
   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /               الثالثة الفرقــــة /       

 رف /ـالمش            الرسمیھ للغاتالرحمانیھ ـة/ ـالمدرســ      
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نرمین تاج عاطف ناصر1
رانیا محمد على البرقامى2
سماح انور فتحى االعور3
رقیة ابراھیم عبد السالم لطیف4
امیرة سعد جرابیع5
القاضىامانى احمد 6
شھیرة رمضان الجالى7
ھبة الدسوقى سید احمد االبحر8
ریھام محمد عبد المولى عید9

غادة سعد عبد المحسن مرشدى10
شیرین ممدوح شحاتة البرلسى11
رانیا محمد عطیة حسن عبد العاطى12
منار محمود محمد النجار13
اسماء محمد ابراھیم االنصارى 14
سارة جمال النحال 15
امنیة عطیة عطیة الزواوى16
ایمان عبد القادر نعیم17

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم تسلیم الغیاب                    

رئیس القسم           المختص
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی      

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                                الثالثة الفرقــــة /             

                   /رف ـالمش                 النصر بشبراخیت /  ـةـالمدرســ             
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة محمد محمد زكریا زید1
دینا مجدى الخرادلى2
اسماء محروس ذبادى3
ایة صبرى عبد المقصود  4
یارا عاطف عبد الحمید ابو الخشب5
عامر فكرى رزقانغام 6
نرمین احمد محمد قطب بركة7
نجالء احمد عبد المجید جاب هللا8
فاطمة راشد محمد رضوان9

اسماء محمود حامد الغنیمى 10
حسناء محمد عرفة عبد الحمید11
كامیلیا بسام احمد سبع12
شیماء محمود اسماعیل بدر13
فكرى رزقانعام عامر 14
منار بسیونى محمد فاروق15

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص



2

ف  2

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                الثالثة الفرقــــة /           
رف /ـالمش          بشبراخیت  الشباب ـة/ ـالمدرســ           

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
شیماء محمود السبع1
مى عبد الحفیظ غازى القالوى2
اسراء على اسماعیل عالم3
والء رجب محمد رزق4
رانیا ابراھیم السایس5
ایھ وجیھ على شاھین6
السالمندى بسیونى على عبد 7
ایھ احمد عبد الفتاح قندیل 8
نرمین رضا غالى فرج9

سارة محمد الحویط10
سارة عبد الغنى الجمسى11
یاسمینا السید عبد السالم عبد الجواد12
13
14
15
16

 -ملحوظة :
بالكلیةیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة ال

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً 

رئیس القسم           المختص



3



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی     

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الثالثة الفرقــــة /          

/رف ـلمشا    بنى كفر الدوار                            / ـةـالمدرســ          
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان احمد السید محمد طلبھ1
رضوى حلمى على مساعد2
نورة شحاتھ عبد السالم الصباغ3
ندى عامر فؤاد عامر 4
وفاء جمال محمود عبد المقصود5
حنان محمد عبد المعطى6
اسماء عزت سعد محمد شتا 7
ایمان احمد بسیونى محمد8
ایھ احمد عبد الفتاح عشیبھ9
ایھ محمد شعبان ایوب10
امیرة نعیم فتحى 11
اشرقت نبیل ابو بكر 12
وفاء محمد على محمد13
ھدى سعید خمیس14
شیماء اشرف سلیمان15
على  عبد القادر اسراء رمضان16
امیرة عبد الفتاح عبد الجلیل17
سلمى غنیم محمد غنیم18
ایمان محمد ابراھیم خلیل19
شروق محمد عسران20

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

مرئیس القس           المختص
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   یھ ــلـعـمال قسم التربیة  

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
  طفولةالشعبة /                       الثالثة الفرقــــة /           

 رف /ـالمش                               كفر الدوار البلد/  ـةـالمدرســ           

                   
م

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس

دعاء خالد محمد محمد1
اسماء طلبھ عبد الخالق2
شاكرفاطمة احمد 3
امل احمد حلمى4
ایھ تحسین محمد5
یاسمین محمد خلف محمد6
امل سعید درویش7
مى على السید محمود8
اسماء سامى محمد على9
نورھان سعید سعداوى10
امانى محمد عبد المنعم11
ایھ محمود فتحى12
محمد مطاوع شیرین عبد البارى13
امنیة حمدى جمعة14
ندى بیومى سعد15
علیاء ابو بكر الصدیق على16
فاطمة ناصر السید17
ھاجر رجب محمد18
ایھ احمد عبد هللا محمد خضیر19
سارة محمد حامد محمد20
امانى مجاور ناجى21
اسراء ربیع محمد عبد العاطى22
23

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 
یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    
رئیس القسم           لمختصا
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی          

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                   الثالثة الفرقــــة /       

                   رف /ـلمشا                     عمر بن الخطابـة/ ـالمدرســ        
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

