
ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

/علوم              الشعبة        الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسھ/المشتركھ بابو المطامیر                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
محمد السید عبد هللا عبد الحلیم1
محمود محمد عبد العزیز2
محمود عبد الشافي احمد كامل3
نعمت عبد هللا ابراھیم4
رانیا سعید محمد سلیمان5
مھا جمعھ السید البدري6
عبد الفتاح السید البدرياسراء 7
والء علي معوض8
والء ابراھیم عبد الھادي9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبھ/علوم                       الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسھ/النموزجیھ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان محمد عبد العزیز عبد العزیز1
اسماء صالح منبي نویجي2
اسماء علي احمد علي3
اسماء سعد عبد اللطیف احمد4
رحمھ محمد فوزي حسین5
امیره محروس رجب6
رجبمروه عبد اللطیف 7
امیره محمد اسماعیل8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

المختص

رئیس القسمالمختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

                             الشعبھ/علومالفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                المدرسھ/ابو بكر الصدیق

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نادیھ جمال ابراھیم جاد هللا1
شیماء رجب عطیھ صابر2
سالي اشرف عبد المقصود3
نورھان جمال محمد علوي محمد4
شیماء حلمي عبد الفتاح عبد الغني5
ایمان محمد رسالن سلیمان6
اسماء خمیس عبد الحمید عبد القادر7
عنایات عبد العزیز محمد اسماعیل8
جھاد عبد الحمید حسن9

رجاء ربیع دیاب ناصر10
تحیھ احمد عبد الرحیم حمدان11
عزه بكار مبروك ابراھیم12
ایمان محمد رسالن قاسم13

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

رئیس القسمالمختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبھ/علوم   الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                 المدرسھ/ام المؤمنین

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھالھ عرفھ عبد الصمد عبد الرحیم1
امل عبد الجواد اسماعیل2
محمد كریمھ رجب3
عبیر رشاش محمود حمزه4
محمد صبحي خیر هللا5
ولید احمد عبد الرسول6
مھا محمود منصور بریك7
نادین نشات عبد اللطیف قویسي8
ایمان محمد عبد المعتمد الصباغ9

وفاء خالد محمد علي العبد10
ایھ نظمي عبد الرحمن11
اسامھ حسن عبد المقصودمحمد 12
اسالم عبد الونیس البنداري13
احمد رزق محمد مغربي14
محمد مصطفي محمد سالم15
اسراء عامر رشوان عامر16

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

رئیس القسمالمختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبھ/علوم                   الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                               الناصریھالمدرسھ/

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ حسني محمد عجاج1
مایسھ مھنا حسین2
عھد شفیق صالح3
مني مبروك راتب4
نھال مصطفي نجیب السعداوي5
عبیر محمود مبروك االغبش6
رانیا رمضان حسن النطاوي7
اسماء سعید فؤاد شراره8
ھبھ جابر محمد عبد المنعم9

ایمان والي عبد الفتاح علي10
یمني زكریا كمال محمود11
اماني احمد السید احمد یحیي12
محمود محمد محمود جمعھ13
عادل عبد الرحمن محمد14
مصطفي محجوب موسي15
الحمید عوضعبد هللا عبد 16

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

رئیس القسمالمختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبھ/علوم      الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المحمدیھالمدرسھ/

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
بسمھ عادل احمد بالل1
امیره عثمان عبد المقصود2
حنان عبد العزیز حمیده3
شیماء رفعت بھجت بالل4
ایھ رفعت توفیق شعبان5
ایھ عادل عبد العزیز6
مني مبروك راتب ھویدي7
فنحي ناجح فتحي عبد الحمید8
احمد سمیر عبد المطلب9

محمد عاشور حمدي10
طھ علي طھ11
12

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

القسمرئیس المختص



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /  علوم                                        الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                    المدرسھ/السالم بالرحمانیھ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
احمد سعید احمد احمد الفار1
والء حامد احمد االبحر2
نجالء محمد علي االبحر3
ھدیر فیصل محمد عبد القادر4
اسماء عبد العزیز عبد القادر5
نسمھ عوض سعد الحطاب6
السعید عارفوسام 7
سھیر علي ابراھیم منصور8
دنیا حمدي امین ابراھیم9

ایمان رجب رزق جوھر10
یوستینھ بطرس موریس11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
    

الشعبة /  عربى                         الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسھ/ السعاده                                                       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
عادل سعد محمد علي مالك1
محمد خالد محمد غزالن2
رمضان عید عبد هللا 3
االء عبد السالم محي الدین عبد الفتاح4
امل محمد عمر ابراھیم الصقر5
ایمان محمد السید فتح هللا6
یسرا عبد الاله عبد العال الصعیدي7
بسمھ رمضان محمد غنیم8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019التربیـة العملیـة للعام الجامعي  أسماء طالب

                  علوم/  الشعبھالفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                           االرشادالمدرسھ/

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھدي محمد علي علي نور الدین1
نجوي بسیوني عبد هللا ایوب2
جمیانھ اشرف یونان غبریال3
عایده حلیم جرجس توبا4
منھ السعید ریاض المامور5
فادیھ رمضان عبد المولي السید6
عفاف یوسف محمد عبد الغفار7
االبشیھي ایمان مدحت8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

م التربیــھ الـعـملــیھ قس

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                         الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /كوم حمادهالمدرسھ/السیده صفیھ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نورھان صالح محمد عامر1
ابراھیم معتمد محموداسراء 2
اكرام اسامھ علي ناصف3
االء صبرى عابدین صالح4
اسراء محمد ابو النھي الوكیل5
االء نبیل عبد الرازق ابو غالي6
ایھ عبد هللا محمود بالل7
ایھ موسي حامد االشقر8
امینھ خالد سیف الدین محمد9

محمد ابراھیم عبد اللطیف 10
11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسھ/عبد الرؤوف الصیرفي

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نورھان بدران محمد محمود1
السعديانغام محمد عبد المولي 2
غاده عید بالل السید3
اسماء محمد حسن اسماعیل4
اسماء احمد االشقر5
منال عبد هللا شعبان6
ایمان مسعد فرج الصاوي7
اماني علي حسن ابو العال8
اسماء احمد ابو السعود عبید9

10
11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /الزھراء فاطمھ المدرسھ/

مالحظاتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ت

اسالم سمیر داود مصطفي 1
الشیماء احمد رمضان عبد العاطي2
الشیماء حلمي صالح الدین الخولي3
فاتن احمد القالع4
ایمان ایمن جمعھ عبد الفتاح5
ھاجر مرعي خلیفھ6
ایھ عالم علي سلیمان یونس7
اسماء حمدي ربیع8
عبیر علي ابو الفتوح حسن السوداني9

نرمین برھام محمد كیشار10
اسراء عالء على شھیبة11
یاسمن السید محمد رشوان12
محمد رشواندالیا عبدالكریم 13
االء عطیة مبروك شبل14
15
16

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

1920/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /ایتاى البارود الجدیدة                         المدرسھ/

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نوران عبدالرحمن محمدعبدالسالم1
نداعبدالقوى محمدعبدالقوى2
امل مھدى محمود الشریف3
رجب عبدالحى البرقىاسماء 4
منى عبدالسالم عبدالسالم الدیب5
مروه سمیر نجاح الحداد6
ایناس صبحى عبدالوھاب سالمة7
سارة منیر أحمد سالم8
سارة ولید محد ابوعادى9

عاشورایھ أحمد محمد 10
ابرار محمد زكى بلیح11
یاسمین انورعبدالرازق ابوشنب12

 -ملحوظة :

الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة
ب إلى قسم التربیة العملیة یتم تسلیم الغیا



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2018/2019الجامعي أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام 

الشعبھ/علومالفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسھ/المشتركھ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سعد خلیفةمحمد ماھر 1
فاطمة عاطف الدالى2
اسراء فتحى عبدالرحیم3
اسراء على محمد السیسى4
رابیا محمد سالم5
نورھان محمد ناصف6
نرمین أشرف محمود7
دعاء أحمد یونس8
ایھ محمد حسین9

اسماء السید المصرى10
صفاء على البحیرى11
نیرة عبدالرؤف الساعى12

 -ملحوظة :
م التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال

ب إلى قسم التربیة العملیة شھريیتم تسلیم الغیا



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

9201/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /        بنات ا ابوحمص االبتدائیة    / المدرسھ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امانى حسن محمد محمد داود1
عبدالواحدشحاتة عبدالواحدمریم 2
اسماء جمیل عبدالمقصود العسوى3
اسماء عطیة ایوب حسن4
ایناس اسماعیل توفیق ابورحاب5
منى محمد فرج رمضان كیالنى6
ایمان محمد ابراھیم مندور7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /    ابو حمص للتعلیم االساسى            المدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مى عبدالنبى عبدالعزیز مصطفى1
شیماء محمدمرسى2
شرین عبد المحسن عبدالحمید3
امال مسعود عبدالحلیم4
عبدالعظیم توفیقامانى 5
امیرة منصور ابراھیم6
سمیة صبحى محمود7
سعدعبدالعاطى سعد محمد سعد8
اسالم محمد رجب ابراھیم9

حسام محمد دغش10
ایمان عبدالمجید رمضان11
اسماء لطفى محمد محمد12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
البتدائیة                             المشـرف /المدرسة/  الزھراء 

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مھا فھمى رمضان حسن1
ایمان راشد عبدالحمید محمد2
نورھان سعد عبدالعلیم السید3
ریم عصام نصر أحمد4
عبدالعزیز عوضھند رمضان 5
انتصار سعد عبدالمجید یوسف6
ایمان صالح سلیم مسعود7
ایھ فایز محمد المد8
رحاب رمضان كامل سلمان9

رانیا عالء رمضان ابونعمة10
منال رمضان صالح أحمد11
ایھ عابد سعد محمد12

التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةالیتم  -ملحوظة :
ب إلى قسم التربیة العملیة شھریایتم تسلیم الغیا



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                             بنات المحمودیةالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
منى زكى محمد ابراھیم موسى1
منى عرابى عبده الشرقاوى2
ندى بدران حسن رزق3
اسماعیل ابو خوخةامیرة حازم ابراھیم 4
امانى سعید ابراھیم عبد الرحمن5
عال محمود رشاد6
سعد احمد خمیس ابو حسین ھالن7
خلود محمد عبد الحمید ادریس8
ابتسام صالح فتحى الدمرداش 9

فاطمة حمادة مشالى10
غیداء صبرى زریق11
شیماء احمد زھرة12
حسین مصطفى حسینمى 13
سمیة حمادة على مشرف14
احمد مصطفى محمد عبادة15

عرفة قسم التربیة العملیة بالكلي            الیتم التحویل إالبم -ملحوظة :
ب إلى قسم التربیة العملیة شھریایتم تسلیم الغیا



