالحظاتالتحویل

شیماء عادل محمد عبد الرحیم ابو سعدیھ1
ھبھ وجیھ رمضان بسیوني علي نعیم2
االء محمد بدوى3
ھناء عادل مختار شتا 4
ایناس حمدى عبدالونیس عطیة العشرى5
دعاء رمضان جمعة على 6
سارة رمضان محمد سرور 7
ایة صبرى رضوان 8
اسراء سامى السید البربرى 9

فاطمة محمد رجب فلیفل 10
سامیة سعید حفناوى ابو النجا 11
ایة جمیل اسماعیل الزلوعة12
على عبد الحلیم فایدشیماء 13
نورا احمد على محمد بكر14
حسناء السید السید حسن السیسى15
فاطمھ مصطفى بسیونى على ابو خزیمھ16
ایمان عبد هللا محمد عبد الباقى17
ایھ محمد محمود صدیق18
ایمان محمود عبد اللطیف السید فتح هللا19
قندیل محمداھداء فوزى 20
21

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ   / الشعبة          الرابعة الفرقــــة /
  

رف /ـالمش      ایتاى البارود الجدیده /  ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة سعید حجازى1
جینا فایز سعدعبدالمسیح2
سارة جمال أحمد محمد الشازلى3
میار جمال شفیق فتح هللا4
نورھان صبحى محمود عبد الشفیع 5
فاطمة محمد عبد السالم مرسى6
وفاء شعبان محمد وردانى 7
میسرة محمد عربى محمد8
9

10

 -ملحوظة :

التربیة العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی  
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىھ ـطفـولــ /الشعبة                     الرابعةالفرقــــة /             
رف /ـالمش              الزھراء بایتاى /ـةـالمدرســ            

           (عبد الرؤف الصیرفى )   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
االء ناصر رفعت قمح1
سحر السعید عبد الرؤف نصار2
عایدة عوض  عبد السالم3
رضا الدمرداش عبد الغنى حماد 4
دینا على عطیة غباشى 5
الشیماء عبد العظیم محمد الكفراوى6
دالیا الصابر عبد السالم الشكلى7
جھاد عطیة شوقى الناقورى8
اسماء شعبان عبد الحكیم 9
نسمھ عصام یسرى 10
السید عبد الغفار عبد الحمیدنرمین 11
سارة محمد رمزى السید على12
بسمة حمدى فتح هللا العباسى13
اسراء نبیھ حسین عبد هللا محمد14
مھا صبرى عوض احمد ابو دشیش15
16
17
18
19

 -ملحوظة :
العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىھ طفـول الشعبة /   الرابعةالفرقــــة /

رف /ـالمش      الشھید حسن تاج الدین القنجھ / ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء ابراھیم خضر 1
اسراء على ابراھیم خلیفھ 2
عبد العظیم الجنیدى دعاء على3
اللطیف طایلریھام محمد محمد عبد 4
شیماء رضا جعفر الماحىال5

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

ف 3

                            
یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م23018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىھ ـطفـولــ الشعبة /       الرابعة/  الفرقــــة                

رف /ـالمشالمشتركة بایتاى                     / ـةـالمدرســ               

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندا فضل هللا اسماعیل بطور 1
عبیر ماھر عصران السید 2
صفاء سعد مغازى3
امان مصطفى عبد الرسول الطیب4
ھاجر احمد احمد ابراھیم عامرا5
امل السید محمد خلیفة6
الشابورى جمیلة خالد7
ایناس عبد هللا محمد الشندیدى8
ایھ ابراھیم فتحى الزیات9
ندا ممدوح احمد محمد مرسى10
حنان محمد یوسف11
نجوى ابراھیم فتح هللا 12
مروة امین حماد13
14

 -ملحوظة :           
العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ طفـول الشعبة /    الرابعة الفرقــــة /

رف /ـالمش                    یبیة ة التجر/  المشتركـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة فتحى الغنیمى1
مریم موریس دیمترى2
االء السید محمد المنغم3
ھاجر محمد عزت4
نورھان ابراھیم شحاتة5

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

ف7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                              الرابعةالفرقــــة /                   
المشرف /   ) حوش عیسىینایر  25یحیى الجزار (شھداء /  ـةـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
االء محمد احمد رمضان 1
نفیسھ محمد ابو زید دیاب2
ایة صبحى مھدى أبوجالل السماك3
عبدالمالك عوض مسعودنرھان 4
ھاجر محمد مرضى عبد الواحد5
ابتسام احمد عبد الجواد حمد6
دینا رضوان عبد الصمد 7
نور حمدى احمد محمد 8
االء محمد فتحى9

اسماء صبحى ابراھیم10
ناھد نبیل فتحى غباشى11
شروق صبرى خاطر خلیفة12
مسعود مرضى ابو الریشامل 13
14
15

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



2

ف 2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /           الرابعة الفرقــــة /
 رف /ـالمش ھ  بحوشى    ــالحدیث / ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سعاد عبدالسید عبدالقوى خمیس1
سحر محمود عبد السمیع 2
فاطمة على عبد هللا 3
لطیفة طلب خمیس طلب 4
االء طلعت خمیس غباشى 5
ھند ھنداوى عبدالدایم عبدالصادق6
عبیر محمود محمد7
شیماء على على عبد العزیز8
ذكرى شریف سعد عبد النبى9