اسراء شعبان محمد غازى1
ریھام منصور محمود المرسى2
اسماء عیسى الشریف3
ایمان احمد فتحى الدمراوى4
5
سمیرة سامى محمد جمعة شحاتھ6
امانى احمد منصور7
محمد عبد هللاسراء سمیر 8
والء سعید شعبان محمد9
ھاجر محمود شحاتھ عبد هللا10
ایمان وجیھ عبد الرحمن محمد11
ایھ ابراھیم محمد ابراھیم12
سارة فتحى جمعة ابو حسین13
شروق احمد عبده الشاذلى 14
نور كمال حسنى بیومى15
عثمانایمان اشرف خمیس 16
اسراء السید عبد الفتاح17
زھراء عماد نعیم عبد البارى18
ھدیر عبد الفتاح السید19
ازھار عبد القادر عبد الصادق20
امنیة سعید على محمد صالح21
كریستینا فكتور موریس22
مریم جمال غریب23
اسراء خمیس حسن24
ابراھیم عبد الھادى اسراء رمضان25
امنیة عادل قطب السید 26
ھدیر ممدوح سعد السید27
سلمى احمد السید على28
29

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی  

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                               الثالثة الفرقــــة /         
                    رف /ـالمش                   بكفر الدوارالمصنع الجدیده ـة/  ـالمدرســ        
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
مارینا رمزى حلیم غطاس1
مارى رمزى حلیم غطاس2
فاطمة الزھراء ابراھیم3
محمد محمود محمد عامر ندى4
ریموندا عاطف عزیز5
رانیا جمال بسیونى محمد6
االء یاسر جاد7
االء حسن ابراھیم8
شرین سعید فتحى المراسى9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القس           المختص
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی   

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                          الثالثة الفرقــــة /         

                                              المشرف /           / معمل القزاز االبتدائیة الجدیدة ـةـالمدرســ        
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
الزھراء ابراھیم ناجى1
اسماء عالء محمد الدمراوى2
اسراء السید حسن على محمد3
سماح على نصر احمد 4
وفاء رضوان كامل عبد هللا ونس5
6

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                                  الثالثة / الفرقــــة         
 رف /ـالمش                     كفر الدوارب  العكریشة/  ـةـالمدرســ         

                   
رقم م

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوس
الخراشىایمان محمد على على 1
اسراء محمود خلیل 2
امیرة صالح مختار محمد3
جھاد سامى روتان4
حنان عبد الناصر حمدى5
جھاد حمادة فوزى6
سارة عادل عبد الراضى7
اسراء مھنا محمود سلمان8
ھایدى خالد محمد على خطاب9

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    
رئیس القسم           المختص
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   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی      

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش                         ابراھیم عبد العال/ ـةـالمدرســ        

                   

الزقماسراء ربیع حسین 1
سمر سمیر محمد االورفلى2
ایھ محمود الصافى كامل3
ھاجر نشأت محمد توفیق4
اسراء خمیس حسن5
فاطمة محمد عبد العزیز زیدان6
لمیاء صبرى عطیة نصر7
8
9

10
11

 -ملحوظة :

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

مرئیس القس           المختص
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9

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                        الرابعة الفرقــــة / 
/رف ـالمش                كفر الدور  طلعت حرب/    ـةـالمدرســ        
مالحظاتالتحویلتاریخ اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ حمدى عبدالفتاح سیف1
حسناء حاكم مصطفى ایوب2
نورھان عصام رجب حامد عبد ربھ3
االء شعبان رجب حامد عبدربھ4
ھبھ صبحى عبدالفتاح عبدالحمید القماح5
رویدا جمال عوض عبد الجواد6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

مرئیس القس           المختص
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1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /               الثالثةالفرقــــة /       
                   رف /ـالمش        حاتم ادریس  بابو المطامیر/  ـةـالمدرســ       

سارة سالم اإلســـــــــــــــــــــرقم الجلوسم
مالحظاتتاریخ التحویلــــــــــــــمراغب

ایمان رجب شحاتھ عبد الفضیل1
نورا رمضان محمد سعد2
االء عبد الحمید بسیس مقرب 3
سمر عبد الحلیم ماھریاسین4
نورھان شحات خمیس5
صالحایمان عبد الجلیل 6
ھاجر حنفى محمد7
بسمة خیرى عوض8
سارة سالم راغب 9

اسراء سعد محمد السید حسانین10
ایمان محمود احمد خلیفة الغنام11
شیماء اسماعیل اسماعیل محمد12
13
اسراء 

 -ملحوظة :
التربیة العملیة بالكلیة الیتم التحویل إالبمعرفة قسم                          

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                           

رئیس القسم           المختص



2



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الثالثة/  ـــــــةالفرقـ      

/ فرـالمش               الزھراء ابو حمص/  ـةـالمدرســ     
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
انور خلف رحمة عبد الزین1
الدیاشھناء مسعد شعبان سعد 2
بشرى محمد منصور3
اسماء ابو بكر حجازى4

الشیماء جابر السید5

أمینة صبرى الغنام6
زالبیةنوران محمد سالمة 7
امیرة حمزة سالم عبد السالم8
9

10
13

ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ   الشعبة /                     الثالثة الفرقــــة /        
 رف /ـالمش           البشبیشى بابو حمص علىمحمد/   ـةـالمدرســ       

                   