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020التربیـة العملیـة للعام الجامعي أسماء طالب 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                             بنى المحمودیةالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سعد احمد خمیس ابو حسین نھال1
خلود محمد عبد الحمید ادریس2
ابتسام صالح فتحى الدمرداش 3
فاطمة حمادة مشالى4
غیداء صبرى زریق5
شیماء احمد زھرة6
مى حسین مصطفى حسین7
سمیة حمادة على مشرف8
احمد مصطفى محمد عبادة9

10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                             النیل بالمحمودیةالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسن سعید محمد السعدني1
رانیا سعد عبد السمیع محجوب2
رجب سلیمان ابراھیمصبحي 3
محمد سعید متولي موافي4
عبد الرحمن عاطف 5
حماده محمود رمضان النجار6
السید محمد طنطاوي الحواقي7
8
9

10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                            المدرسة/  السالم

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان عبد هللا الطالمیسي1
امل مسعود علي جمیل2
سناء محمود توفیق رجب3
مني علي ابراھیم العاصي4
میاده ناصر سالمھ5
والء السعید محمد البیلي6
محمد الفارھالھ 7
اسماء احمد خلف8
9

10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ  

2019/2020العملیـة للعام الجامعي أسماء طالب التربیـة 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
                   المشرف/          االبتدائیة الحدیثة بحوش عیسىالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
عباس خطاب توفیق مى1
وسام جمعة عطیة محمد2
ندى احمد عبد العظیم محمد3
امیرة محمد احمد نصر4
امیرة خمیس غالى زاید5
مھدیة رمضان ناجى6
اسماء اشرف حنفى7
8
9

10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                     بكر الصدیق االبتدائیةابو المدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سارة جمال محمد بشیر1
وفاء خضر عبد الجید خضر2
سلوى ھشام سعد الدفراوى3
بالل رضا محمد عز العرب4
على اسماعیل على سمیر5
عبد المنعم فؤاد سعد هللا6
حسناء جمال علوانى7
ایھ مسعود سلیمان 8
ایھ جمال محمد عبد العزیز9

احمد بدر عبد الغنى سعید10
زینب خالد خلیفة مبروك11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                             عز الدفراوىالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
روان احمد سعد قندیل1
ھدیر نصر صالح ابراھیم طایل2
اسراء سامى عوض فھیم3
امیرة محمد عبد الحمید عبد العاطى4
السید الجمل امیرة خالد5
اسراء شاكر محمد سعدون6
یاسمین مبروك عبد العظیم عمر7
امیرة خمیس غالى8
مھدیة رمضان ناجى9

اسماء اشرف حنفى10
ابتسام اشرف حنفى11
ابتسام سعد السید سعادة12
االء عبد الحمید فوزى الجزار13

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
                         / المشرف   ملحقة المعلمات (محمد امین الحبشى )المدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امنیة احمد محمد السید الفقى1
خلود كامل ناجى 2
ایھ محمد احمد النجار3
محمود صبرى احمد غالى4
عبد المنعم محمد كمال 5
احمد محمود محمد ھندى6
محمد اسماعیل عبد الجید صقر7
محمد صبرى الحجرى8
احمد محمد السید عوض9

محمود حمدى حسن10
حماده عبد العظیم عبد الفتاح قرقر11
محمود سعید عبد هللا12
خلود عبد البارى 13
یاسمین مبروك عبد العظیم عمر14
اسرار شاكر محمد سعدون15

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

ئئئئ2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                             التحریر االبتدائیةالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شاھندة على قطب الحلوانى 1
صابرین عبد هللا2
شروق صبحى الھوارى3
امیرة السید صالح4
مروة محمود فتحى 5
ندى نبیل غنیم6
سھام سمیر الخولى 7
حسن ماھر مبروك8
احمد مراد الفقى9

بالل رضا محمد عز العرب10
ابراھیم عادل صبحى11
اسالم محمد سعید12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المدرسة/  جاد علوان                                      المشـرف /

مالحظاتتاریخ التحویلــــــــــماإلســـــــــــــــــــــــــرقم الجلوسم
یسمینة ثروت سویلم1
اسماء محمد صالح مندور 2
شروق ابراھیم محمد درویش 3
سالى محمد خمیس الدفراوى 4
محمد مجدى زعطوط5
مصطفى محمد عبد ربھ6
احمد رضا عبد الحكیم عبد الناصر7
خمیسمصطفى مجدى محمد 8
طارق محمد عوض فرفور9

مصطفى محمد عبد الحفیظ القلینى10
االء محمد حلمي حجر11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                       احمد عرابيالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد رمضان حسنین1
اماني حسن السقا2
لیلي محمد عبد العزیز البانوي3
راندا عبادة محمد قندیل4
رضوي سامي سعد عامر5
بسنت عید السید السید6
بركاتندي عبد العزیز محمد 7
اسماء عطیھ عبد السالم8
ایھ مھدي صالح عبد الوھاب9

اسماء محمود فوزي مختار10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                       محمد فریدالمدرسة/ 

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ساره عبد الباسط ابراھیم1
دالیا صبري امین الدمنھوري2
دالیا علي احمد علي3
مریم مدحت سعد الشبراوي4
ندي عصام حسن ابو علو5
امیمھ صالح عبد المولي6
ساره منصور7
وفاء حسین ابو الفتوح8
اسماء محمود عبد هللا9

فاتن ھالل عبد السمیع10
اسراء حسین عباس حسنین11
بسمھ سالم فتح هللا12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                    السیده زینبالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء عسران عبد الرازق فحیل1
اسراء عبد الناصر محمود سماط2
اسراء علي عبد الفتاح فاید3
ھدیر عادل فتحي مسلم4
ھایدي ابو بكر محمد زیدان5
دینا سلیمان عبد الفتاح عز الدین6
االء ایمن خلیل الخوالقھ7
اسماء صبحي عبد الحمید عبد العال8
والء سعید عبد اللطیف حفیضھ9

ندي حسن ابراھیم جعوان10
ھدیر السید علي رضوان11
ایمان علي فایز12
رشا مصطفي عبد العال 13
ریم طارق مصطفي عبد هللا14

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المدرسة/الحسن والحسین                               المشـرف /

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شیرین عبد الجید اسماعیل1
ایھ عرفھ النوام2
ابو عیسيھاجر ابراھیم مبروك 3
رحاب اشرف محمد درویش4
اسماء فوزي النوام5
اسماء سعید الشیخ6
نورھان رمضان حامد7
ایمان یوسف سعد8
دینا عبد الناصر طلب9

صباح خالد الصاوي10
منال عاطف عبد المجید11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                صالح الدینالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شیماء صبري عبد السالم1
اسراء مصطفي محمود محمد صالح2
اماني سامي تیسیر عبد الكریم3
مسعودایمان مبروك 4
الشیماء فوزي عبد هللا غالب5
ضحي جمال علي خلیل6
نورا السعید النحراوي7
امیره محمد عبد الحمید منصور8
امیره محمد فتح هللا9

ساره مساعد زاید10
11
12

                                                 

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



ئ

                                                                               
قسم التربیــھ الـعـملــیھ   

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                              سلیم البشريالمدرسة/  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھاجر عادل رجب الطودي حجازي1
نھلھ عبد الحلیم محمد عبد الحلیم2
اسراء علي صالح ابو النجا3
ایمان محمود عبد ربھ عبد الجواد4
محمداسراء شحاتھ 5
ساره سلیمان فھمي6
ایمان یوسف ابراھیم7
نورھان محرم عبد الحمید8
امنیھ سمیر علي جعفر9

امیره احمد محمد عمیره10
11
12

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



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /                                                   التحریرالمدرسة/ 

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
صباح عبد الباسط الحدیني1
ریھام صالح مبروك2
خلود محمد ھنداوي3
مصطفي امین حجاج4
احمد صالح عبد المولي5
شیماء ایمن ابو یوسف6
ابرار خطاب رجب7
نعیممیار اكرم فاروق 8
سمر عاطف البنواني 9

ایھ السعید زعیتر10
اسماء جمال عطا هللا11
12

                                                                             
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة -حوظة :مل

تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم 



ئ

قسم التربیــھ الـعـملــیھ 

2019/2020الجامعي أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام 

الشعبة / علوم                          الفرقــــة /الثالثھ
المشـرف /المدرسة/ السیده خدیجھ                                  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امنیھ شعبان ابو الحجاج1
ھایدي خالد محمد2
رحاب غریب عبد الرحیم3
نھال ابو النصر ھاندي4
خلود عبد الحلیم عید5
اسماء عبد المنعم صالح6
راندا جمال عبد السالم7
ریم جمال عبد السالم8
9

10
11
12

                    
                                    

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



ئ



1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 عربىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش      صالح الدین بدمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
دعاء على احمد الجنش1
ریھام السید حضرى حسن2
محمود الفولدینا احمد 3
محمد بحیرىعادل شروق 4
سلمى جمال احمد شھاب5
سمر محمود شعبان الطویل6
ھاجر محمد السید طلب محمد7
رقیھ محمد عثمان نصر8
ابراھیم عبدالجید ابراھیم ابو النجا9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمشالحسن والحسین دمنھور                  ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مھا عادل محمد عبدهللا1
بسنت عماد عباسى عبدالسالم  محمد2
اسماء رمضان احمد غالب3
روان جمال عبد العظیم رخا4
فاطمھ االوى ابرایم عبد الجواد5
عبد المنعم احمد محمد عبدهللا6
ایمان فاروق عبدالفتاح ابو شبكھ7
اسماء زكریا اسماعیل مصطفى8
اسماء كمال مغازى محمد مصباح9

دینا عادل محمد یوسف10
عبد المنعم فتح هللا فرج بركات11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمشمعاذ بن جبل دمنھور                            ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
شیماء احمد فتحى ابو قوره1
امیرة رضا السید الرصد2
بسیمھ على السید ابو حسین3
حاتم محمد محمد شاھین4
محمد احمد على سعدهللا5
ایھاب محمد ابراھیم القمحاوى6
محمد الشحات عوض حامد7
ھبھ على السید محمد نوفل8
ساره محمود عوض الحوفى9

الدمیاطىامیره عاطف اسماعیل 10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمشدمنھور                   اسماعیل الحبروك ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
رشا السید محمد الشرقاوى1
اسماء الصابر عبدالغنى الصابر حمیدة2
اسماعیل الحناوىمروه مسعود 3
ساره محمد حسین شعیر4
طویلاسماء مدحت فتحى ال5
ھاجر شكرى عبده دعنون6
امانى خمیسى عبدالعزیز حجازى7
خلود سعید صالح عبدالجواد 8
رانیا فوزى السید درویش9

امل عزت محمد ابو زید10
رنا طارق سعید على11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمش          دمنھور                  السیدة زینبـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
منى خیرى احمد فرغلى1
ایھ فایز محمد عیسوى2
ھند على اسماعیل ابو الخیر3
ساره عبدالناصر محمد غانم دیاب4
عبیر صبرى عبدالسید5
محمودایھ محمد على 6
ھبھ یسرى عوض عبدهللا7
ریھام رشاد رجب الغنام8
نورا بسیونى ابراھیم قاسم9