10
11
12
13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

ف 2
یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                         الرابعةالفرقــــة /       

رف /ـالمش                           النصر بشبراخیتـة/ ـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
بسمة عبد الناصر الشرنوبى 1
ایمان كمال محمد خلیل غراب2
جھاد یحى ابوعجور3
سارة محمد سعد الھجین4
ھالھ الشحات موسى اسماعیل 5
لیلى اشرف احمد العسكرى 6
جھاد رمضان الشامى 7
نرمین سمیر ناجى عبد العاطى 8
عایدة شحاتة على السید الفقى9

اسراء على عبد السالم على رضوان10
دینا احمد السید الشرقاوى11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

ف 2

                    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /              الرابعةالفرقــــة /              
رف /ـالمش           السعاده  بشبراخیت / ـةـالمدرســ              

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سالى السید عبد السالم خطاب 1
نورھان رافت فرج2
إیمان محمد إبراھیم مرجان3
بكرأبوعمرسارة ممدوح 4
نجالء احمد سعد دیاب 5
لیلى سعید زكى ابراھیم 6
ابتسام محمد طھ7
سارة سعد على محبوب 8
مى میمى محمد عبد اللطیف9

نادیة احمد محمود عیسى10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

ف 7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /   الرابعةالفرقــــة /          
رف /ـالمش الشباب بشبراـة/  ـالمدرســ          
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایة ابراھیم سعید الدسوقى 1
انجلیزى شیماء احمد محمود عبد العزیز سویلم2
باسنت ایھاب محمد احمد السید3
محمد البشتامىاسراء خالد احمد 4
دینا محمد مجدى عبد الرحمن جاب هللا5
شیماء رفعت الماس سرور 6
مى احمد عبد اللطیف نمر7
ایمان محمد ابراھیم احمد ایوب 8
اسراء احمد یوسف العیسوى 9

ایة رمضان عبدالنبى خلیل10
ھند صبحى محمد بدوى11
صابرمحمود االنصارىنرمین 12
دعاء عطیة عبدالمحسن عطیة13
أمل على عطیة إبراھیم عطیة14
ایمان سامى السید عبد الرحیم15
سارة كامل البطاط16
یاسمین فراس احمد فوزى عبد الواحد17
امنیة محمد عبد العظیم رزق18
امیرة سامى احمد عبد العال19
20

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



4

ف 4

یھ ــلـعـمھ الــسم التربیق

م2019/ م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي

طفـولــھ  الشعبة /             الرابعةالفرقــــة /

رف /ـالمش شبراخیت االبتدائیة (ارض االرشاد)/ ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان محمد جمال عدلى ابو اسماعیل1
محمد اسماعیل محمد شوازلىشیماء 2
اسماء صبحى عبد العظیم الفقى3
والء عصام ابراھیم مبروك مرسال4
تقى محمود عبد المعطى زیان5
غادة حسین ابراھیم العربى 6
مى عصام احمد عبد الھادى سویلم 7
محمد عباس الخرادلى حنان 8
الرحمن الخرادلىھایدى ابراھیم عبد 9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



/

1

ف 8  
                                                                                                                                                                                                                                                          

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولـة  الشعبة /              الرابعة الفرقــــة /     

 رف /ـالمش      دمنھورالشھید اسماعیل الحبشى/ ـةـالمدرســ    
(ملحقة المعلمات)                          

تاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مالحظاتالتحویل

ریناد مصطفي طھ محمد غانم1
ایة منصور منصور عیسى2
ایمان محمد رجب كردى 3
مى السید محمد عمر4
غادة رجب محمد حامد5
مروة مروان عبد الحلیم6
یاسمین مجدى فاضل7
محمد سلطان أمیرة أحمد8
ھند إیھاب محمد صالح حمیدة9

االء محمد القاضى 10
ندا عبد الونیس فرج مبارك 11
دعاء احمد على مرسى ماجورة12
فاطمة الزھراء مفرح ابراھیم الغراوى13
امیرة خیر هللا سعد الجزار14
15

- ملحوظة :
التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةالیتم 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



/

2

ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                  الرابعة الفرقــــة /      
 رف /ـالمش دمنھور                      ة فالقھأمنش / ـةـالمدرســ     

م

رقم 
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوس

اسماء صبرى محمود عالم 1
انجى عادل الشافعى  القاضى 2
اسماء محمد احمد راضى 3
فاطمة حسن ابو المعاطى 4
دینا محمود عبد المقصود  سالمھ 5
ھدیر السید محمد الطنانى 6
رنا عالء مصطفى صالح7
والء مدحت حسنى الجندى8
سارة خالد سالم الجمال9

یاسمین جمعة محمد احمد مجاھد10
دالیا شكرى عبد العاطى محمد 11
الھام عببد الحمید محمد ابو دنیا 12
اسماء محمد سعید عیسوى13
اسراء محمد صبرى اسماعیل 14
رندا محمد إبراھیم العطار15
ھاجر رجب سعد البیلى16
17
18
19