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایة اسماعیل عبد الحمید1
دالیا جالل محمد2
ایمان محمود ھنداوى3
بسمة سعد كمال4
طلبھ محمودایھ رضا 5
محمد العزازىرینال عطا هللا 6
جھاد خمیس على عشیبة 7
نورھان محمد محمد مصطفى8
نغم خمیس رمضان9

خلود صفوت شیخ روحة10
السرجانىمجدى عبد المنعم منار 11
ایمان سلیمان عبد المنعم12
ایمان صبحى ابراھیم محمد عمر13



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ الشعبة /                الثالثة الفرقــــة /       

                   رف /ـالمش          ابو حمص للتعلیم االساسى  / ـةـالمدرســ      
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
شیماء سعید عبید محمد1
شیماء مھدى محمود2
امانى على مرسى3
والء السید حسبو مقلد4
الزھراء عزمى عمارة5
ھاجر محمد عبد المعطى6
ایمان محمود محمد حسن7
كمال احمدھدیر حسام 8
صفاء مھنى عبد المعطى عبد العال9

اسماء صالح على10
 ایھ خالد محمد11
اشجان جابر صبحى12
امیرة شوقى على عبد هللا13
امال عبد الحمید محمد عامر السعدنى14
فاطمة حمدى عفیفى 15
مریم مصطفى سعد16
سالمة امیمة شعبان جمعة17
یمنى اسماء عبد المحسن18
صفاء محمود مصطفى19
سارة سعد ابراھیم بكار20

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    
رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی   

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                     الثالثة الفرقــــة /      
 / رف ـالمش / ـةـالمدرســ      

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمالجلوسرقم م
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 القسم           المختص



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                                  الثالثة الفرقــــة /         

                   /  رفـالمش                         بالمحمودیھ   النیل / ـةـالمدرســ        

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء عبد هللا موسى الصعیدى 1
فاطمة كامل دویدار 2
دالیا ابراھیم محمد الشریف3
وفاء محمد عبد المنعم فلفل4
ندى عالء محمد القط5
خمیس حسنروان 6
دینا عبد الحلیم العقباوى7
االء السید محمد محسب8
بسنت مصطفى عبد السالم9

رباب خمیس عامر 10

االء محمود الركایبى11
یارا السید محمد الجزار12
ایمان محمود على النقیطى 13
میادة محمد جمعة14
محمد حبیبامانى عبد الرازق 15
اسماء ماھر عبد هللا مصطفى 16
والء مصطفى بدر17
رحمة قطب السید على 18
شیماء حسن درویش الوكیل19

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

رئیس القسم           المختص



2

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                                       الثالثة الفرقــــة /         
 رف /ـالمش          بالمحمودیھ  للتعلیم االساسىالزھور / ـةـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نورا مامون محمود المنیاوى1
سامیة عادل الركایبى2
الركایبىسمر طاھر جالل 3
یارا فتحى الطباخ4
نانسى محمود الروبى 5
اروى احمد محمود البیلى6
مى محمد على السطوحى7
مى محمود فتحى مخیمر 8
نیرة حمدى احمد فرحان9

نورھان احمد محمود عمر10
سھیلة محمد السعید خمیس11
ایة حلمى مبارك12
نورھان الشحات عبد العزیز الجمل13
اسماء خمیس عبد اللطیف عبد الفتاح14
االء احمد حامد ابو زید15
مروة لطفى عبد الرحیم موسى16
ایة جمال عز الدین عبد الشافى نعیم17

 -ملحوظة :
بالكلیة الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص



3



1

       

الشعبة طفولةقسم التربیة العملیة   
الفرقة/ الثالثة      
المشرف/المشتركھ التجریبیة ایتاى/  ـةالمدرسـ    

       
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم   

سھام عبد المجید عبد الفتاح1
سارة ماھر بسیونى طایل2
شیماء احمد ابراھیم ابو شھبھ3
ماریمان عبد السید عازر4
والء مبروك السید خلیفة 5
امل یاسر سعد حریرة6
ایھ ابو بكر على شعبان7
حجاج اسراء جمعة محمد ابراھیم8
ایمان على احمد محمد النحاوى9

ایھ على اسماعیل ابراھیم الدیب10
ایھ محمد محمود خشب11
مروة محمد فھیم ابراھیم عالم12
دینا عبد هللا محمد رشوان13
ایمان رمضان عنتر البسومى14
مروة منتصر شفیق احمد مراد15

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

رئیس القسم           المختص



2

قسم التربیة العملیة   
الشعبة/ طفولة                   الفرقة / الثالثة                       

                                       المشرف /                    بایتاى سالــم عالم  / ـةـلمدرســا
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء محمد محمد اسماعیل1
الشافعى النكالوىسماء محمد 2
والء یوسف عبد المقصود3
اسماء حسن سید احمد4
ھدیر سعید احمد رمضان5
نداء عبد الحمید محمد عبد الجواد6
نیرة جمعة عبد الوھاب7
ھبة محمد احمد الحلیسى8
ھند زغلول عبد العزیز ابو خزیمة9

ایمان محمود حسین10
11
12
13

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص



3

قسم التربیة العملیة               
الفرقة / الثالثة                                    الشعبة / طفولة