ایمن محروس محمد نورا10
حسین على بدرانھحسام 11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمشالسعاده شبراخیت                           ـة/ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء ایمن محمد حسین متولى 1
امل فكرى اسماعیل عیسى غنیم2
عطیھشیماء سعید عبدالھادى 3
سماح رمضان محمد بدوى4
ھند محمد محمد قطب دویدار5
فاطمھ عبد الحمید خلیفھ 6
ایمان شعبان عبدالحمید مسعود الخیاط 7
ایھ عادل سعد عوض مصطفى 8
محمد احمد عبدالمولى السید الھجین9

اسماء عبدالتواب احمد عیسى10
احمد صبرى محمد عطیھ11
رقیھ قدرى محمد ابراھیم عبدهللا12

 -ملحوظة :

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

مئیس القسرالمختص



7

   

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2019//2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             ـ الرابعھ الفرقــــة /
رف /ـالمش            دمنھور                  بنى الجیشىـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لمیاء عادل محمد عوض1
اسراء ناصر سعد حسن غانم2
امیره حامد عوض عبدهللا3
صبریھ الشحات عبدالتواب ابو القاسم4
ریھام زكى محمود الشباسى5
االء محمد عبدالحلیم ابو نار6
ریھام عبد المجید عبدالھادى عبد المجید7
بسمھ ھالل احمد ابو النجاه8
انسام السید احمد بركات9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



8

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

208/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش  ابو حمص                      التجربیھ الممیزهـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
االء عصام على یوسف الغنام1
عبدالعالمھا صبرى عبدهللا على 2
ایھ نصر ابو المجد عبد الصمد3
جمیل ابراھیم ھالھ فؤاد4
غاده محمود عبدالعزیز ابراھیم الفخرانى5
ایھ احمد متولى غنیم6
االء خالد محمد ابراھییم یوسف سالم7
محمد عید عبد الرحمن محمد8
رحمھ ابراھیم رجب عبدهللا9

الدین سلیمان سعدعماد 10
محمد جمعھ عبود حسین11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



9

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  ابوحمص للتعلیم االساسى   ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
جبریلعبدالرحمن شعبان جمعھ محمد 1
اسماء سعید عبد الفتاح خلیل2
محمد مصطفى احمد رفیق جامع3
رحمھ عید عبدالمنعم بسیونى طھ بدر4
اسراء سعید عبده محمد الشرقاوى5
سحر محمد ابو الحسن حسن مھران6
ریھام احمد سعد عماره7
ابرار محمد طھ حامد8
مھا رفیق محمد ابراھیم9

حسن عاطف حسن محمد10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



10

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  محمد البشبیشى ابو حمصـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان سالم عبد المقصود عبدهللا 1
ایھ صالح ابراھیم محمد فرج الشربینى2
ایھ محمد سعد قناوى سعد3
مبروكھ حمدى سعد غیث حمیدة4
امیره صالح خلیل صدیق عیسى5
ھاشمعلى محمد عبد الرحمن 6
سمر شعبان تاج عبد الحمید7
ھبھ رزق محمود سالم 8
رجباسماء على محمد محمود 9

سلوى رمضان مرضى عبدالعاطى الزیات10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھاالولــىالفرقــــة /
رف /ـالمش                  البارودسالم عالم ایتاى ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

ھند محمد مرسى1
ایمان عبدالحمید عبدالعزیز محمد2
آالء مجدى صابر على محمود محسن3
محمد احمد ابراھیم عبدالونیس4
یونس محمدشیماء نبوى5
شیماء اشرف ابو الیزید عمار6
حنان خیرى سلیمان كشكى7
عبدالعظیم حمودةمحمد صبرى 8
محمود عرفة محمد عید9

ذكى رضا ذكى محمد عوض10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھھ/الفرقــــ
رف /ـالمش          الزھراء ایتاى البارود               ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیره سعید كامل عویس1
یاسمین محمد محمود على الخولى2
سعاد محمد عبدهللا المرازقى3
السمنودىایمان جمعھ على السید 4
سحر ماھر عبدالمنعم حسین المنغم5
ساره احمد حسن على محمد عیسى6
ریھام عبداللطیف محمد شھود7
دینا عبدالكریم رحیم حجازى8
عمرو حسن عاطف الدیب9

دینا ایھاب سامى االسود 10
علیاء ابراھیم عبد المنعم الصباغ11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  على الجارم برشید               ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شروق عبدالعاطى اسماعیل المراسى1
السالم عبد العاطى حیدروالء عبد 2
اسماء السید احمد صقر3
بسمھ محمد احمد زیتون4
ایھ بشیر عبدالعزیز اسماعیل خمیس5
ایھ سعد شندى عید توتو 6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھھ/الفرقــــ
رف /ـالمش                              الرحمانیھالسالم أ ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
دالیا عطیھ احمد عبداللطیف ھارون1
رباب عصام صالح الشحات الشاطر2
محمد خمیس ابو حسن عید3
عبید على عبدالغفارریم احمد 4
امیره ماھر على عبدالجواد صالح5
علیاء اشرف فتحى جویلى6
وفاء خلیل عاطف المیتینى7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



15

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  ام المؤمنین بالدلنجاتـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
امیره اشرف شعبان على1
ازھار عبدالفتاح ریاض محمود2
ھند رمضان عبدهللا3
مھا رمضان محمد سعد4
رانیا یحیى عبدالحمید محمود السید5
مى سعید اسماعیل الجھادى6
مھدى عبداللطیف الفخرانى دعاء7
حسناء مسعد محمد كامل8
آالء خمیسى محمد ابراھیم سیف الدین9

سھا عصام شوقى محمود حسب هللا10
احمد سعد محمود نصیر11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشالحدیثھ حوش عیسى                              ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسام السعید خلیفھ عبود السماك1
رافت محمد اسماعیل السید البشبیشى2
یوسف عبدالناصر حسین محمد عبدالحمید 3
حسناء محمد احمد محمد محمد ابوسیف4
ایھ جمعھ محمد ھیبھ5
ھدیر منیر السید ابراھیم6
مروه جمعھ ابو بكر نبیوه7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                                         الرابعھ     /الفرقــــة
رف /ـالمش                  عبد العظیم بدیوى حوش عیسىـة/ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
زینب سلیمان ابراھیم ھنیدى1
عال ربیع رجب  راغب2
محمود عوض عبدالغنى حسن عبدالجواد3
محمود ابراھیم محمد ابراھیم4
عبدالحمید ایمان حسنى محمد5
بسنت عبدالمالكك اسماعیل6
سماح اسماعیل حسن سلیمان7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

مرئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  النیل بالمحمودیھـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء حسن عبدالوھاب یونس جاب هللا1
فاطمھ الزھراء محمد درویش ابو لیلھ2
عوض مسعودنرمین عوض عبدالعاطى 3
نورا سعد محمد تاج الدین4
نھال السید ابو زید5
نورا محمد احمد مخمیر 6
والء جمال ابراھیم ابو سالم7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشالزھور للتعلیم االساسى                            ـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ زاھر محمد عریف1
ایھ خالد محمد العمرى2
طاھر سعد عبدالعزیز3
منى محمد محمد المزین4
سلمانىندى مجدى عبدالمنعم الم5
غالى زكریا محمد شعبان عیسى6
سعد االدكاوىمحمد عبدالسالم 7
احمد عیسى على صوابى8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس المختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                            النموذجیھ ابو المطامیرـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان رجب محمد محمد الجندى1
ایھ فضل زكى الخویسكى2
یاسمین السیدعبدالحمید عبدالحلیم3
عزیزه اسماعیل انور موسى4
آالء جابر سالمھ السید عامر5
احمد ابراھیم حسن وافى6
ایھ عبدالحفیظ عبدالجواد خمیس7
ماھر السعید شلبىامانى 8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                            االیمان كفر الدوارـة/  ـالمدرســ

مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
جھاد عید ریاض موسى1
ھدیر شعبان احمد ابو النیل2
ى عبدالقادر الخطیب ایھ یسر3
ھدى مرسى عبدالعزیز سعد4
یاسمین حسنین عبدالعال حسنین5
ایمان صبرى عبدالفتاح مبروك6
ایمان على السید محمود زیدان7
عبدالمنعم ابراھیمعبدهللا عوض 8
صایھ محمود سعد یوسف القصا9

یاسمین عبدالھادى محمد سید احمد10
ساره عید عبد لبمقصود على سرحان11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                            عثمان بن عفان كفر الدوارـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مى كامل عبداللطیف على ناجى1
ایھ محمد عبدالواحد محمد2
ایمان محمد ابراھیم عبدالحمید 3
رنا عبدالحلیم سعد محمد صباح4
دنیا خیرى عبده رجب5
صالح حسن شویربمنى 6
عبد المجید حسانوالء السید عثمان 7
بسنت احمد محمد محمد على8
امیره فرج فؤاد مرسى 9

اسراء زكى شعیب على ابو نعیمھ10
احمد سامى عبداللطیف على الدیب11
اسراء عاصم عثمان محمد12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                            العكریشھ كفر الدوارـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء عادل احمد السید1
نورا مصطفى رمضان محمد حسان2
محمود محمد حسین عبد العظیم جاد3
فاطمھ جمال عبدالعلیم عبد العزیز4
ایھ ابراھیم فرج بسیونى5
اسراء عاصم عثمان خمیس6
منال محمد عیسى محمد البسطویسى7
اسماء عاطف محمود8
نورھان شوقى عبدالسالم عبد المقصود9

نجوى ابراھیم سعد سلیمان10
العزیزبسمھ عبد العزیز محمد عبد 11
امیره سعید عبد الفتاح عبد الرازق12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                                   التحریر بدمنھورـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان محمود عبد الستار1
ایھ احمد خطاب2
احمد محمد احمد راضى3
یاره شعبان محمد محمد سلیمان4
ھشام ممدوح محمد المصرى5
رحاب یاسر احمد عون6
اسراء احمد محمود شیخھ7
ایھ عادل محمد شوكت جویده8
عصام رشاد عبد الھادىسلمى 9

محمد مسعود عبد الجواد عبد السالم10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



25

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



26

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



27

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             االولــىالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

سمرئیس القالمختص



28

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             االولــىالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



29

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

عربىالشعبة /                             االولــىالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/  ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



30



31



32



33



34



35



1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش التحریر بدمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ریھام عباسى حامد ابو یونس1
سعید احمد محمد مریم 2
على حلمى محمد البوالقى3
نورھان محمد عبد المقصود حمام4
نورھان فؤاد حسن شلبى5
امنیھ مصطفى محمد الحلمى6
عالء محمد زیدانمریھان 7
نوران خالد على الحوفى8
ریھام محمد صابر حسن9