- ملحوظة :
التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةیتم ال                       
یتم تسلیم الغیاب الى قسم التربیة العملیة شھریا                       

المختص                                                                             رئیس القسم



/

3

ف 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  /    الشعبة                             الرابعة /  الفرقــــة     
 رف /ـالمش                         بدمنھور الحسن والحسین / ـةـالمدرســ    
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھایدى محمد محب محمد على1
اسراء عبد الحمید الشاعر2
ھالة محمد لبیب زھران3
أمیرة محمد فرج عبدالسالم4
إیمان مسعد عبدالفتاح عبدالقادر5
نورة محمود عبداللطیف عبدالحمید6
اسراء عالء عبد المعطى القاضى 7
أسماء جابر إبراھیم الصیاد8
بسنت السعید عید محمد 9
دالیا على محمد صالح 10
غادة رجب فتحى عیسى11
امل یاسر عبد العال احمد عبد العال12
نوران على بالل برغش13

االء محمد كامل الصواف14
محمد اسماعیل فطیمایة 15
كریمة صبحى محمد16
ھاجر سعید السید محمد عباس17
عال عادل غازى عبد الحمید 18
ایمان محمود احمد محمود19
مى على عبد النبى السید االسكندرانى 20
ھدیر یحیى احمد تغیان على 21
مریم محمد عصام الدین المسیرى22
روان كامل مدحت الغول23
24

- لحوظة :م
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة        

یتم تسلیم الغیاب الى قسم التربیة العملیة شھریا                      
رئیس القسمالمختص



/

4

ف 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                 الرابعةالفرقــــة /
 رف /ـالمش                           احمد عرابى / ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
تقى ھشام محمد سالم1
االء زكریا عبد المنعم عبد السالم2
منار محمد محمد عمر 3
ھدیر احمد احمد ابراھیم 4
رانیا سامى الحوشى 5
نسرین عاطف عبد النعیم محمد 6
امانى رضا جمعة سرور قطب 7
انجى محمد موسى محمد 8
خلود خالد نصر هللا سعد 9
امنیة احمد زقزوق 10
دعاء عبد الحمید ظریف یونس11
یاسمین مسعد عبد السالم الحداد12
نورھان محمد السید مبروك13
ندى ھانى احمد حزیمة 14
سھیلة محمد محمود عاشور15
ھدى محمد عباس محمد16
طاھررانیا حسن خلیفة 17
سارة رضا محمد كسبة18
ساره مھنا عید فرج خیر هللا19
ایھ محمد الھامى محمد محمود الجویلى20
االء محمد سعد الدمنھورى21
ندى محمد فؤاد نعمة هللا22
منى عاطف محمد السقعان23
اسماء السعید عبد هللا الشامى24
عبد هللا یاسمین جمال معوض25
مى مسعد عطیة ابو جبل26
نور الھدى محمد شاھین27
منى فارس سالم الشباسى28

-ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



/

5

ف 8

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی         

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                         الرابعةالفرقــــة /        

 رف /ـالمش                                    بدمنھور محمد فرید  /  ـةـالمدرســ       
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایة حسن محمد ابو اسماعیل1
رنا نصر على قطرى2
ندى شریف غریب3
امیمة فرج الفخرانى4
ایة طلعت جابر5
اسراء محمد عبد الفضیل6
عاطف حامداسراء 7
ایناس محمود حسن فاید8
ھمسھ ناصر عبد الحمید شمسیھ9

یمنى احمد بسیونى جمال الدین10
ایمان السید صالح ابو السعود11
اسماء محمد حسنین ابراھیم12
اسراء على محمد ابو عجور13
نورھان حلمى مكى14
سمیھ محمود محمد عیسى15
عبد الجواد عمرعبد الحمید عمر  ىند16
عبیر عبد الحمید سالم17
سلمى سعید كامل ابو السعود18
شروق ناجى السید السید19
ھدیل عبد الناصر عبد المطلب20
ایھ سامى محمد سویسة21
مرسا رضا وھبة فرج22
منة هللا مصطفى حمامة23
نبیل ابراھیم خلیفھاالء 24
االء عبد الشفیع ناجى خضر25
ریھام رسالن احمد رسالن السقا26
ھاجر بدر محمد ابو سیف27
38

-ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

القسم رئیسالمختص



/

6

.

ف 2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ الشعبة /              الرابعة الفرقــــة /      
 

 /رف ـالمش       السیدة خدیجة                 /  ـةـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م

میرنا ناصر توفیق المزاتى 1
رحمة حمد ى حسن عمر2
رنا نبیل محى الدین 3
ندى عادل ابراھیم الخوالقة 4
ایمان محمد حسن رزق5
انجى احمد محمد سویدان6
عطا ایمان الحسینى7
سلمى عبد المنعم عبد الواحد عاشور8
میرنا مجدى محمد الفقى9
فھمى رنا رضا محمد ھاشم10
11
12

- ملحوظة :