المشرف/ایتاى البارود الجدیده /  ةـالمدرســ                  
                         

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء حسن محمد حسن1
ایھ حسن محمد محمد حسن2
اھداء یحى ابو العینین عبد العزیز3
موسىشیماء احمد محمد 4
مى یاسر جمال مھدى5
سارة مصطفى كامل احمد6
ایھ موسى احمد سلمان7
بازینةفاطمة مندوه زكریا 8
9

10

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم/      المختص/                                        



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                             الثالثةالفرقــــة /         
المشرف /        ینایر ) 25شھداء یحیى الجزار (/   ـةـالمدرســ        

          حوش عیسى                                  
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسراء ابراھیم على1
حسنایھ رجب مأمون 2
ایمان عبد هللا ابراھیم3
ایھ سعد محمد على4
سارة ھانى انور5
اسراء بسیونى فرج شلبى6
7
8
9

10

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم                    

رئیس القسم           المختص



2

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2015/2016أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                               الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش            الحدیثھ  بحوشى عیسى  /   ـةـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
دنیا عبد الستار سلطان1
رویدا محمد فؤاد صقر2
شرارةشیماء محمد عبد العزیز 3
ثریا ایمن محمد طبل4
ندا عبد المجید خلیفة5
فایزة خالد ابراھیم6
ایھ عالء حلمى عبد المولى7
ھدیر منصور ربیع الكیالنى8
9

10
11
12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص



3

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی       

م2015/2016أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                               الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش       عبد العزیز              / عمر بن  ـةـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
حبورامل عبد الحمید محمود محمد 1
تغرید رشدى توفیق محمد2
الیاسمین سمیر فتحى على ماضى3
امیرة مھنا یسرى السعید مكین4
نورھان وسیم صقر5
جھاد طلعت بكر عبد الجواد6
ھاجر محروس محمد شلبى7
دینا فؤاد محمود سعد هللا8
ایمان رضا قریطم9

عبد الغفارسارة حسام سعد 10
میادة خیرى رمضان11
ایمان احمد مصطفى احمد دیاب12

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم    المختص



4



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی  

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام لجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                     الثالثة / الفرقــــة      
رف /ـالمش       بدمنھور    ى   ـد عرابـاحم/   ـةـالمدرســ      

       
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

الھام محمد محمد طمان1
اسماء سعید صالح بحر2
االء على عبد ربھ3
ایھ سعید ابراھیم غنیم4
شروق مسعد رجب االبشیھى5
لینا مجدى سعد یوسف6
یوسف ساندى سعید7
شیماء محمد عبد المنعم یونس8
منار صبرى عبد المنعم زغلول9
اسماء عزت محمد سباق10
شروق زكریا عبد الرؤف11
امل محمد احمد الحبروك12
امانى خالد محمد الدلجمونى13
اسراء نبیل عبد المنعم رجب14
یاسمین اكرم اكرم الصعیدى15
المنعم شعبان منھ هللا عبد16
سمر عبد هللا غازى محمد جمیعى17
عال مصطفى كمال البنا18
ایھ عمر ابراھیم عبد الشكور19
اسراء صبحى سعد هللا على محمد20
سومیة صالح عبد العال السید21
نسمة احمد المسلمانى22
نادرة ھادى كمال عساف23
مریم جالل احمد سرور24
فاطمة الزھراء مسعد جاھین25
مریم مصطفى محمود المكاوى26
ایھ فرید فتحى داود27

- ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

شھریاً یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة                    
رئیس القسم           المختص



2

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی         

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /                    الثالثةالفرقــــة /      
                   رف /ـالمش        بدمنھور          ر ــریـالتح   / ـةـالمدرســ   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

عال ابراھیم على ابراھیم1
نعمة هللا فتحى حمدى مقلد2
ایمان یاسر عبد الحمید الخولى3
بلتاجىاالء محمد عبد السالم 4
المنفرسارة محمد سلیمان 5
عبد هللا رحومةاسراء خالد 6
ایھ انور شقویر7
امل سعید عبد الرحیم یوسف8
امانى حامد انور9
نورھان زكریا على عویضة10
ایھ عبد هللا ابو الخیر11
سلمى جالل الدین عبد العزیز 12
ندى ماھر نصر درویش 13
رحمة ماھر الطنیخى14
سلمى ابراھیم محمد عبد الرحیم15
رحاب یحیى النجار16
فاطمة الزھراء رزق سلیمان17
بسنت مجدى سعد غراب18
یارا محمود نبیل الماحى19
نور انور حسین القسطاوى20
حبیبة سراج الدین عبد العال21
نیرة محمد عبد الكریم ربیع22
رحمة عبده انور الطنطاوى23
رنا السید عامر عبد الرازق24
نرمین محمد فھمى الزرقا25

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

رئیس القسم                   المختص



3

ف 8

 یھ   ــلـعـمھ الــقسم التربی         
م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                الثالثة  /  الفرقــــة       
 /رف ـالمش          بدمنھور             فرید  محمد    / ـةـالمدرســ       
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