احمد مرجانمحمد فكرى محمد 10
نور الدین حسین محمد11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                     اسماعیل الحبروك دمنھورـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
خالفشیماء محمود ابراھیم 1
مى ھشام فاروق عجمى2
طاھر عبد الغنى محب عبد الستار3
احمد صبرى سعید جالل4
ھالھ سالم محمد عبد المنعم5
مروه محمد احمد العبد6
یاسمین محمد انور محمد شرشر7
نادیھ حمدى احمد حسن8
ساره محروس یسرى نواره9

آالء سامى التركمان10
ایمان محمود سلیمان حواس

ساره عبد الھادى عبد الحكیم محمود

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـشالم    بنى الجیشىـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندى جمعھ سعد الفیومى1
ایھ مجدى سعد محمد الحداد2
یمنى فھمى عبد الرحمن3
میرنا عبالء جمال محمود4
المغربىیاسمین محمد فتحى 5
اسراء سمیر خلیفھ6
امیره مصطفى زیدان الجمل7
مرتینا عادل سدراك عطا8
ساره ابراھیم عبد الرازق عبد الحمید9

ریھام منصور منصور حجاج10
سمر مجدى زھیر11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش          بدمنھوراحمد عرابى ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
صابرین السید سالم عبد ربھ1
امیره عبد الناصر سلیمان ابراھیم 2
ساره احمد عبدالفتاح حسین3
ندى محمد محمد بدوى االبیارى4
مروه ابراھیم محمد احمد ابراھیم5
االء مسعد حمد محمود حمد6
ایمان خالد عبد الفتاح محمد بخیت7
ساره محمد محمود محمد بصلھ8
احمد سامى محمد الشوربجى 9

احمد محمد على عصافیر10
اسراء محمد السید ھیكل

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشالتعلیم االساسى ابو حمص                  ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
كرم ضیف عبدالعزیز خالس1
ایمان محمد عزیز محمد2
ایھ حسین محمد محمود3
ابراھیم بسیونىمحمد 4
رغده محمد صالح محمد سویدان5
ھدیر صبرى عبدهللا ضحاوى6
مصطفى عادل محمود النقیب7
محمود احمد حسن نصر8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش    ملحقھ المعلمین كوم حمادهـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امل محمد صباح عبد الحمید صباح 1
شوماناسماء خلف هللا عبدالحلیم 2
مى احمد السعید القزعھ3
احمد جمعھ سلیمان ابو شاكر4
ندى عادل ابراھیم على5
زینب حافظ عبد الغنى حلیحل6
نیرمین عادل ابراھیم على7
صفاء عبد السالم شعبان8
اسماء محفوظ عبد الكریم 9

ساره رشاد السعدنى10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش  عثمان بن عفان كفر الدوارـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
الھلوباالء حسن محمود جمعھ 1
منى محمد عبد الحلیم عبد المنعم 2
احمد الشاطرنرمین شحاتھ عبد المنعم 3
اسماء كارم محمود محمد عبد الوھاب4
السید ناجىدعاء سعید عبد الغنى 5
یاسمین صالح محمد عبد المحسن عبد العزیز6
احمد ربیع فواد بدوى7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



8

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش  طلعت حرب كفر الدوارـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لحمیداسماء عبد الحمید جابر عبد ا1
ندى احمد نور البیلى2
ھاجر عبدهللا رزق الصفتى 3
امیره طارق محمد العاصى4
یاسمین ابراھیم یوسف غازى5
اسالم اشرف عبد الفتاح النجار6
احمد مجدى فرج غنیم7
ریھام جمال عبد الھادى طلحھ8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



9

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   انجلیزىالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش         عبد الرؤف الصیرفى ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امانى جمال عبد العزیز عبد العلیم1
القوبىجھاد عبد الناصر محمد عبد 2
ایمان حامد محمود سلیمان یونس3
اسماء سعد عبد القوى منصور الدالى4
امیره عاطف حامد جوده الشایب5
یاسمین یسرى محمود ایوب6
احمد محمد ابراھیم محمد مراد7
احمد عبد الفتاح عبد النبى8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



10

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش      سالم عالم ایتاى ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
فتحى محمد مخمیرنورھان احمد 1
مریم لبیب ابراھیم رزق2
اسماء عبد الشافى عبد الرازق قندیل3
ایمان السید مجسن جنیدى4
راندا سید احمد حلمى شوشھ5
ایمان كامل سعید ابراھیم6
فاطمھ جمیل محمود جمال الدین7
حمد فتحى احمد معین الدینامى 8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



11

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش   السعاده شبراخیتـة/ ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
السید محمود غریب شاھین ایمان 1
شیماء شعبان عبدالرحمن دیاب2
وفاء رضا ابراھیم حمود3
ایمان جمال عبد الحمید القھوجى4
زینب ابراھیم السید السعداوى5

7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



12

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش      الشباب شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھاجر احمد عباسى محمود مطر1
ھالھ ایمن محمد محمد حجر2
براھیماایھ عبد الباسط عبد الصمد 3
ایھ فوزى سعد عبد اللطیف الماظ4
امل محمد عبدهللا مطر5
امیره عبدهللا مراد الشاذلى 6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



13

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  انجلیزىالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش      عبود الدلنجات ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ساره صبحى محمد عبدربھ ابو حلیمھ1
صدیقھ محمود امین محمود خلیل2
سلوى محمد عبدالقادر جبریل3
سمیھ على فؤاد على عطیھ4
نسرین محمد امین عبد العزیز5
احمد فتح هللا سیف الدیندینا محمود 6
دینا عید طایع عبد الواحد 7
شیماء ناصف سالم مسعود8
تقى الدین سید عبد السالم سلیمان9

ابتھال عید عبد اللطیف عید عامر10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



14

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش    الناصریھ الدلنجاتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سماح سلیمان امین مرسى1
على عبد الحمید احمد المالح2
نوره محمد عبد الحكیم ابو محمود3
جمال الدین صبحى صالح الدین4
محمد بسیونىاحمد ناجح رمضان 5
سھیلھ محمد عوض ھاشم6
ھدیر سعد محمد عوض7
زوزو معوض امین معوض 8
سعاد محمود احمد عبد الباقى منیسى9

احالم ناجى السید مختار10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



15

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش         الرحمانیھ الرسمیھـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مى عبد اللطیف محمد یوسف الوكیل1
منى عاطف محمد بلیحھ2
وفاء رضا سعید ترابیس3
ھند یھ رجب حسن فاید4
شعبان على قرواسریھام 5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



16

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                     الحدیثھ حوش عیسى  ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیره باسم احمد محمد1
فاطمھ جمعھ محمود ابراھیم2
سماح عبدهللا ابراھیم على3
ضحى عبد الناصر محمد مصباح4
مى حسام عید محمود عطیھ5
اسراء سالمھ على عبد الحى6
شیماء محمد انس الوجود عابدین7
نوارههللا عبدالفضیل فرح فتحى جاد8
ایمان جمعھ حجاج سید ابراھیم 9

ایھ فرحات محمد ابراھیم 10

 -ملحوظة :

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

سمرئیس القالمختص



17

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                  یحیى الجزارحوش عیسى   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
الھام رشید قطب محمد حشیش1
فتحى عادل سعید فتحى2
رحمھ عبد الجلیل احمد االشمونى3
امیره عادل محمد شفیق4
والء عادل محمود الشیمى5
خلود بدوى مسعود ادریس6
ھناء صالح عبد هللا عبد السالم7
یاسمین صالح عبدهللا عبد السالم8
شوقى عبد المعطى عبد المجید  نورھان9

یاسمین عبد العزیز عوض عبد الھادى10
11
12

 -ملحوظة :

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

لقسمرئیس االمختص



18

قسم التربیھ العملى

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 انجلیزىالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

م                                   رئیس القسالمختص



19

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىالشعبة /  الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشملحقھ المعلمات                            ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لوفا ایلیا لوفا انطونیوسفادى 1
محمد احمد عبد الفتاح البنا2
ھالھ رضا محمود یوسف وھدان3
ود یاسینمحمود خالد محم4
رفیده محمود صالح محمود غباشھ5
6
7
8
9

10
11
12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش التحریر بدمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
منار مجدى محمد عبد العزیز حسن1
ابرار ھانى محمد البكاتوشى2
ھایدى محمود حسن غنیم3
احمد غریب مصطفى فتحى روان4
سالمین على محمد موسى5
احمد رجب السید ابو غزالھ6
حمیدةسھیلھ ھشام قطب 7
خلود شعبان جاد ابراھیم8
ھدى خمیس جاد عبد الجواد ابراھیم9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

دراسات الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                     راحمد عرابى بدمنھوـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان سعد محمد محمد عامر1
نرمین اشرف المھدى محمد ھاشم2
ھند محمد جمال مصطفى دعبیس3
ھالھ صبرى عبد الحكم مصطفى4
ضحى محمد محمد غراب5
شیماء نصر عبد هللا الجدوى6
عادل غزالى امل7
مروه صفوت احمد عبد البارى8
ایھ محمد احمد سلیمان9

ایھ محمد عبد العزیز عبدهللا سعد10
صباح اشرف عطیھ بكر

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـشالم   سماعیل الحبروك اـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
محمد عبد الكریم السید زمھوره1
اسراء صفوت ابراھیم2
مصطفى محمد عبد الفتاح حمزه3
كریستینا موریس كامل جرجس4
ریھام حسن محمد عبد القادر5
الحمید محمد السیدمنى عبد العزیز عبد 6
اسماء احمد خلیفھ مھران7
منھ هللا ابراھیم سعد محمد اسماعیل8
مى عوض السید عبد الجواد9

وسام سعد عبد النبى النوام10
ھناء فواد محمد محمود اللیثى11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

دراسات الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش          المعلمات بدمنھورملحقھ ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
محمد عطیھ ھشیماء عاط1
ایھ عبد النبى عبدهللا عیسى2
ایھ هللا احمد خفاجى صبحى3
مى مخیمر محمد الشناوى4
زكریا عبد الحلیم ابراھیم اسماء5
ایھ محمد نصیب عمرو الدربالى6
زینب حمدى كمال اسماعیل7
سلمى مؤمن سعد الجمال8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                لبشرىسلیم اـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نورھان حمدى محمود الزیات1
الماظھ محمد محمود شعبان2
ھویدى صفاء عبد الھادى فتحى 3
دینا صبرى عباس ابراھیم4
خلود محمد زكى خضراوى5
ایمان ابراھیم محمد سعد6
وردة عبد العزیز ابراھیم سعد7
دینا عبد الحمید عبد الكافى مھران8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراسات الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش    وحمصجالل الشھاوى ابـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویل تاریخاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
راندا فراج صابر محمد1
ابراھیم عبد الرحمن عبد المنعم طھ2
ایمن سالمھ سعید المنوفى3
احمد جمعھ مصطفى عطیھ4
امیره یاسر حلمى زید5
نرمین محمد ابراھیم عبد العاطى6
اسراء حسن محمد حسن شومان7
شیماء عطیھ الشحات 8
محمود صالح كامل منصور9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                 الزھور بالمحمودیھـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مى فوزى محمد سلیمان مھابھ1
دعاء محمد حلمى عبده2
احمد غالىامانى اشرف 3
شیماء رجب عبد الحمید العمرى4
وفاء محمود ابراھیم حنون5
ھدیر محمد صباغ6
شاھینرنیاده سعید محمد 7
امیره شعبان شاھین8
سمیره نشات رجب عوض9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