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

القسمرئیس المختص



/

7

ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعة/   الفرقــــة

رف /ـالمش                           عبد المعطى المسیرى / ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
انجى احمد محمد سویدان1
شروق نبیل عبد الحلیم ترابیس2
اسماء جمال الدین صابر3
ریھام محمد موسى موسى 4
نھال على عباس سعد هللا5
عبدالمنعم ایة فیصل احمد6
أسماء مسعود عبدالحلیم مسعود7
رندا جمال محمد جابر 8
ھالة السید نوفل9
رجب مریم محمد عبد الرحمن10
بسمھ محمد محمد شیحھ11
دالیا امین محمد ذویل12
ندى صبرى القاضى13
ریم حسن ابراھیم البنا14
ابراھیمسحر شوقى مصطفى 15
ساره احمد محمد محمد 16
امانى عید عبد العاطى صالح17
مارى عماد وھبة18
رانیا محمد محمود طھ19
20

- ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

سمالق رئیسالمختص

\



/

8

ف 1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /     الرابعةالفرقــــة /

/ رف ـالمش             دمنھوربصالح الدین  /  ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

ھند محمود عبد الستار1
وئام عالء متولى رمضان 2
ایة على شعبان الحناوى 3
ثناء رمضان عبد العال العقلى 4
امل احمد عبد المحسن السید 5
مریم عطیھ احمد عریف 6
شمس خالد  عبد الحلیم الدالى7
ایة سعید محمد شعیر8
دینا اسماعیل محمد الحداد9
نورھان محمد المعداوى 10
11
12
13
14

- ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



/

9

ف 2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م1620/7201أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  /    الشعبة                               الرابعة/   الفرقــــة        

 /  رفـالمش                                        معاذ بن جبل      / ـةـالمدرســ        

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھدیر اشرف فتحى محمود1
یارا عبد الستار عبد العظیم2
فاطمة محمود رشاد ابو حسین3
امنیة محمد عبد المقصود ھنداوى4
االء احمد ابو عجور5
شیماء ابراھیم احمد حربى6
ریھام رضا شوقى سلیمان7
اسراء خمیس عبد الكریم ابو یونس 8
شیماء حمدى عبد الرحمن مشالى9
سلمرحمة سمیر محمد م10

فاطیما یاسر مصطفى حجیج11
عبد الحكیم فؤاد مرعىالھام 12
اسراء صالح مفتاح13
سلمى عبد الحمید عبد الغفار14
15

- ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

ب إلى قسم التربیة العملیةیتم تسلیم الغیا

القسم رئیسالمختص



/

10

ف 2
یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم          

م2019/م21018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                            الرابعة/الفرقــــة 

 رف /ـالمش      مجمعة شرنوب بدمنھور             /  ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
یاسمین محمد فھمى ابو الحسن1
خلود عید نصر المزین 2
عزه جمال محمود سعد 3
نھال السید محمود ابو الخیر4
منار محمود مرسى صالح 5
بسنت حامد محمد شرشات6

- ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



/

11

ف 3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                               الرابعةالفرقــــة /

/ رفـالمش          بنى الجیشى  / فصول الحدیثة الملحقة بمدرسة ـةـالمدرســ

رقم م
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوس

عبد السمیع ابو المجد قندیل ز زینب خالد 1
عونى عبد الرحمن  عمر مروة مروة 2
تحى محمد سلطانوالء  والء ف3
حمود خضرجى السقعانسحر م سحرم4
ایمن صبرى الوكیل زیزى زیزى 5
محمد محمد مرزوقضحى ضحى 6
محمد فتح هللا مھا م مھا فرج   7
ابو بكر عبد هللاصام ریم ع ریم ع8
سعد مرعى ء  والء عالء 9

عبد المنعم حسن ختعناسماء اسماء 10
عمر خلیل الغولاسماء اسماء 11
عبد المجید نصارناھد  ناھد سمیر 12
محمد یوسف عبد هللاھند ا ھند ایھاب 13
زینب  14
15

- ملحوظة :

إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةالیتم التحویل 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 



/

12

رئیس القسمالمختص

ف 5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی       

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ الشعبة /                         الرابعةالفرقــــة /         
 

رف /ـالمش                     الشھید انور السادات  / ـةـالمدرســ          

م
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس

نجوى یاسر احمد مرزوق1
مى ناصر على عبد هللا2
شیماء مصطفى عبد الجواد سید احمد3
مارینا عدلى جمیل ھندى4
ایة سعید سعید رفاعى 5
دعاء حسن لطفى الصاوى6
المیس ثروت احمد محمد7
رویحة جھاد صبرى عبد العزیز8
9
10
11
12
13

- ملحوظة :
التربیة العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



/

13

ف 2       

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی           

م2019/م2018ماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي اس 

طفـولــھ  الشعبة /                         الرابعةالفرقــــة /    

/ اسم المشرف                        ـــــة/ االمام محمد  عبدهالمدرسـ    

م
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس

سارة حسام صالح 1
سلمى السعید زاید2
عبد ربھ ندى ابراھیم3
سھیلة محمود رفعت الحوفى4
ھدیر عبد الھادى فرج  5

سماء محمد عصام اسكندر6
نورا سامى محسن7
غرام سالم عوض البدوى8
روان عصام حسن جویلى9

سمر رافت احمد عمر10
11
12
13

ملحوظة :
یتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال                           

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



/

14



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

       طفـولــھ  الشعبة /                الرابعةالفرقــــة /          
رف /ـالمش              ـة/ ـالمدرســ         