اسماء عبد الغنى عطا هللا1
یاسمین طھ زھران2
دینا محمود ابراھیم3
شعباناسماء على 4
ھاجر محمد عبد الوھاب5
ندى صالح زلط6
ھاجر محمد الجولى 7
اسماء سعد الشرقاوى8
ھبة هللا رافت حامد9
ھبة حازم لطفى عبد هللا10
ایھ كمال الغندور11
ایھ شعبان الفشنى12
االء الكحالوى السید مسعود13
علیاء عارف محمود حجازى 14
عبیر محمد عبد الغنى متولى15
احسان حسن حسین عبد الاله16
شیماء حسام الدین 17
فاتن ستیھ ماضى عابد18
االء عبد الناصر عباس 19
فاطمة احمد عبد العزیز20
ھاجر وجیھ عطیة21
اسماء حسن عبد المجید محمد22
بسنت حلمى مكى23
اسماء فتحى عثمان غالب24
اسماء شھدى حجازى25
مریم السید احمد عمر26
اسماء كمال محمد خلیل27
ایھ ماھر صالح28
اسماء قدرى حمدان29
ایھ محمد زكى القویعى30
شیماء محمد ممدوح امام ابو محمود31
محمد فلیفل بسنت محمود32
خلود محمد عوض الحوفى 33
امیرة عبد ربھ احمد المالح34
ھدیر توفیق عباس راتب35
نسمة المرسى محمد المرسى السنافیرى36
حبیبة عادل جابر سید احمد 37
اسراء اسماعیل طھ الصباغ38
فیرینا رفعت ودیع39
كاترینا عماد برنس 40
نغم ایھاب كمال اسماعیل عبد الاله41
نورھان خمیس المسیرى42
ندى محمد حسنى43
لیلى سعید احمد عید44
ھبھ عمر الشرقاوى45
رحمة محمد نصر خمیس البردان46

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

إلى قسم التربیة العملیة شھریا یتم تسلیم الغیاب
رئیس القسم           المختص



4

ف 5

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی     

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                  الثالثة / الفرقــــة     
رف /ـالمش               علمات  بدمنھورمملحقة ال  / ـةـالمدرســ     

          ( الشھید محمد الحبشى)         
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایمان عبد الحكیم عبد المولى 1
یاسمین رمزى عبد المھدى ابراھیم2
رجب محمد ابو النجانجوى ماھر 3
فاطمة جمعة السید كامل حمودة4
امنیة مسعد خیرى على5
كریمان عادل محمد الھنداوى6
ندى السید ولى الدین7
حسناء محمد محمود عبد الغفار8
رانا خالد حسن عمارة9
لینة رجب عبد النبى عبد ربھ10
اسراء شعبان السید11
مى احمد السعید السقا12
امیرة عماد حمدى عبد الال13
رباب عبد الجواد محمود حمدى عبد الال14
امیرة انور عبد السالم دعبیس15
منھ احمد على اللقانى16
شیماء محمد عبد الجلیل محمد17

 -ملحوظة :
العملیة بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة 

إلى قسم التربیة العملیة شھریاً  یتم تسلیم الغیاب

رئیس القسم           المختص



5

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                                 الثالثة/   الفرقــــة 
           رف /ـالمش          فصول بنى الجیشى الملحقة بمدرسة الحدیثة/   ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھایدى السید فؤاد الجویلى1
ھایدى ھشام محمد اللقانى2
خمیس على فرجنورھان 3
رانیا احمد جابر خمیس4
انجى صفوت قدرى5
اسراء بدر عبد العاطى شیبة6
اسراء محمد عبد العلیم المیمونى7
سارة عصام محمد الصعیدى8
اسراء ابراھیم عبد الفتاح الشیخ9
ایناس صفوت قدرى10
بسنت سمیر اسكندر11
12

ایتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال           :ملحوظة 
إلى قسم التربیة العملیة شھریا یتم تسلیم الغیاب                        
رئیس القسم           المختص



6

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی  

م2019/م2018العملیـة للعام الجامعيالتربیـة أسماء طالب 
طفـولــھ  الشعبة /             الثالثة الفرقــــة /       
 رف /ـالمش           عبد المعطى المسیرى/   ـةـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوس                 م

ذكرى خالد مصطفى شال1
ایھ السعید عبد المنعم حسن باشا2
منة هللا مصطفى حمامة3
منار مجدى عبد الرازق جاب هللا4
اروى خلف ابو طالب 5
اسماء كرم السید الشریف6
والء عاطف اسماعیل الدماطى7
سلمى محمد سالم الدماطى8
ابراھیم خاطراالء محمد 9
اسراء سلیمان محمد محمود10
امیرة عادل عبد المنعم عیسى11
ندى داود ابراھیم كریلس12
مریم سمیر سعد سالمة13
ایھ حمدى لبیب عبد هللا14
دنیا السید محمود البرمة15
ایمان محمد احمد شمة16
االء عبد الحلیم حلمى قندیل17
ایھ حسن السید دومة18
19
20
21

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

إلى قسم التربیة العملیة شھریاً  یتم تسلیم الغیاب                   
رئیس القسم           المختص