8

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش  عثمان بن عفان كفر الدوارـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
محمود ماھر عطیھ نصر المراكب1
محمود بدر طلبھ عید2
ابراھیمحمزة عبد الحمید عبد الرحمن 3
امانى عادل محمد محمد ابو شمھ4
رشا كمال محمود مبروك ھیبھ5
محمد عبد الرحمن محمد الفقى6
محمد احمد الطاھر ادریس7
حامد عبد لبمعطىمحمد ابراھیم 8
شریف مسعد محمد عبد المنعم9

سالمھ محمد احمد فرج10
اسراء توفیق ابراھیم توفیق11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



9

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   دراساتالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                 كفر الدوار البلدـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ریھام رضا محمد عبده یوسف1
فردوس ممدوح منصور2
بسنت اسامھ السید احمد محمود3
اسراء فتحى خمیس عثمان حمد4
نورھان كامل محمد كامل بسیونى5
ایمان السید نجم محمد غنیم6
اسراء فكرى جمعھ مختار7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



10

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  دراساتالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش      الشباب شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نرمین عبد اللطیف الشلذلى1
محمد امین صبحى حسن الفقى2
امل خیرى طنطاوى محمد عالمھ3
سعد نمیر سعد ابراھیم خضر4
مى محمود محمد محمد العرجاوى5
عبد الواحد  جابر عبد الواحد محمدالحصرى6
ایھ حسین صبرى الخویسكى7
محمد وحید مغازى ھانى8
محمد ابراھیم عطیھ جاب هللا9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



11

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش   المصنع كفر الدوارـة/ ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
احمد محمد احمد البسیونى1
ندى صبرى عبد العاطى احمد سالمھ2
امیره عبدة محمد متولى3
ھدى عاطف عبد المنعم محمد4
امانى احمد اسماعیل احمد5
محمد شحاتھاحمد رمضان 6
محمد على على عطا طھ7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



12

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                 سالم عالم ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
آمال مصطفى عبدهللا الصباغ1
ابراھیم قطب ابوسمرهامیره بكر 2
اسراء محمد عبد الفتاح عبد الرحیم3
نیره محمد عبد الرحمن عبد الطویل4
منال محمد عبد المقصود السید 5
حنان محمد عبد السالم سلیمان باتى6
یرفى2خلود محمد احمد عز الدین الص7
امنیھ یاسر احمد عبد العظیم8
هللا مھنا الشحات منى جاب9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



13

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  دراساتالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                 الزھراء ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
عطیھایمان محمد سرور 1
عبدالرحمن سعید محمد عبدالخالق2
اسالم عبدالنبى خضیر3
ھدیر فتحى عوض عبید4
ابتسام مسعود عبد العظیم كامل5
سعید فتحى خھلیل النجار6
بدر فتحت رمضان عبد العزیز7
االء فتح عبد الحمید االخرس8
اللطیفعبیر عبد الناصر محمد عبد 9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



14

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  دراساتالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش   ابو بكرالصدیق حوش عیسى ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اطونیوس عطیھ بدیر نصر هللا1
الرحمن ھاشم فایز عبد ربھعبد 2
عبد العزیز جمعھ عبدالعزیز الزواوى3
محمد فوزى عبد المقصود اسماعیل 4
روان حافظ سعد عبد القوى صقر5
سمیھ عبد الناصر محمد عامر6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



15

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 دراساتالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش         المحمدیھ الدلنجاتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
احمد فوزى محمد عبد الغفار كرم1
ریحاب طارق عبدربھ على2
عبد المطلبھدیر محمد ابراھیم 3
قدرى بكرحنان 4
رامى السارى كامل محمد زكرى5
بسمھ عبد الحمید محمد عبد الجلیل6
ایمات محمد احمد عبد الوھاب عوض7
النداوىایمان مصطفى السید محمد 8
محمود صابر عبد الغنى عبد الرحیم9

كوثر زین رزق زین10
حنان مجدى سعید بسیونى

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

دراساتالشعبة /  الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشعلى الجارم برشید                      ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سلیمان صادق امین عجمیھ1
على عید عبد المنعم سالم2
محمد مجدى مصطفى البرواى3
عبد العزیز باللمحمد 4
نورھان حمدى حسن سالم5
6
7
8
9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



17

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

دراساتالشعبة /  الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



18



1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علوم /الشعبة                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش بدمنھوراسماعیل الحبروك ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ممنار سعد سعید النوا1
الشیماء السید محمد شمسیھ2
عبدهللا عادل عبد القادر الغزالى3
نورھان عبد المحسن السید ندا4
رغداء احمد حمدى اللیثى5
سمیره یحى محمد خاطر6
حسن سعید طھ مریم7
اسماء السید محمد احمد 8
ایھ حسن على حسن9

شیماء سعد عبد المنعم حماد10
ھبد هللا محمد الطیفى11
مریم ابراھیم محمود عبد الشافى12

امل عادل السید الغرابى

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علوم الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                     ربدمنھوعمرو بن العاص ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
ایمان السید احمد السید2
ایھ مصطفى عبدهللا الروینى3
اسراء محمد محمد الجمل4
طیاب كریستینا سعد عبدالمسیح5
فاطمھ رمضان محمد عیسى6
روان عبدالمنعم سعد الخولى7
8
9

10
11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علومالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـشالمبدمنھور                           بنى الجیشىـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
االء سعد عسول1
رانا مصطفى شھدى الدرشابى2
فاطمھ عصام محمد العسال3
رنا احمد على خضر4
االء محمد عبد المنعم الفحال5
اسراء عبد المجید احمد عبد المجید6
عبده ایھ على مختار7
نورا ناصر محمد القمحاوى8
9

10
11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علومالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشابو حمص للتعلیم االساسى                        ـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مایكل ثروت ریاض سعد 1
احمد مسعد سعید ابو طالب2
صفا جمعھ بسیونى سلیمان3
اسماء حامد عبدالرحمن شمس4
رانیا مصطفى احمد الشیخ5
راندا فرحات بكر حسن بكر6
عال یسرى عبدالحمید الشایب7
8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشعمرو بن العاص ایتاى                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مى محمد مصطفى محمد1
علیاء لطفى السید عباس2
نصر احمد عبدالحمید شوشھ یارا3
یسرا سامى كامل عبدالجواد4
ھبھ محمد ابراھیم جاویش5
مى عماد حمدى حجاج6
منال عمادالدین نصار7
8
9

10
11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى علومالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                       كفر الدوارعمرو بن الخطاب ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندا محمود سعید ابراھیم1
ساره صبرى محمد ھالل2
مى فؤاد سلیمان علوان3
االءهللا فاروق السید4
نیفین فوزى حنا موسى5
سمر سعید سلیمان عمرو6
امین خالد عبداللطیف7
مریم صموئیل عدلى جورج8
االء احمد عطیھ صقر9

سلمى عاطف عبدالمنعم10
ھبھ سعید عبد المجید محمد11
مریان اسحاق ثابت12
عادل عبد الزین عبد المنعم ھالل13
رانیا مدحت الزلبانى14
روان صبحى عبدالغنى15

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى  علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشالشباب بشبراخیت                            ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء ابو بكر على عمرو المكى1
ابراھیم النجار حسینسھیلھ 2
ساره محمد احمد فرج3
جابر الزیات حموداسراء م4
ساره عبدالغنى عبدالسالم النوبھى5
االء وجیھ السعید عبد الرحمن6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش الحسن والحسین بدمنھور                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش الرضوان المشتركھ                        ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



10

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشبدمنھور                       الجدیده  الرضوانـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



11

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشعبد العظیم بدیوى  حوش عیسى      ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش الحدیثھ حوش عیسى                      ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش یحى زنقیر حوش عیسى                ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش عمرعبدالعزیز كوم حمادة                 ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش النموذجیھ ابو المطامیر                   ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة / الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالنیل بالمحمودیھ ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة / الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشساسى                الزھور للتعلیم االـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشكفر الدوار البلد                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
اسراء شریف صبرى السید والى3
رانیا عبدهللا عبد القادر خوخھ4
سمیھ عادل نجیب راشد محمد5
عمرو محمد عبد الحافظایمان 6
فردوس الطیب حامد محمد7
ھیام محمد محى الدین ابراھیم8
سامیھ محمد السید محمد9

نورھان عبد العزیز خمیس على10
زینب عمادالدین محمد اسماعیل11
امیره ابراھیم على عطیھ شتا12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ  ــلـعـمه الــقسم التربي

م٢٠١٧/٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /  الثالثةالفرقــــة /
رف /   ـالمشالعكریشھ كفر الدوار                     ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد احمد عبد القادر عبدا١
رنا ماھر عبد الفتاح حسن عقل٢
مریم خلیل شرنوبى یوسف٣
محمد عبد الحمید عبد الحى عبد ربھ ٤
نھال محمد احمد على احمد٥
سناء صالح الدین احمد محمد ھیبھ٦
ملك فراج عبد المنعم محمد٧
ندى سالمھ محمد محمد الحلیفى٨
ندا عبد المنعم خلیل شرف٩

منھ ا عبد الناصر محمود احمد سلمان١٠

ملحوظة :-  

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

المختص       رئیس القسم 
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالعكریشھ كفر الدوار                     ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد احمد عبد القادر عبدهللا1
رنا ماھر عبد الفتاح حسن عقل2
مریم خلیل شرنوبى یوسف3
محمد عبد الحمید عبد الحى عبد ربھ 4
نھال محمد احمد على احمد5
سناء صالح الدین احمد محمد ھیبھ6
ملك فراج عبد المنعم محمد7
ندى سالمھ محمد محمد الحلیفى8
ندا عبد المنعم خلیل شرف9

الناصر محمود احمد سلمانمنھ هللا عبد 10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علوم  الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالمصنع الجدیدة                                ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امنیھ على احمد الیمانى1
محمود حمدى ابراھیمامل 2
اسراء السید كامل مصطفى الحصرى3
االء ابراھیم امین عفانى4
ایھ رمزى مسعود عبدالرازق5
شروق محمد عبدالعظیم محروس6
ندى عصام محمد الحوفى7
دعاء محمد عبدالجلیل على حسن8
اسماء ابراھیم محمد بیومى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـشعثمان بن عفان                                  المـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء مجدى عبد السالم جاب هللا1
القطورىغاده فوزى عبد الستار على 2
اسماء زغلول عبداللطیف عبدالحلیم3
علیاء محمد عبد الوھاب عبدالرحمن4
ریم یاسر عبدالرازق5
ساره محمد عبدالعلیم على جمعھ6
والء زكریا عبدالحمید سعد7
مارى نجیب عوض 8
نور الھدى احمد عبدهللا حسان9