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوس رقمم
1 
2
3
4
5

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                    الرابعة الفرقــــة /      
/  رفـالمش البشبیشى بابو حمص علىمحمد / ـةـالمدرســ     

 -ملحوظة :

إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةالیتم التحویل 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امینة احمد نعیم شنیار1
امل رحومة سعد عبد الكریم2
اسماء غالب حمیده السعداوى3
شیماء ایمن سعد محمود شلبى 4
ایمان على عبد الفتاح على5
ھیام نزیھ محمد رزق 6
لیلى فوزى محمد احمد 7
اسماء رمضان نعیم 8
اسماء عبد العلیم محمود 9

امیرة جمال محمد شلبى10
میرنا بالل محمد عبد السالم11
ندى سامى فتحى على الخطیب 12
ابراھیماسراء شعبان عبد الحمید13
14



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                     الرابعةالفرقــــة /        
رف /ـالمش        بو حمص للتعلیم االساسىاـة/  ـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ریھام شحات رجب حامد1
نعمة رزق عبد الرازق اسماعیل 2
شیماء عید السید حجاج3
جھاد محمود على 4
ایمان مجدى محمد 5
ایة احمد جبریل بسیونى 6
دالیا حسن محمود الصالحى 7
ایھ عبد القدر محمد محمد شلبى 8
حنان على سعد یونس 9

روان محى الدین محمد فاضل 10
اسراء رمضان عبد الرحمن ماضى 11
ایھ السید حسن الھوارى 12
مریم مدحت مصطفى السید 13
شیماء  الشحات محمد عوض14
خلود خالد نصار15
ایة ابراھیم سعید كامل16
شاھندة حمدى على ھنداوى 17
18
19

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم 

سمرئیس القالمختص



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الرابعةالفرقــــة /             
رف /ـالمش              بنات ( أ ) ابو حمص ـة/ـالمدرســ            

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سحر على عبد الجلیل على حطب1
امیرة رجب عبد الخالق 2
اسماء عاطف على رمیح 3
لیدیا نبیل فوزى غالى4
اسماء رحومة بكر محمد یونس5
امل سعید سعد عامر6
دینا سامح فوزى محمد البنا7
اسماء فایز زقیم 8
ایمان حلمى عید عبد الصمد بدر 9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الرابعةالفرقــــة /         
    

 رف /ـالمش       ابو حمص       جالل شھاوى ـة/ ـالمدرســ        
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیمة مجدى محمود ابو بكر 1
اسماء سعد شحاتھ مسلم 2
مروة محمد فاروق ھویدى 3
میار محمود منصور الدین 4
سارة كامل عبد الحمید عدس5
نجوى صبرى عبدالعزیز عدس6
االء سالمھ حنفى سالم 7
االء اشرف عبد الرؤف محمد8
مریم عبد هللا على محمد على 9

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

ف 5  

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /              الرابعة الفرقــــة /          
رف /المش    مجمعة رشید                 /   ـةـالمدرســ         
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسناء سعد محمد محمد عاشور1
دینا عماد الدین على محمد عالم 2
نھال فایز حسن أبویونس3
إسراء محمد محمد أبوالمكارم االلفى4
ایة محمد توفیق ھندى5
ایمان مصطفى فتح هللا خلیل 6
امنة ابراھیم الزرزور7
اسماء كمال الصبروت8
مروة امین على على فوده9

ریم عتمان عبد الحافظ البصیلى10
لبنى ابراھیم احمد الشربینى11
دعاء بھنسى احمد عباسى 12
یاسمین مغازى عبد هللا ابو حجر 13
الحصرىنعمھ طلعت ابراھیم محمود 14

عفاف رزق ابراھیم على15

16

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                            / الرابعةالفرقــــة               

المشرف /       مجمع حوض السرایا/ـةـالمدرســ               
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان محمد عبد المنعم فتح هللا المحالوى1
دینا سعد محمد ابراھیم2
میادة عادل رجب محمد 3
ھبة محمد عبد الكریم تركى4
ریھام عماد الدین محمد عبد المنعم قاسم5

سارة على احمد منصور6

نورھان حسونة عبد القادر7
نیرة الشحات احمد ابو عیطة8
مرام سعید محمد الشاعر9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م6201/7201أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /   الرابعة الفرقــــة /
/ رف ـالمش  بسنھورىبد الجواد ابو عاصعـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایة محمد سعد 1
ابو ریشةمروة عادل یوسف2
مى احمد مصطفى عبد الكریم 3

خلود عادل سعد حنفى 4
مارتینا ناجى عبھ خلیل 5
سلوى عادل سعید عالم 6
امیره عادل محمد ھویدى7
ایمان عاطف عبد الحمید عطیھ ابو المجد8
غاده محمود محروس محمد ھویدى 9

السیدوالء صالح محمد عامر10
ھدیر عادل عبد الحمید عطا عوض11
نورھان ابراھیم عبد المنعم البدرى 12
ایمان سعید شحاتھ سالم 13
االء السعید صالح الشامى14
محمد ابو النصر حبلیزة میرنا15

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص





1

ف 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019//م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الرابعةالفرقــــة /       