7

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

2017/2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                        الثالثة الفرقــــة /
                 /رف ـالمش          بدمنھورالحسن والحسین /   ـةـالمدرســ

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
منار بسیونى محمد خضر1
اخالص ابراھیم شعیر2
ایھ جابر عبد هللا بعیص3
بوسى امین السعید خلیفة4
وفاء على عبد العظیم على 5
نورھان خالد محمد حمام6
سالمةامیرة عبد القادر 7
نھى خلیفة الحسینى8
نعمة ابراھیم جابر ابراھیم9
روان اسامة محمد نعمان10
نورا عبد الفتاح محمد11
ایھ حسن محمد امین غزال12
ایھ مسعد كسفریت13
میرنا محمد صالح مھدى14
15
16
17

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

إلى قسم التربیة العملیة شھریاً  یتم تسلیم الغیاب                   

رئیس القسم           المختص



8

  یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                      الثالثةالفرقــــة /
رف /ـالمش                   ور       نھمبد  معاذ بن جبل/   ـةـالمدرســ

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

غرابوئام محمد نبوى 1
ندى مصطفى حسن رضوان2
سارة خالد ابراھیم عبد القادر3
منھ على على حسب هللا4
مریم اسامة محمد رمضان5
امانى رافت القاضى6
مى نبیل بكر زین الدین7
سلمى ھانى احمد ابراھیم8
ھدیر محمد عبد الھادى الدیب9
اسماعیلھدى سعد 10
ایھ فرحات عبد الغنى عبد المولى11
اسماء على شعبان متولى12
ایھ طارق ابراھیم عتمان13
رنا مصطفى عبد اللطیفغ14
شروق خالد الحلفاوى15
فاطمة عالء عبد القادر راشد16
االء نبیل الدسوقى17
ایمان عاطف فتحى الوكیل18
السباعى سعداصالة شحاتھ 19

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

القسمرئیس      المختص



9

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھ  الشعبة /                 الثالثةالفرقــــة /

 /رف ـالمش      الشھید انور السادات  بدمنھور/   ـةـالمدرســ
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھبھ عمر ابراھیم على السروى1
ھایدى عوض الرومى2
مریم السید عبد الفتاح الزاغ3
لمیاء سعد عبد الصادق4
كریمة مطراوى المغربى5
نورھان ممدوح محمد عبد الفضیل6
اسماء سعد السید على الشرقاوى7
جابروالء 8
ایھ شعبان الحلفاوى9

10
11
12

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

رئیس القسم              المختص 



10

ف 3

  یھ ــلـعـمھ الــالتربی سمق     
 

م2019/م2018التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

طفـولــھالشعبة /            الثالثة  الفرقــــة /            

/ رفـالمش              (دمنھور)    الرضوان   / ـةـالمدرســ             
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم      رقم الجلوسم

اسماء محمد احمد مھنى1
ایھ ابو السعود حامد2
اسماء احمد سعید عبد الھادى3
خلود خالد حسین4
ایمان اسعد عبد الجواد5
فیرینا رفعت ودیع ابراھیم6
سحر عادل محمد7
مصطفى البنا عال8
جھاد محمود سلیمان9

سندس محمد عبد هللا10
كاترینا عماد برنس11
روان احمد رشیدى12
دینا یاسر السید اللیثى13
میرنا عادل ابراھیم بدر14
ندى سامى موسى البرقى15
امنیة مجدى عثمان فضل على16
الخولىایمان امین احمد 17
سمیة محمد فؤاد البدوى18
منھ هللا خالد محمد قلقیلة19

- : ملحوظھ
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

إلى قسم التربیة العملیة شھریاً  یتم تسلیم الغیاب

مئیس القسر                 المختص 



11

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018عملیـة للعام الجامعي أسماء طالب التربیـة ال

طفـولــھ الشعبة /            الثالثة الفرقــــة /       
 

/رف ـلمشاــــة / منشأة افالقة                                            ـالمدرســ       

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة نصر ابراھیم الطباخ1
اسراء الشحات حامد الفیومى2
ایھ فرحات كمال الدین حسن3
ایمان مصطفى عبد العزیز4
رنا السید محمد المنصورى5
النویشىالھام اشرف عبد الجواد 6
نورھان محمد فؤاد غضابى7
دالیا جابر سعد زیدان8
9

10
11

 -:لحوظة م

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

   رئیس القسم                    المختص 



12

   یھ ــلـعـمھ الــسم التربیق      

م2019/م2018عملیـة للعام الجامعي أسماء طالب التربیـة ال

طفـولــھ  الشعبة /                           الثالثةالفرقــــة /          

/رف ـلمشا                 صالح الدین    /  ـةـالمدرســ          

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ صبحى عبد السالم طاجن1
میرنا مصطفى السكنیدى2
مى عادل حمدى زاید3
مریم السید عبد الفتاح الزاغ4
لمیاء سعد عبد الصادق5
كریمة مطراوى المغربى6
على عبد هللا حجر ناھد7
سلمى عادل عبد الرازق8
9