المنعم اسماعیلایمان احمد عبد 10
11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

/الشعبة                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشطلعت حرب كفر الدوار                        ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
فاتن سمیر عوض عبدالمجید عموره1
ایمان ابراھیم الرتضى محمد عبدالرحمن 2
كرم سعد مفتاح صافى3
اسماء سعید محمد عواد سند عسكر4
جھاد ایمن ابو العزم5
ایھ سلیمان السید سلیمان 6
نجاح شحاتھ غریب عبد العزیز7
نرمین مختار عبدالنبى عیسى8
ندى سعد على محمد9

محمد قطب مرسىامنیھ 10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

                       الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشابو صالح كفر الدوار                          ـة/ـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھند طارق جمعھ عبدهللا1
سارة عبدالناصر على عطیھ2
مھا ابراھیم رمضان محمد غنیم3
ایمان فتحى عبد العزیز عبد المعطى مطر4
سماح انور كامل احمد موسى5
سھیر رجب ناجى عوض6
سلمى عادل ابراھیم محمد مھنا7
ایمان سعد محمد سلیمان8
ایمان عبدهللا فواد عبدهللا 9
1
0

یاسمین محمد حلمى محمد

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



25

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علوم الشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشاالیمان كفر الدوار                            ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ازھار سعد السید حسن1
حسن السید محمد كاملاسراء 2
مریم خالد محمد عبدالباعث خلیف3
اسماء مسعود رزق قطب عطا4
ایمان سعید مھدى سعد عامر5
ایمان حسن محمد حسن 6
سعیدة نبیل محمد رزق7
اسراء فتحى رمضان احمد عاشور8
ایھ احمد محمود محمد الخبیرى9

حسنین حسنھشام حسن 10
محمد رضا عبدالمنعم حسن زھیر11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشبنات كفر الدوار                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
المعتزبدین هللا یاسر سالم عبد النبى 1
نادیھ مصطفى سعد عبدالعزیز2
ھاجر محمود حسین على زعیتر3
ھاجر حسنى محمد عبداللطیف4
نورھان عادل عبدالعلیم احمد معوض5
غاده رجب محمد ریاض احمد6
ناھد محمد ابراھیم شتا7
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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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /                          الثالثة/ الفرقــــة
رف /ـالمشبنى كفر الدوار                                   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ سعید بدر محمود جمال الدین1
دینا صبحى محمد قطب2
نورھان حمودة احمد احمد جادو3
امل عاطف على عبدالحفیظ4
جھاد محمد عبدالرازق حسین5
وفاء مسعد محمد سلمان السید6
ناردین مجدى جرجس سمعان7
حنان محمد على عثمان8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   الشعبھ/ علوم                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش المشتركھ ابو المطامیر                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمود جمعة عبدالسید1
ھاجر زكریا جمال محمد2
سماح رمضان عبدالعزیز عبدالقادر3
نزھة فایز حمزة 4
عادل قدرى طلبھعفاف 5
فلایر امین عبدالعظیم امین 6
ایمان محمد شحاتھ ابو الحدید7
مارى جرجس سعد اسطارور8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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العملیھھــقسم التربی
:- 

   الشعبھ/ علوم                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالناصریھ بالدلنجات                       ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ساره محمد ابراھیم بیومى فرحات1
ساره جمعھ نصیب كریم2
امیره لبیب فتح هللا عبدالعال 3
اسماء عبدالسالم عبدالمالك محمد4
الھام شعبان جادهللا القتبانى5
رانا عبدالمجید محمد الرحمانى6
اسراء حسین محمد سلیمان7
اسراء حسنى محمد موسى8
9

10

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

رئیس القسمالمختص



30

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                        الثالثة/الفرقــــة 
رف /ـالمش ام المؤمنین الدلنجات                   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ محمد سعد النجار1
ایمان منصور عبد المقصود بالل2
اسالم حمادة منصور ذكى احمد3
وفاء صالح ابراھیم مراجع شوشان4
راندا وحید عبید سعید موسى 5
ایمان محمد عبد المجید ابو السعود6
ھالھ منصور عطیھ على7
والء شوقى حافظ عبد المجید8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



31

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش الفتح الدلنجات                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نوران محمد عوض الطحاوى1
امیرة حسان محمد عبد الغنى2
فاطمة زكریا عبد المنعم طة3
محمد عبدالجیدآیھ مجدى 4
رحاب حسنى احمد مرسى السید5
امیرة رجب ابراھیم عبدالحمید   مكى6
شمس حسن محمود زاید7
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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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                                الزھراء ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
رضوى رافت محمد احمد1
ایمان سامى یوسف عبید2
ایھ على حسن عبدالواحد ابو العال3
فاطمھ االنصارى محمد خضر4
نرمین احمد احمد جادهللا  الخولى5
ابو شادى زغلول احمد محمدسمر 6
احمد مھ محمد عبدالمنعم سیدطفا7
جھاد صبرى ابراھیم عطیھ فضا8
صفاء رفاعى محمد نجاتى الرفاعى9

تغرید سعید متولى االعصر10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                            المشتركھ ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان على احمد شعبان1
یاقوتاالء یاقوت ابو الغیط 2
رنیم عدلى عزیز اسكندر سعد3
سارة محروس عبد الحمید محروس 4
یاسمین صالح احمد عبد الصمد طھ5
اسراء نعیم فتوح اسماعسل نجیب6
حوریھ رفاعى محمد نجاتى الرفاعى7
ساره محمد عبدالسالم محمود عبدالسالم8
ھدیر عبدهللا امین مھنا9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                            السعادة شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
یاسمین محمود على یوسف مرسى   1
فاطمھ على ابراھیم مصطى2
اكرام خالد ابراھیم محمد فراج3
نورھان السید احمد عنانى4
نھلھ كمال الدین حسین احمد حسین5
محمد محمد ابراھیم عبد الغنىحسناء 6
نغم محمد عبدالغنى یوسف7
رانیا احمد مصطفى محفوظ8
ایھ ابراھیم سكر9

10

 -ملحوظة :

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

القسمرئیس المختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                      الشباب شبراخیت   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مؤید الدین عادل الشاذلى1
منار فتحى السید عطیھ2
ھالھ تامر یحیى شكر صوار3
عمرو نبیل عبد المقصود بالل4
صافیناز اشرف بسیونى عمر5
غاده عبدالتواب عبد العزیز على فوده6
امنیھ محمد فتحى زیتحار7
دینا احمد عبدهللا الخرادلى8
سلمى عبدهللا محمدعثمان9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                             النصر شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسناء رمضان ناجى محمد على 1
امانى على عبدالفتاح یوسف وھیبھ2
اسماء محمود محمد جوده رمضان 3
یاسمین ایوب محمد الشنیطى4
رضوى سلیمان سعید سلیمان5
سمر فایز اسماعیل دربك6
حسناء حافظ عبد اللطیف حافظ7
دینا عبدالناصر عطیھ ھمیسھ8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



37

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                        الزھراء ابو حمصـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حنان معتوق السید قندیل1
محمد ابراھیم رمضان امام على2
ھدیر شعبان عبدالعلیم نصار3
كریم بشیر السید عبدالعزیز4
ھدیر مھنى خمیس محمد5
سالى وجیھ محمد شحاتھ حجاج6
ساره مصطفى عبد الفضیل مصطفى عیسى7
السید على القزاز خلود محمد عبد المنعم8
9

10

 -ملحوظة :

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

ختصالم
رئ
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /الثالثةالفرقــــة /

رف /ـالمشبنات ابو حمص (ا)                             /ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسام محمد فؤاد محمود ھندى1
ھویدا ماضى امین ماضى2
منار محمد محمود الصالحى3
اسالم سمیر عبد الحمید الشرقاوى4
خلود محمود حسن ابراھیم شعبان5
ھالھ عادل عبدالحمید الشلیب6
دینا عبدهللا ذكى7
امنیھ عبدالحمید مرسى العطار8
عید رمضان سالم مرسى9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشجالل الشھاوى ابو حمص                      ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
رباب عماد حمدى عثمان الدیب1
اسراء احمد فؤاد محمد بدرى بدر2
االء محمود محمود السیدجالل3
ایھ السید عبدهللا السیدمحروس4
عبدهللانیرمین احمد بسیونى 5
ایمان لطفى الدسوقى السید6
ایمان عبدالقادر سید محمود الخولى7
سلوى الشاذلى عامر محمد الشاذلى8
اسماء نصر محمد البنا9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                   محمد البیشبیشى ابوحمص  ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان فایز عبدالمنعم سعید1
بسمھ محمد عبدالحمید عبدالقادر2
ریھام حامد عوض سلیمان3
وفاء على حامد خلیفھ4
ھند سعید حمیدة5
ایمان محمود عبدالمطلب احمد6
دینا امام جابر امام محمد7
دینا فرج احمد عبدالاله خضر8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                         السالم الرحمانیھـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ناھد یسرى ابو النجا الصاوى1
دعاء على عبدالحمید نعیم2
رحاب احمد محمود ھبیلھ3
امنیھ منصور محمد عوض4
فرج میرھان السید عبدالعال5
ایمان عبد المحسن عبدالبعلیم سوكھ6
دینا احمد حسن دمیس7
ھدى محمود عبدالواحد محمد االسمر8
ریھام السید رمضان رزق الشافعى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
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م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشایتاى البارود الجدیدة                                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

ریھام ابراھیم عبدالمنعم عبدالعزیز 1
نصیر

یاسمین محى الدین فتحى حجاج2
الجابرى زینب محمد حسن محمد3
والء فوزى عبدالحمید محمد4
امیره ماجد محمود محمد عبدهللا5
اسراء رافت خلیل الخبرى6
ھاجر سامى راضى الشرقاوى7
رحاب عوض محمد احمد عرفات8
امیره انور مندوه على الحنفى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
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  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش     ملحقھ المعلمین بدمنھور                   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ساره حسین حسن على عمار1
ساره على محمد السعید الرومى2
اسماء محمد احمد عبدالغنى سالم3
فؤاد محمد رشادمبروكھ 4
مروه ابراھیم عبدالعال ابراھیم5
امیره ابراھیم قاسم فرج6
نجاح شحاتھ غریب عبدالعزیز 7
نور الدین على ابراھیم على الشریف8
اسالم ایمن محمد عبد الودود9

القادر احمدایھ اسامھ عبد 10
فاتن جمال عبدهللا النشار11
ھدیر خمیس مرسى السید12
والء محمود احمد عبدالرؤف13
یاسمین ابراھیم السعید السبكى14
احمد اسماعیل محمد قطب15

حنا نمحمود على اللبان

 -ملحوظة :