رف /ـالمش                       بنى كفر الدوارـة/ ـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
یاسر النحاس السیدسارة1
اسراء خمیس محمود الطباخ2
راندا ابو زیدعبد الرازق3
دعاء محمد رجب على4
مروة خالد عبد الرحمن5
اسماء صبحى اسماعیل على6
غازىاسماء خیرى السید  7
عبیر عبد الھادى السید8
صفاء عوض سلیمان فرج9

10
11

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                        الرابعةالفرقــــة /
رف /ـلمشا                                                    / ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8

 -ملحوظة :

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

القسمرئیس المختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعة الفرقــــة /          
رف /ـالمش      المصنع الجدیده بكفر الدوار/   ـةـالمدرســ          
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ریھام سالمھ محمد حسن 1

ایمان حمدى رمضان2

أسماء سعید عبدالحمید محمد3

دعاء خالد محمد4

ندا زمزم فتوح على زمزم 5

دنیا عادل عثمان 6

جورجینا سمیر عادل جرجس7

علیاء خمیس شحاتة عبد الحمید8

ایناس حسن عبد الھادى احمد9

ایھ یس احمد 10

ایمان عاطف عبد الحفیظ 11

ھدیر أحمد عبدالحلیم السعدنى12

كوثر طھ عبدالفتاح عبدالقوى13

االء ابراھیم على عبد الرحمن14

دالیا على عبد الرحمن الصفتى15

ھبھ حسنى منصور احمد16

بسنت محمد ابراھیم17

رحاب اشرف سعید18

امنیة طارق صبحى19

ندا محمد محمد على20

امنیة احمد سعید21

22
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة       -ملحوظة :

العملیة شھریاً یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة 
مرئیس القسالمختص



4

ف4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الرابعة الفرقــــة /         
رف /ـالمش                  كفر الدوار البلد/    ـةـالمدرســ         
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سمر محمد االمام على 1
عبیر عبد الھادى السید2
ایة أحمد عبدهللا محمد خضیر3
سارة عادل فوزى على مرعى4
ھناء صبرى زكى 5
السید ابراھیم جادامانى 6
امل احمد مصطفى ابراھیم سعید7
ایات ابراھیم ابراھیم عبد الغفار8
مبروكة حلمى ابو السعود 9

منة هللا رجب محمد 10
نادین محمد عبد اللطیف11
سلمى غنیم محمد غنیم 12
اسماء رزق محمد رزق13
ھدیر ممدوح سعد سید14
ایفلین یوسف ذكرى مصرى 15
نھى رمضان عبدهللا إبراھیم16
یاسمین على أحمد الوكیل17

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



5

ف 8                                     

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

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

رقم م
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوس

ھدیر احمد محمد فتح هللا1
اسماء خمیس عبد المعطى محمد2
صالح ایة محمود بسیونى 3
ایمان محمد صبحى صالح 4
نادیة شعبان شعبان 5
اسراء محى الدین عبد الحكیم 6
روان حمدى طلبة 7
یارا رافت عبد العزیز عبد العاطى8
امیرة مھدى محمد على سالمة9

روان ابراھیم رجب محمود10
یاسمین عادل بیومى احمد محمد بدر11
عبیر ممدوح رشوان عبد الحمید12
محمد سلماننورین مسعد عبد الرازق 13
ھدیر احمد محمد احمد على قندیل 14
میاده مصطفى سعد عبد العزیز15
ایة محمد العزب یوسف مشرف16
نیرة محمود السید سالم 17
وفاء عبد الدایم حلمى رضوان18

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم تسلیم 

رئیس القسمالمختص



6

ف3                                                                                   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعة / الفرقــــة        
/رفـالمش              العكریشھ بكفر الدوار /    ـةـالمدرســ        
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء نور منشاوى 1
منى یوسف محمود عوض2
نورھان عاطف سعید 3
امل محمود حامد زین 4
سھیلھ عبد الناصر سالم عبد هللا 5
عطیات یوسف ناجى البرقوقى 6
وردة رمضان محمد عبد اللطیف 7
اسراء عبد الھادى محمد عیسى 8
میاده سعید سعد9

امانى صالح عبد المولى 10
محمودایمان محمد سلیم 11
عال جمعة بسیونى قطب12
ھاجر صالح سالم النجار13
مى محمد مصطفى 14
ندى محمد حامد ابراھیم ابو زید 15
جھاد رضا بسیونى16
اسماء محمد فوزى17
ایھ ھانى محمد فتحى صالح18

 -ملحوظة :

بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

مرئیس القسالمختص



7

ف 2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /            الرابعة الفرقــــة /     
/رف ـالمش رین بكفر الدوار            المھاج/    ـةـالمدرســ    

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھند على على الشربینى1
البنا ابراھیممحمد االء مجدى محى الدین 2
ایھ خالد مصطفى 3
ابوزیدنورا خمیس 4
ایمان محمد عبد الغنى5
اسراء عادل محمود ابراھیم6
ایمان السید محمود الجندى7
ایھ سعید محمد عبدالال8
اسماء عبد العزیز فھمى9

شیماء عوض محمد زین العابدین10
امل محمد حسن السید11
االء شوقى مھنا12
13
14

 -ملحوظة :