 -:ملحوظة 

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

رئیس القسم                    المختص 



13



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش                    السیده صفیھ  بكوم حمادهـة/  ـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
الشیماء اشرف عتمان1
خلود عبد السالم جاد2
االء انور بدلر3
ایھ مصطفى عبد العزیز4
ایھ السید عبد العزیز5
ایمان حمدى الجرجاوى6
كمال سعد قندیلندى 7
جھاد عادل عبد الحمید8
ھا على نشأت رضوانم9

ھیام سعید عبد هللا سكر 10
شروق بالل صادق11
حسناء شعبان الدسوقى12
ایمان حسام الدین محمود المرى13
شیرین رضا عبد الفتاح نصیر14
نھال صبرى السید ابو عیطة15
شیماء محمد ممدوح امام16

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش                        ینایر 25شھداء ـة/  ـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ ربیع سلیمان مھنیة1
اسماء محمد كمال الشرقاوى2
مى عبد النبى مبروك راشد3
نھال رمضان عبد الحمید االخرس4
ھدیر رمضان مھنیة5
مریم محمد عبد النبى عبد اللطیف6
احمد جوید اسراء7

امیرة صبحى عبد المقصود عبد الحلیم8
نیرة السید كامل توفیق9

االء عبد النبى اسماعیل10

علیاء صالح الزھیرى11

ھانم احمد ابو یوسف12

تغرید احمد داكر13

14

 -ملحوظة :
التربیة العملیة بالكلیة الیتم التحویل إالبمعرفة قسم                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الثالثة الفرقــــة /         
رف /ـالمش    الزعیم مصطفى كامل             ـة/ ـالمدرســ        

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء رضا عبد  المنعم الدیب1
اسراء محمد عبد هللا فرید2
خلود محمد ابراھیم رمضان3
ندا یحى احمد ابراھیم شرف4
ایمان محمد عبد الحمید الرامى5
احسان نشأت ریاض الرامى6
اسراء یاسر عبد القوى حامد7

مى حمودة بدوى عبد السالم8
تسنیم جمال جاد بسیونى9

جودة عبد الجواد زیتوناسراء 10

اسراء محمد مھدى العو11

اسراء عزت فاید12

13

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص





1

                                                                                                        

یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
   

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزى طفولةالشعبة /                الثالثة   الفرقــــة /           
 رف /ـالمش           (دمنھور) اسماعیل الحبروك/ ـةـالمدرســ           

 -ملحوظة :
الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً یتم تسلیم 

رئیس القسم           المختص

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
نور محمد منصور1
عفاف ضاحى عبد هللا2
ریم محمد عسران3
میسون عبده خالف4
امنیة محمد یاسین5
مى مخلص خطاب6
خلود مصطفى اسماعیل7
ندى محمد طھ رحال8
مریم فرج السمان9

امانى محمد سعید10
11
12



2

                                                                         

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                                الثالثة/الفرقــــة           

                                المشرف/                 بنى الجبشى بدمنھور / ـةـالمدرســ          
                  

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندى محمد عزت لطفى الصعیدى1
رضا عبد الغنى محمد مرسى2
امنیة حسنى حسن الخولى3
بثینة ایمن جمال الدین4
فلیفلامیرة رشدى 5
روان شاكر حسین شكر6
نوران محمد فتحى الشاعر7
ایھ عبد الحفیظ نبیھ عبد الحفیظباقیة8
9

10
11
12

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

رئیس القسم           المختص



3

                                                                                                    

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

نورھان عصام محمد أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                             الثالثة  الفرقــــة /           

 رف /ـالمش        عمرو بن العاص بدمنھورـة/ ـالمدرســ           
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
دینا عبد هللا عبد الجواد الطویل1
البرعصىمنى احمد سعد الدین 2
جھاد احمد عبد الرحیم3
فریدة زكریا عبد السالم4
نورھان عصام محمد عبد الجواد5
خلود سعید ھیبة6
مریم احمد درغام7
ایمان عبد الحمید عبد الحمید البجالتى8
ایھ محمود مبارك الجرف9

باقبببیةباقیةفادیة محمد نجیب النجارباقیة10
امل احمد محفوظ11
12
13
14

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

رئیس القسم           المختص



4

                                                                                                                             

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /             الثالثة الفرقــــة /           
المشرف /بن عبد العزیز التجریبیة عمرـة/ ـالمدرســ           

(حوش عیسى )                       
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
اسماء رمضان محمود سعید 1
ایھ حافظ سعد صقر2
نھا شعبان عبد الخالق محمد بدر3

عفاف السید عدالن فرج4

امنیة عباس انورباقیة5

6
7
8

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص



5

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2018/م2019أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                      الثالثة الفرقــــة /       

 /رف ـالمش  )كفر الدوارالتجریبیھ  (عمر بن الخطاب ـة/ ـالمدرســ      
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ھدى احمد محمد ابو ھاشم1
غادة رجب عبد هللا عبد المجید2
علیاء عالء على عمارة3
فكرىمریم ناجى 4
دینا محمود فؤاد5
منى مجدى عبد الحمید6
رانیا یحى محمد7
امنیة عصام محمد8

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص



6

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                الثالثةالفرقــــة /       
 رف/ـالمش         االرشاد التجریبى  بكوم حماده/  ـةـالمدرســ       