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

سمرئیس القالمختص

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
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م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشعبدهللا الندیم ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لمیاء رمضان عبدالمقصود1
خلود سعد محمد محمد2
سمر محمد عبدالعاطى حسن3
محمد الرزهشیماء عبدالمنعم محروس 4
ایمان صالح ثابت صھوان5
امیره خلیل حنفى القاضى6
ھاجر رزق محمد زیدان7
ریحانھ فضل سلیمان داود8
السالم ابو زیدخلود محمد عبد9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



1

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش بدمنھور سلیم البشرىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
احمد مازن احمد محمد عبد النبى1
ھانى وجیھ صبحى رزق2
احمد سلیمان فتحى قاسم3
اسالم فوزى عبد الحمید حسین4
ایھ حسنى حنفى بحیرى5
رحمھ سمیر زكى جادهللا زعیتر6
مصطفى على ابو شبكھندى 7
اممل حسین عبد الوھاب ھندى8
امانى كرم على شیبھ9

امیره شعبان عبد اللطیف بریك10
ایھ على عبد العظیم على11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



2

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علوم الشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                     ربدمنھوملحقھ المعلمات ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء رضا عبد العزیز محمد السواح1
ھناء جمال سعدهللا مسعد2
عبیر فرحات صالح قاسم3
امیره محمد ابراھیم محمد موسى على4
آیھ عبدالھادى فرح ابو العز5
عبد المحسن السید الصعیدىاسراء محمد 6
یاسمین مصطفى كامل بالل7
اسماء محمد احمد عبد الغنى سالم8
محمد عبدالحلیم محمد ابو حى9

ردینا احمد عثمان الدالس10
دینا عبدالحمید عبدالفتاح مرسى حنفى11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



3

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـشالمالتحریر بدمنھور                          ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شاھندة السید محمد الصعیدى1
نورھان ایمن على ابو الوفا2
آالء ابراھیم حسنین حراز3
اسراء یسرى عبد البصیر جامع4
امانى محمد ابراھیم ابو فول5
شروق طارق عبد المجید النجار6
اسراء ابراھیم بدر دیاب7
منار رضا محمد عبدهللا عثمان8
وسام عصام سعد ربیع9

سعید على ربیعھدیر 10
ایھ محمود صالح ختعن11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



4

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش          بدمنھور عبدالمعطى المسیرىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ السید محمد عبدهللا1
امیره ابراھیم قاسم فرج2
دینا صالح منصور مشغل3
اللبان حنان محمود حسن على4
سحر فرج احمد شعیب5
منھ هللا محمد على حمام6
ریھام فوزى عبدالحمید  محمد ابراھیم7
ابو صقر محمدسمیرة سعید 8
االبیضساره السید فؤاد 9

ھدیر خمیس مرسى السید10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



5

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                احمد عرابى بدمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
فیرونیكا عادل جرجس ابراھیم1
فرج هللامریم عبده یوسف 2
ایمان محمد یوسف غریب حمزه 3
سوزان مبروك فتحى بیومى حجاج4
علیاء عبد المنصف احمد الجملى 5
نورا یاسر عبد الحكیم عبدالرازق6
عزیزه شحتھ عبدهللا7
مریم محمود احمد ابو شعره8
ایھ خالد فتح هللا محمد 9

جھاد احمد على الحداد10
محمد ابراھیم محمد الدلیل11

ریھام ابراھیم عبد المنعم نصیر

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



6

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                       السیدة زینب دمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھدیر مرسى احمد ابراھیم الخیال1
شروق محمد محمد عمیره2
رنیم حمدى محمود الزرقا 3
امل خمیس ابراھیم سلیم 4
ساره سامى مبروك نصر 5
محمود عز الدین میرنا فتحى 6
اسماء ربیع حمد عطیھ7
نورھان حسنى صبحى عید الصفتى8
فاطمھ زكریا عبد المنعم طھ9

ایھ شمسیھ بدوى شمسیھ 10
البقلى زان ناجى محمدرو11

ریھام مؤمن فتح هللا الحلو

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



7

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش                             محمد الریان دمنھورـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
كرستین ھانى ھنرى ابراھیم 1
                                                                                                                                 سیمون ناجى ابراھیم رزق هللا2
محمد فتحى ابو زیداسراء3
غادة یحى احمد حجازى4
صفاء نصر عبدالحمید قندیل 5
اسراء محمد عوض فیلض6
فاطمھ ذكى رمضان الدمنھورى7
اسراء محمد عبدالحمید سرحان8
یاسمین ذكریا محمد احمد عبدالنبى9

رحاب ابراھیم عبدالقادر محمود عبده10
الحدیدایمان محمد شحاتھ ابو 11
فلایر امین عبد العظیم امین12
ھدیر احمد الفقى13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص



8

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش الحسن والحسین بدمنھور                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھدى كمال محمد حمیده عطیھ1
حنان رجب حامد خالف البراوى2
فاطمھ محمد ابراھیم ابو العنین3
سیمون سامح عدلى امین4
سماح رمضان عبد العزیز عبد القادر5
مى احمد محمد توفیق6
سماح محمود سالم محمد7
عبیر عطیھ عبدالجواد رشوان8
عفاف عادل قدرى طلبھ9

امیره حسینى عمر عبد الحافظ10
ھدیر اسامھ محمد عثمان11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



9

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   علومالشعبة /                        الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش الرضوان المشتركھ                        ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سوزان ربیع محمد محمد عبدالمنعم1
منھ هللا محسن محمد الریانى2
شیماء عبدالستار ادریس حامد3
سمر عبدالواحد احمد عبدالرحمن4
ھناء رجب عبدالجواد5
االء محمد مصطفى مصطفى6
احمد صالح على الكربونى7
حسب میادة ابراھیم محمد 8
بسمھ عماد محمود عبدالعاطى 9

نجوى ابراھیم محمد حسن ابراھیم10
ساره شعبان محروس قندیل11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشبدمنھور                       الجدیده  الرضوانـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
جھاد احمد مرسى عامر1
محمد محروس على عزب2
محمد جابر ابراھیم الصیاد3
نورھان حربى رزق ابو رفاعى4
ایمان احمد صالح حجازى5
نجوى ابراھیم احمد عیسى6
شیماء عاطف محمد7
ساره على محمد السعید الرومى8
امیرة یوسف حسین مرسى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                          الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشحوش عیسى        ابو بكر الصدیقـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد عبدالھادى الفحام1
وصال صالح حامد سعید2
مسعود قریطم زینب مبروك3
امیره مصرى صالح مصرى4
الشیماء عبدالھادى بریك عبدهللا5
ایھ شعبان محمد درھاب6
رحمھ عبدالمنعم موسى عبداللطیف7
شیماء سالمھ حامد احمد8
محمد الشافعى خضر نورھان مصطفى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش الحدیثھ حوش عیسى                      ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نادره محمد عبدالغفار محمد1
عبدهللا عبدالعاطىوفاء محمد 2
ندى ابراھیم محمد عبدالرحمن3
فاطمھ جالل حامد كیالنى الصاوى4
نور الدین على ابراھیم الشریف5
محمد طلعت عبدهللا درھاب6
مریم عید محمد عبدالحمید شحاتھ7
شیماء اشرف صبحى انور8
شیماء الشحات عبدالعزیز9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش یحى زنقیر حوش عیسى                ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ماریھ عید عطیھ ابراھیم غنیم1
االء محمد كمال محمود ھدیب2
رمضان عاشور عبدهللامنھ هللا 3
احمد نبیل یونس طاھر الشریف4
عزاممھا صبرى عبدالنبى ابراھیم 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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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش عمرعبدالعزیز كوم حمادة                 ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ریھام سعد احمد عنتر1
والء على محمد الجارحى2
شیماء محمد محمد سالمھ3
احمد العطارنھاد عبدالمنعم مصطفى 4
شریھان السید على سلیم5
الدیبایمان مدحت عبدالغفار 6
نبیل محى بدررانیا 7
االء ایھاب عبدالعظیم الفیل8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                         الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمش النموذجیھ ابو المطامیر                   ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء خیرى عبدالمقصود عبد الحمید1
ایھ اسماعیل فرج عیاد2
روان عید عبدالجلیل3
مسیحھسارة ابراھیم 4
اسراء محمود جمعھ عبد السید5
محمد عوض عبد اللطیف خلیل6
حسام الدین رجب محمد7
ھاجر زكریا جمال محمد8
نزھھ فایز حمزه9

مارى جرجس سعد اسطاروز10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة / الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشالنیل بالمحمودیھ ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
صعیدىایمان شحتھ عبدالمعطى ال1
ایمان رمضان السعید بھنسى2
سمر سامح الصاوى عبدالقادر اسماعیل3
احمد راضىدعاء مصطفى نصر 4
اسماء صبرى محمد على العادلى عامر5
محمد محمود محمد النجار6
اسماء محمود محمد الخیاط7
8
9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة / الرابعھالفرقــــة /
رف /ـالمشساسى                الزھور للتعلیم االـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نونیھ السید فتحى الحلو1
ھند ابراھیم بسیونى عبده قمرة2
موسىاالء طارق احمد 3
منھ هللا بدر احمد خمیس4
شیماء السید محمود بدر الدین5
محمد صبحى عفیفىاسماء 6
سماح انور محمد ربیع7
حسام سید احمد سید احمد نعیم8
ریھام مامون الحلو9

10
11
12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة الرابعھ/الفرقــــة
رف /ـالمشكفر الدوار البلد                    ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
سمر عبد المنعم السعید محمد الجیزاوى1
مصطفى فتحى سعد الكربونىامیره2
اسراء شریف صبرى السید والى3
رانیا عبدهللا عبد القادر خوخھ4
سمیھ عادل نجیب راشد محمد5
محمد عبد الحافظایمان عمرو 6
فردوس الطیب حامد محمد7
ھیام محمد محى الدین ابراھیم8
سامیھ محمد السید محمد9

نورھان عبد العزیز خمیس على10
زینب عمادالدین محمد اسماعیل11
امیره ابراھیم على عطیھ شتا12

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالعكریشھ كفر الدوار                     ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد احمد عبد القادر عبدهللا1
رنا ماھر عبد الفتاح حسن عقل2
یوسفمریم خلیل شرنوبى 3
محمد عبد الحمید عبد الحى عبد ربھ 4
نھال محمد احمد على احمد5
سناء صالح الدین احمد محمد ھیبھ6
ملك فراج عبد المنعم محمد7
ندى سالمھ محمد محمد الحلیفى8
ندا عبد المنعم خلیل شرف9