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

مرئیس القسالمختص



8

ف 11

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
 عربى ھ ـطفـولــ الشعبة /                      الرابعةالفرقــــة /
/رفـالمش ن الخطاب التجریبیة  كفر الدوار عمر ب / ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
إیمان مھدى حبیب القراجى1
المقصوداسماء خالد محمد عبد 2
اسماء صالح عبد الحمید محمد البغدادى 3
نورھان محمد عبد الاله غانم 4
ایمان رمضان مصطفى عبد الحمید5
ایمان حافظ ناجى خلیف6
نورھان اشرف محمد بھى  7
نورھان سالمة رمضان سالم8
بسمھ عبد السالم عبید محمد على9
االء عبد الواحد محمود اللیثى 10
امیرة عزت عبد السالم اباظة11
نوران اسامھ محمد عبد الباعث 12
ایة فوزى رمضان محمد13
بسمھ خالد محمد محمود غانم14
امانى سامى عبد الغنى عبد الحمید15
اسراء رضوان محمد احمد16
حامد خالدنورھان خالد 17
ایھ عبد الرحمن محمد18
اسراء امین الغباشى19
دینا عنتر مرسى 20
بسمة حمدى عبد الستار21
مى حلمى محمد22
فاطیما صالح الدین سید احمد23
ندى فتحى الشیخ24
منى عبد الناصر محمد محمود25
االء صبرى محمد جعفر26
منى نبیل سلیمان27
28

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                       

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



9



ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /  الرابعة الفرقــــة /       
 رف /ـالمش  السیده صفیھ  بكوم حماده/   ـةـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
والء محمد عیسى 1
نرمین عادل محمد عسكر 2
ایمان محمود فھمى عبد الجلیل 3
شیماء عبد الحفیظ فرید 4
كوثر عبد المنعم احمد الغرابلى5
ریھام رضا احمد النجار 6
امیرة عماد محمد بھواش نصر 7
جھاد بشیر جالل ابو سلیمان 8
سوزان محمد احمد حسن جاد 9

إیمان أحمد عبدالحمید عثمان10
شروق شعبان أبوالیزید الحوشى11
تقى طارق محمد فتحى الشاھد12
شیماء أكمل محمد خیرهللا13
دینا عبدهللا مصطفى مطاوع14
ایة هللا عبد السالم عبد الرازق15
رانیا عبد العزیز لبده 16
لبنى عبد العال محمد خضر17
نرمین فضل عبد الحمید مرایف 18
فتحیة ابو الیزید عبد المعطى خلف هللا19
20
21
22

 -ملحوظة :
العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص



ف 4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعةالفرقــــة /        
 رف /ـالمشحماده عمر بن عبد العزیز بكومـة/  ـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھند محمود محمد حسین 1
سلوى كریم حسن حمودة2
امانى السید كامل احمد مصطفى3
الرحمن على محمدنورھان عبد 4
بحردینا سعید محمود 5
اسراء رجب الشرنوبى 6
ضحى عادل عبد الحمید حمزة7
اسراء لطفى محمد حرفوش8
ریھام سعید عبدالھادى رزق9

10
11
12
13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



ف 1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعة الفرقــــة /         

  / رفـالمش    الزعیم مصطفى كامل بكوم حماده / ـةـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نھاد كرم أمین أبوشھبة1
أرزاق عطیة أبوالعنین2
ایمان عبد الجواد محمود محمد مھنیة3
شعتشیماء حلمى 4
رضوى رمضان توفیق ناجى5
ایمان بدرى على محمد 6
ایة وجیھ محمد القشیط7
عال جالل احمد ابو حسین8

 -ملحوظة :

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

القسمرئیس المختص



فذ+ 6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ   /الشعبة                          الرابعة الفرقــــة /         
 رف /ـالمش      )ینایر 25ملحقھ المعلمین (شھداء  / ـةـالمدرســ       

)كوم حماده (                                    

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شروق إبراھیم عیسى إبراھیم كمال1
ریھام رضا االشقر2
الصیاد  طارق كاریمان 3
ریم محمد عبد المجید نصار4
آیھ عصام محمد عبد السالم5
تسنیم فوزي حسین غالب6
والء عماد الدین محمود یسین 7
رنا رضا محمد ھاشم فھمى 8
دینا جمال عبد المعز 9

عبیر حمدى السید زیدان 10
ندا مصطفى عبد القادر 11
ایمان محمد محمود فلیفل 12
ابراھیم عبد الرحمن فیاضمیرنا ولید 13
اسماء عید بدر حسنین14

اسماء محمد انور خضر15
ایة عالء مصطفى النحراوى16
ایة عبد السالم السید الشیخ17

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

ف 3                                                                              

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولـــھ انجلیزى الشعبة /         الرابعةالفرقــــة /
 رف /ـالمشبنى الجیشى الرسمیة    (دمنھور)         / ـةـالمدرســ