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
رانیا محمد دیاب خضر1
نورھان صباح عبد البارى نصار2
ندى ماھر كمال سلیمان3
بسیونى عبد المقصودحنان عشرى 4
شحاتة نصارشروق محمود 5
اسماء رمضان محمد عبد ربھ6
7
8
9

 -ملحوظة :         

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

رئیس القسم           المختص



7

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                      الثالثةالفرقــــة /       
رف/ ـالمش       خالد بن الولید التجریبیة /  ـةـالمدرســ       

) الدلنجات(                    
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ندى محمود السید سعد1
نداء ابراھیم عطیة2
شیماء مسعود عبد هللا3
نھال على سلیم عبد ربھ4
نورة عبد العزیز احمد عبد العزیز خالدباقیة5
6
7
8
9

 -ملحوظة :         

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

رئیس القسم           المختص



8

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

انجلیزىھ ـطفـولــ الشعبة /                       الثالثةالفرقــــة /       
رف/ ـالمشالمحمودیة الرسمیة لغات          /  ـةـالمدرســ       

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
فاطمة سمیر عبده1
نورھان الشحات غالب2
ندى خمیس زغلول3
امل شمس صقر 4
االء عاطف قندیل5
ایھ كرم محمد خمیس6
7
8
9

 -ملحوظة :         

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

رئیس القسم           المختص



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2015/2016أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                            الثالثةالفرقــــة /      

المشرف/         على الجارم الرسمیة للغاتـة/ ـالمدرســ      
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
لمیس محمد ابو خطاب1
ھایدى محمد صبحى الجغلیط2
ریھام عبد السالم الدمنھورى3
نورھان عبد السالم الدمنھورى4
روان مجدى عبد الرحمن5

حسن مصطفى شلضمامیرة 6

ندى رضا موسى الحصرى7
ھدى منشاوى عجوة8
امل معوض عجوة9

ذماجى محمد عبد الحكیم محمد 10

 -ملحوظة :
 

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

رئیس القسم           المختص



1

   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2015/2016أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                            الثالثة الفرقــــة /      

المشرف/                       زیتون الرسمیةـة/ ـالمدرســ      
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
امیرة حبشى صبحى الجمال1
االء ھشام رزق الدمیاطى2
شیماء محمد عباس زیتون3
ھاجر محمد عبد العزیز العسقالنى4
ھاجر ابراھیم عبد الغنى سید احمد5

6
7
8
9

10

 -ملحوظة :
 

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

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                   الثالثة الفرقــــة /       
رف /ـالمش                    بالدلنجات الفتحـة/  ـالمدرســ      

                   
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
والء بدر محمد عبد الرحمن1
والء محمد عبد الغنى محمود2
رحاب خالد حسنى3
رانیا ربیع خلیل عبد الغنى4
صابرین محمود محمد رشاد5
على ابو حمزةعال احمد 6
ایھ محمد نبیھ عاطف7
دعاء حسن محمد الصعیدى8
خلود مصطفى الصباغ9

ایھ جمعة محمد10
11
12
13

 -ملحوظة :

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

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
طفـولــھ  الشعبة /           الثالثة الفرقــــة /       

                  / رفالمش                   بالدلنجـات الناصریة / ـةـالمدرســ      
مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
ایھ قطب عبد الجلیل شاھین1
مروة ماھر عثمان2
امانى جمال عبد العزیز3
سارة مدحت عبد المنعم زاید4
الشیماء سالمة مھنا زاید5
نھال صبرى عبد الفتاح عیسى6
ایھ رمضان عبد الحى عبد السید7
یاسمین مبروك عطیة8
ایھ ثروت محمود غزالة9
دنیا رضا سلیمان مھدى10
سھیر مكین مشرف11
ضحى رضا عوض على12
ھالة بھاء الدین محمد رضا13
رانیا محمد ابراھیم زاید14
ایمان احمد حامد محمد15
ایمان حمدى السید جامع16
روضة عماد طھ جامع17
نرمین زكى كامل رزق عطیة18
ایمان رمضان عبد هللا حماده19
دینا محمد الحلیوى20
سھیلة احمد حامد سید21

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

رئیس القسم           المختص



   یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

م2019/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

طفـولــھ  الشعبة /                      الثالثة الفرقــــة /      

رف /ـالمش                            بالدلنجات  المحمدیةـة/  ـالمدرســ        
                   

مالحظاتتاریخ التحویلاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
غادة رجب سلیمان1
مى امین على مصطفى2
جھاد محمد فھیم3
صفیة احمد سعید التداوى 4
نسمة سعید محمد ماھر5
الجناینىیاسمین جابر على 6
امانى رضا محمد7
كریم فاطمة زین نجیب8
مروة طایع محمد على9

شیماء فتحى عبد المقصود 10
الشیماء مصطفى محمد محمد11
اسماء عزمى عبد العظیم على 12
ایھ عبد الفتاح عبد النبى13
ایھ مصطفى محمد عبد السالم14

 -ملحوظة :
قسم التربیة العملیة بالكلیة الیتم التحویل إالبمعرفة                 

یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریاً                    

رئیس القسم           المختص