منھ هللا عبد الناصر محمود احمد سلمان10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علوم  الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالمصنع الجدیدة                                ـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امنیھ على احمد الیمانى1
امل محمود حمدى ابراھیم2
اسراء السید كامل مصطفى الحصرى3
االء ابراھیم امین عفانى4
ایھ رمزى مسعود عبدالرازق5
شروق محمد عبدالعظیم محروس6
ندى عصام محمد الحوفى7
دعاء محمد عبدالجلیل على حسن8
اسماء ابراھیم محمد بیومى9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـشعثمان بن عفان                                  المـة/ ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء مجدى عبد السالم جاب هللا1
غاده فوزى عبد الستار على القطورى2
عبداللطیف عبدالحلیماسماء زغلول 3
علیاء محمد عبد الوھاب عبدالرحمن4
ریم یاسر عبدالرازق5
ساره محمد عبدالعلیم على جمعھ6
والء زكریا عبدالحمید سعد7
مارى نجیب عوض 8
نور الھدى احمد عبدهللا حسان9

ایمان احمد عبد المنعم اسماعیل10
ساره عبد الناصر عطیھ 11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

/الشعبة                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشطلعت حرب كفر الدوار                        ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
فاتن سمیر عوض عبدالمجید عموره1
ایمان ابراھیم الرتضى محمد عبدالرحمن 2
كرم سعد مفتاح صافى3
اسماء سعید محمد عواد سند عسكر4
جھاد ایمن ابو العزم5
ایھ سلیمان السید سلیمان 6
نجاح شحاتھ غریب عبد العزیز7
نرمین مختار عبدالنبى عیسى8
ندى سعد على محمد9

محمد قطب مرسىامنیھ 10
ندى عبد المنعم خلیل 

ندى سالمھ محمد محمد

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

                       الشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشابو صالح كفر الدوار                          ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھند طارق جمعھ عبدهللا1
سارة عبدالناصر على عطیھ2
مھا ابراھیم رمضان محمد غنیم3
ایمان فتحى عبد العزیز عبد المعطى مطر4
سماح انور كامل احمد موسى5
سھیر رجب ناجى عوض6
سلمى عادل ابراھیم محمد مھنا7
ایمان سعد محمد سلیمان8
ایمان عبدهللا فواد عبدهللا 9
1
0

یاسمین محمد حلمى محمد

 -ملحوظة :

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

القسم رئیسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علوم الشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشاالیمان كفر الدوار                            ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ازھار سعد السید حسن1
اسراء حسن السید محمد كامل2
مریم خالد محمد عبدالباعث خلیف3
اسماء مسعود رزق قطب عطا4
ایمان سعید مھدى سعد عامر5
ایمان حسن محمد حسن 6
نبیل محمد رزقسعیدة 7
اسراء فتحى رمضان احمد عاشور8
ایھ احمد محمود محمد الخبیرى9

ھشام حسن حسنین حسن10
محمد رضا عبدالمنعم حسن زھیر11

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

الشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشبنات كفر الدوار                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
المعتزبدین هللا یاسر سالم عبد النبى 1
نادیھ مصطفى سعد عبدالعزیز2
ھاجر محمود حسین على زعیتر3
ھاجر حسنى محمد عبداللطیف4
نورھان عادل عبدالعلیم احمد معوض5
غاده رجب محمد ریاض احمد6
ناھد محمد ابراھیم شتا7
سلمى عادل ابراھیم8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                          الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشبنى كفر الدوار                                   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ سعید بدر محمود جمال الدین1
حنان محمد على عثمان2
نورھان حمودة احمد احمد جادو3
امل عاطف على عبدالحفیظ4
جھاد محمد عبدالرازق حسین5
وفاء مسعد محمد سلمان السید6
ناردین مجدى جرجس سمعان7
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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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

   الشعبھ/ علوم                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                                                ـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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العملیھھــقسم التربی
:- 

   الشعبھ/ علوم                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشالناصریھ بالدلنجات                       ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ساره محمد ابراھیم بیومى فرحات1
ساره جمعھ نصیب كریم2
امیره لبیب فتح هللا عبدالعال 3
اسماء عبدالسالم عبدالمالك محمد4
الھام شعبان جادهللا القتبانى5
والء محمود احمد عبدالرؤف 6
اسراء حسین محمد سلیمان7
اسراء حسنى محمد موسى8
مروه ابراھیم عبدالعال ابراھیم9

10

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش ام المؤمنین الدلنجات                   ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ محمد سعد النجار1
ایمان منصور عبد المقصود بالل2
منصور ذكى احمداسالم حمادة 3
وفاء صالح ابراھیم مراجع شوشان4
راندا وحید عبید سعید موسى 5
ایمان محمد عبد المجید ابو السعود6
ھالھ منصور عطیھ على7
والء شوقى حافظ عبد المجید8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 علومالشعبة /                         الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش الفتح الدلنجات                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نوران محمد عوض الطحاوى1
امیرة حسان محمد عبد الغنى2
شمس حسن محمود زاید3
آیھ مجدى محمد عبدالجید4
رحاب حسنى احمد مرسى السید5
امیرة رجب ابراھیم عبدالحمید   مكى6
7
8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص



31

یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                                الزھراء ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
رضوى رافت محمد احمد1
ایمان سامى یوسف عبید2
ایھ على حسن عبدالواحد ابو العال3
فاطمھ االنصارى محمد خضر4
نرمین احمد احمد جادهللا  الخولى5
زغلول احمد محمد ابو شادىسمر 6
احمد مھ محمد عبدالمنعم سیدطفا7
جھاد صبرى ابراھیم عطیھ فضا8
صفاء رفاعى محمد نجاتى الرفاعى9

تغرید سعید متولى االعصر10
دینا صبحى محمد قطب

 -ملحوظة :

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

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                            المشتركھ ایتاىـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان على احمد شعبان1
یاقوتاالء یاقوت ابو الغیط 2
رنیم عدلى عزیز اسكندر سعد3
سارة محروس عبد الحمید محروس 4
یاسمین صالح احمد عبد الصمد طھ5
اسراء نعیم فتوح اسماعسل نجیب6
حوریھ رفاعى محمد نجاتى الرفاعى7
ساره محمد عبدالسالم محمود عبدالسالم8
ھدیر عبدهللا امین مھنا9

مبروكھ فؤاد محمد رشاد10
فاتن جمال عبدهللا النشار

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                            السعادة شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
یاسمین محمود على یوسف مرسى   1
فاطمھ على ابراھیم مصطى2
اكرام خالد ابراھیم محمد فراج3
عنانىنورھان السید احمد 4
نھلھ كمال الدین حسین احمد حسین5
حسناء محمد محمد ابراھیم عبد الغنى6
نغم محمد عبدالغنى یوسف7
رانیا احمد مصطفى محفوظ8
ایھ ابراھیم سكر9

10

 -ملحوظة :

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

مرئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                      شبراخیت    االبتدائیھ بارض االرشادـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مؤید الدین عادل الشاذلى1
منار فتحى السید عطیھ2
ھالھ تامر یحیى شكر صوار3
عمرو نبیل عبد المقصود بالل4
اشرف بسیونى عمرصافیناز 5
غاده عبدالتواب عبد العزیز على فوده6
امنیھ محمد فتحى زیتحار7
دینا احمد عبدهللا الخرادلى8
سلمى عبدهللا محمدعثمان9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                             النصر شبراخیتـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسناء رمضان ناجى محمد على 1
امانى على عبدالفتاح یوسف وھیبھ2
اسماء محمود محمد جوده رمضان 3
یاسمین ایوب محمد الشنیطى4
رضوى سلیمان سعید سلیمان5
سمر فایز اسماعیل دربك6
حسناء حافظ عبد اللطیف حافظ7
دینا عبدالناصر عطیھ ھمیسھ8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                        الزھراء ابو حمصـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حنان معتوق السید قندیل1
محمد ابراھیم رمضان امام على2
ھدیر شعبان عبدالعلیم نصار3
كریم بشیر السید عبدالعزیز4
ھدیر مھنى خمیس محمد5
سالى وجیھ محمد شحاتھ حجاج6
مصطفى عبد الفضیل مصطفى عیسى ساره7
خلود محمد عبد المنعم السید على القزاز8
9

10

 -ملحوظة :

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

ختصالم
رئ
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

علومالشعبة /الثالثةالفرقــــة /

رف /ـالمشبنات ابو حمص (ا)                             /ـةـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حسام محمد فؤاد محمود ھندى1
ھویدا ماضى امین ماضى2
منار محمد محمود الصالحى3
اسالم سمیر عبد الحمید الشرقاوى4
خلود محمود حسن ابراھیم شعبان5
ھالھ عادل عبدالحمید الشلیب6
دینا عبدهللا ذكى7
مرسى العطارامنیھ عبدالحمید 8
عید رمضان سالم مرسى9

10

-ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشجالل الشھاوى ابو حمص                      ـةـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
رباب عماد حمدى عثمان الدیب1
اسراء احمد فؤاد محمد بدرى بدر2
االء محمود محمود السیدجالل3
ایھ السید عبدهللا السیدمحروس4
عبدهللانیرمین احمد بسیونى 5
ایمان لطفى الدسوقى السید6
ایمان عبدالقادر سید محمود الخولى7
الشاذلى عامر محمد الشاذلى سلوى8
اسماء نصر محمد البنا9

دالیا رمضان بدر رفاعي10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                   محمد البیشبیشى ابوحمص  ـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان فایز عبدالمنعم سعید1
بسمھ محمد عبدالحمید عبدالقادر2
ریھام حامد عوض سلیمان3
وفاء على حامد خلیفھ4
ھند سعید حمیدة5
ایمان محمود عبدالمطلب احمد6
دینا امام جابر امام محمد7
دینا فرج احمد عبدالاله خضر8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                         السالم الرحمانیھـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ناھد یسرى ابو النجا الصاوى1
عبدالحمید نعیمدعاء على 2
رحاب احمد محمود ھبیلھ3
امنیھ منصور محمد عوض4
میرھان السید عبدالعال فرج5
ایمان عبد المحسن عبدالبعلیم سوكھ6
دینا احمد حسن دمیس7
ھدى محمود عبدالواحد محمد االسمر8
ریھام السید رمضان رزق الشافعى9

سعید الھنداويجیھان 10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمشایتاى البارود الجدیدة                                               ـة/ـالمدرســ
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
 مروه عبد المجید جمعھ1
یاسمین محى الدین فتحى حجاج2
زینب محمد حسن محمد الجابرى3
والء فوزى عبدالحمید محمد4
امیره ماجد محمود محمد عبدهللا5
اسراء رافت خلیل الخبرى6
ھاجر سامى راضى الشرقاوى7
رحاب عوض محمد احمد عرفات8
الحنفىامیره انور مندوه على 9

یوسف جمال فوزى نوار10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2017/2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

  علومالشعبة /                        الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                                 عبدهللا الندیم ـة/ـالمدرســ
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لمیاء رمضان عبدالمقصود1
خلود سعد محمد محمد2
سمر محمد عبدالعاطى حسن3
محمد الرزهشیماء عبدالمنعم محروس 4
ایمان صالح ثابت صھوان5
امیره خلیل حنفى القاضى6
رناعبد المجید محمد الرحمانى 7
ریحانھ فضل سلیمان داود8
السالم ابو زیدخلود محمد عبد9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسمالمختص
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