      
 -:ملحوظة                 

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

رئیس القسمالمختص

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة بشیر عبد هللا حمزه1
مریم محمد السید جنیدى2
خلود محمد فتحى البنا 3
ایة صالح فتحى عبد الرؤف4
مى فتحى عطیھ العقارى5
منة هللا حصافى سعد عجیبة6
اسماء كمال عثمان الجمل 7
تھانى عادل محمد ابو غنیم 8
مریم میخائیل یوسف موسى9
مارى رضا فرج10
روان نبیل انور مكى 11
سارة مصطفى یونس12
ھاجر مجدى فتحى سلیمان13
روان احمد قنطوش14
ندى محمد مصطفى اللقانى15

امنیة یسرى عبد الاله السواح16

ھند على عبد الحلیم محمد عبد ربھ17

اكرام محمد محمود عبد ربھ18

ناھد سمیر عبد المجید ةنصار19

عبد السمیع ابو المجدزینب خالد 20

ھند ایھاب محمد یوسف عبد هللا21
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ف 4                                             

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ /الشعبة                الرابعةالفرقــــة /
رف /ـالمشاسماعیل الحبروك(دمنھور)                  /  ـةـالمدرســ

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امل محمد حسن نصر 1
اسماء عوض فتحى عوض دغار2
امنیة السید ھاشم بدوى3
امل عبد المعطى عبد السالم 4
امیرة عبد الاله حامد الحصرى 5
علیاء شاكر محمود الخولى 6
احمد بیطح ھبة خمیس7
نانسى عمرو عبد الھادى الحصاوى8
رانیا عبید فاروق محمد9

امنیة كامل البیطار10
امل احمد سعد العریبى 11
امیرة عبد الحكیم رحومة12
محمودندى السید احمد 13
دعاء الشربینى عوض الزعویلى14
15
16
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ف  2                                                                                  

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /          الرابعةالفرقــــة /                
 رف /ـالمش          عمرو بن العاص(دمنھور)/  ـةـالمدرســ               

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندى محمد على متولى 1
دینا محمد حامد الطنطاوى2

میریت كمال لطفى صلیب 3
ندى خیرى الصفاحى صالح4
رضوى ناصر ابراھیم ابو عواجة5
االء محمود محمود ابراھیم الجندى 6
بسنت محمد احمد رفاعى7
جھاد وحید احمد محمد8
نورھان جمال فتحى سعد ابو السعود9

10
11

 -ملحوظة :

بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص
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ف 5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ لشعبة / ا                لثالثةا الفرقــــة /           

اسماء حامد سویدان رف /ـالمش              خالد بن الولید التجریبیھ  ـة/ ـالمدرســ          
(الدلنجات)                

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد عباس 1
إیمان إبراھیم محمد عوض2

ناھد صابر عبد الجواد 3
امانى صبرى عبد الحمید 4
اسراء ربیع عبد القادر صقر 5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :              

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

رئیس القسمالمختص
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ف 5                                                                         یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی       

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /            الثالثةالفرقــــة /         

منال احمد البیھ رف /ـالمش    االرشاد التجریبى  بكوم حماده/  ـةـالمدرســ        

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
وسام صالح عبد المجید 1
نیرة مدحت رمضان الطویل2
ایة مصطفى محمد ابو النضر3
امنیة محمد حسن 4
اسماء رجب خالف5
زھراء عبد الھادى خیرهللا6
امانى لطفى عبد الصمد بالل7

 -ملحوظة :

العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسمالمختص
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ف5                                                               

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی     

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /            الثالثةالفرقــــة /         
حنان فؤاد راغب رف /ـالمش         بایتاىالمشتركة التجریبیة /  ـةـالمدرســ        

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
الغنیمى امیرة فتحى1
مریم موریس دیمترى2
االء السید محمد المنغم3
حجاجھاجر محمد عزت 4
نورھان ابراھیم شحاتھ5
6
7

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی     

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ طفـول الشعبة /                   الثالثةالفرقــــة /         

رف /ـالمش  فصول الرضوان الملحقة ببنى الجیشى  / ـةـالمدرســ        

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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ف 9 

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الرابعةالفرقــــة /       
رف /ـالمش    الرسمیھ للغاتالرحمانیھ / ـةـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء عبد المجید السید على 1
سارة احمد الغریب السید 2
شھندا محمد فؤاد نصار 3
امیرة عبد المجید السید المشد4
عفاف محمد سعد على زعیر5
كاریمان محمد الشیخ 6
بسمة سعد محمد سعد  الفواخرى 7
اسراء صابر االباصیرى محمد البرلسى8
حنان السید عبد العزیز عبد العاطى 9

نیفین محمود احمد عبد الرحمن عطا10
المستكاوى  السعید ایمان حمدى11
دینا محمود السید احمد مراد12
عبد الرحمنایمان سامى خمیس13
ھدیر الشحات البشبیشى14

 -ملحوظة :

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

\رئیس القسمالمختص



یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                            الرابعةالفرقــــة /           
 رف /ـالمش   بالرحمانیة  الشھید انور الصیحى  /ـةـالمدرســ           

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
احمد االصالبى اسماء قطب محمد1
نورھان محمد محمود سیف 2
رشا محمود السید حب هللا3
رانیا السید محمد فتح هللا 4
سالى نبیل بسیونى مشعل 5
فاطمة منصور رشاد خضر6
عالیھ على محمد ابراھیم7
نصرة اشرف احمد عطا هللا 8
والء شعبان اسماعیل جرابیع9

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص


