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    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                    الرابعة الفرقــــة /         
  /  رفـالمش                         بالمحمودیھ   النیل / ـةـالمدرســ        

                    
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   اسراء احمد مصطفى خیرهللا  ١
   اسراء حسین مصطفى محمد فاید  ٢
   اسماء بسیونى عبدالسالم على حسنین نعیم  ٣
   اسماء عقل الشحات عقل عبد النبى  ٤
   رشاد السید القط دعاء عماد  ٥
   اسماء لطفى عبد الحمید محمد مبروك  ٦
   اصیلھ أحمد عبد المعبود أحمد  ٧
   امیره أحمد محمد شلبى  ٨
   امیره صالح عبدربھ شعالن  ٩

   ایة مختار زین عطیة حمادى  ١٠
١١     
١٢     

 
  -ملحوظة :

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

 
 

 رئیس القسم                  المختص
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    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                         الرابعة الفرقــــة /         
 

  رف /ـالمش          بالمحمودیھ  للتعلیم االساسىالزھور / ـةـالمدرســ        
                     

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایمان عادل عبد العاطى الشرقاوى  ١
   ایمان فتحى محمد بسیونى مراد  ٢
   ایمان محمد محمد توفیق سلیمان  ٣
   ایھ عبد الرازق عطیھ الھارونى  ٤
   تغرید حسین فتحى حسن القزاز  ٥
   حسناء محمد محمود خلف اللـھ  ٦
   حنان شحاتھ على نایل  ٧
   شكردنیا رجب احمد محمد   ٨
   شیماء السید انور فھمى محمد ھدیة  ٩

   یاسمین ابراھیم ابراھیم صقر  ١٠
   صباح رمضان محمد رمضان ابوشدیده  ١١
١٢     

 
  -ملحوظة :

 
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                        

ً یتم تسلیم الغیاب                           إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 

 رئیس القسم                  المختص
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    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ   الشعبة /                                              الرابعة الفرقــــة /       
  /  رفـالمش         بالمحمودیھمحمود سامى البارودى  / ـةـالمدرســ       

                     
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   دنیا محمود السید دسوقى  ١
   رنا رضا محمود عبداللطیف ابوسید احمد  ٢
   ریم السید مختار السید العشماوى  ٣
   اسماء ابراھیم احمد سالم  ٤
   شرین شاكر عبد اللطیف محمد  ٥
   عزیزة سعدهللا محمد عبدالحمید  ٦
   منار مصطفى محمد الحطاب  ٧
   نجالء فتحى سعد أبو السید  ٨
   ھالة احمد محمد خلیل  ٩

   ھدیر احمد خالد السعید الطباخ  ١٠
   اسماء على محمد جویلى  ١١
١٢     
١٣     
١٤     

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

 
 رئیس القسم                  المختص

 


