
  

  

  

  

  خطة التدریب المیداني للفرقة الرابعة 

  )٢٠١٢/٢٠١٣الفصل الدراسي الثاني (

  ساعات اسبوعیًا ٤بواقع 

  

  عضو ھیئة التدریس  المشرف الخارجي  المشرف الداخلي  اسم الطالبة  اسم المدرسة  م
١  
  

  
  ملحقة المعلمات

    صفاء جابر عبد العزیز
  مني طھ/م

  
  دعاء محمد ابراھیم

  
  فاطمة الزھراء احمد محمود  ابراھیم فوزي/د

  فاطمة الزھراء محمود سعد
  لمیاء عادل كامل حسنین

٢    
  

  احمد عرابي

    ایمان اسامة محمد الزرقا
  

  احمد رحال/م

  
  

شادیة احمد عبد 
  اهللا

  
  

  ابراھیم فوزي/د
  ایمان انور محمد عبد اللطیف

  ایمان سعد محمد سعد
  ایمان سعید الجندي

  ایمان عادل السید ابراھیم
  دنیا عادل محمد ابراھیم

  الشیماء فوزي شاكر السعدني
٣    

  
  بني الجیشي

    مني خضر عباس خضر
  

  ھند حسان/م

  
  

  انعام محمود ملوك

  
  

سعاد ابو /د .م.أ
  دغیدي

  مي محمد امین جاب اهللا
  نجالء خمیس السید احمد
  نھال جمال محمود زیدان
  ایمان محمود عبد الحمید
  ایمان مدیح عبد المجید

٤    
  
  

  عمرو بن العاص

    سمر سعد عیاد سعد
  
  

  محمد موسي/م
  

  
  
  

  حنان حافظ خضر

  
  
  

  حسام ابراھیم/د

  شاھندا شھدي اسماعیل
  شیرین علي فایز محمد
  شھیرة امین محمد احمد

  شیماء عبد العزیز ابراھیم
  شیماء قطب السید فراج
  شیماء محمد علي حسن

  نھلة محمد عبد اهللا الھواري
  اسراء فتحي ذكي الجندي

٥    
  

  التحریر

    ھاجر سعد كیالني
  

  شادیة طایل/م

  
  

  نجوي سعد عصر

  
  

  رحاب الصاوي/د
  نھي محروس بیومي

  سنةھدي سعد ابو 
  بة عمرانیھدي مھدي ھ

  ھند محمد عادل محمد
  مھا الحسیني متولي حسن



٦    
  

  االسرة المسلمة

    اماني محمد حسن السیسي
  

  اماني سعفان/ د

  
  

  ناھد عبد الحفیظ

  
  

  اماني سعفان/د
  امیرة عادل مصطفي نصر
  امیرة محمود فتح اهللا محمد

  اسماعیل عبد الفتاح كمالانوار
  ھناء عبد المنصف محمد
  وسام عبد ربة الصیاد

  
  

٧    
  
  
  

  محمد فرید

    امیرة علي محمد عالم
  
  
  

  اسالم السباعي/د

  
  
  
  

رانیا عادل 
  الزھیري

  
  
  
  

  اسالم السباعي/د

  ابتسام السید محمود السایس
  اسراء احمد حمزة عبد الحي

  خلود خلیفة احمد سالم
  اسماء السید عشري منصور

  اسماء حسن حسن فرج
  اسماء سعید عبد العال
  مریم سید محمود السید

  اسماء شعبان عبد العاطي
فوزي ایناس عبد الستار 

  الصاوي
٨    

  
  

  لغات البحیرة

    اسماء فتحي محمد الوكیل
  
  

  ایمان حشاد/م

  
  
  

  وفاء رجب علي

  
  
  

  ایمان حشاد/م

  رحمة ابراھیم عبد اهللا السواح
  ریم صبحي مبروك علوي
  سارة سعد رجب الشناوي
  اسماء فؤاد محمد بلیص

  سحر عبد اهللا محمد ابو علي
  سمر ربیع كامل ابو الخیر

  اسماء محمد ابراھیم الجندي
  السیدرزقھالة السید 

٩    
  
  
  

  معاذ بن جبل

    لمیاء كمال عید ناصف
  
  
  

  زینب البنا/م.م

  
  
  
  

  منال نجیب

  
  
  
  

  زینب البنا/ م.م

  لمیاء محمد محمود مصطفي
  ماري ابراھیم محفوظ نسیم

  اسماء سمیر حماد
  مریم عطیة حسین عبد الحلیم

  مریم مقار سلیم رزق
  حسن البردانمنار سعد 

  نورھان نبیل شعبان
  حنان محمد الخولي
  دعاء كمال عبد الحي

  خلود محمد مھنا
  نور الھدي سعد احمد

١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  زمزم االسالمیة

    ایمان منصور عبد الوھاب
  
  

  رضوي یعقوب/م

  
  
  

  ناھد عبد الحفیظ

  
  
  
  مصطفي حمزة/ د
  
  

  
  

  النصرایناس عادل ابو 
  اسماء عبد الغني عبد المنصف

  ایة ابراھیم ابو شبكة
  ایة محمد محمدغلیش

  تسنیم محسن محمود جعوان
  ثمر جمعة محمد محمد عطیة

  حنان محمد االمین



١١    
  

  المنارة

    ایة اهللا رافت جمال الزھار
  

  شیرین فتیحة/ م

  
  

وفاء احمد عبد 
  الحافظ

  
  

  سمیحة عطیة/د.م.أ
  رانیا عاطف ارماني عید
  سارة وجیة مراد السید

  اسماء عبد المنعم محمود
  بياسماء مراد احمد الزغ

  االء محمد عبد التواب رسالن
  الشیماء غریب محمد

  حسناء امین احمد حبیبة
  دعا مجدي ابو الفتوح

١٢    
  الحبروكاسماعیل 

    ایمان عبد الجواد عبد الحمید
  الھام شلتوت/م

  
  سناء فتحي الوكیل 

  
  عجورھند السید ابراھیم   راندا حلمي/د

  یاسمین فایز محمد
  والء السید محمد عارف

 


