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 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی

 م٢٠١٩/م2018أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
 

 طفـولــھ  الشعبة /               الثالثةالفرقــــة /                
 رف /ـالمش          سالــم عالم بایتاىـة/  ـالمدرســ               

تاریخ  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
 مالحظات التحویل

   شیماء عادل محمد عبد الرحیم ابو سعدیھ  ١
   ھبھ وجیھ رمضان بسیوني علي نعیم  ٢
   االء محمد بدوى  ٣
   ھناء عادل مختار شتا   ٤
   حمدى عبدالونیس عطیة العشرى ایناس  ٥
   دعاء رمضان جمعة على   ٦
   سارة رمضان محمد سرور   ٧
   ایة صبرى رضوان   ٨
   اسراء سامى السید البربرى   ٩

   فاطمة محمد رجب فلیفل   ١٠
   سامیة سعید حفناوى ابو النجا   ١١
   ایة جمیل اسماعیل الزلوعة  ١٢
   الحلیم فایدشیماء على عبد   ١٣
   نورا احمد على محمد بكر  ١٤
   حسناء السید السید حسن السیسى  ١٥
   فاطمھ مصطفى بسیونى على ابو خزیمھ  ١٦
   ایمان على محمد احمد السخاوى  ١٧
   ایھ محمد محمود صدیق  ١٨
   ایمان محمود عبد اللطیف السید فتح هللا  ١٩
   اھداء فوزى قندیل محمد  ٢٠
   ایمان عبد هللا محمد عبد الباقى  ٢١

 
  -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 /                        الثالثةالفرقــــة /        
  رف /ـالمش                ایتاى البارود الجدیده ـة/ ـالمدرســ       
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   امیرة سعید حجازى  ١
   جینا فایز سعدعبدالمسیح  ٢
   سارة جمال أحمد محمد الشازلى  ٣
   میار جمال شفیق فتح هللا  ٤
   نورھان صبحى محمود عبد الشفیع   ٥
   فاطمة محمد عبد السالم مرسى  ٦
   وفاء شعبان محمد وردانى   ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     
١٧     

 
  -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 

  
 عربىھ ـطفـولــ الشعبة /                 الثالثة الفرقــــة /                  
 رف /ـالمش         عمرو بن العاص  بایتاىـة/ ـالمدرســ                 

 (الملحقة بمحمود قطب)                
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایھ ابراھیم فتحى الزیات   ١
   سحر السعید عبد الرؤف نصار  ٢
   عایدة عوض  عبد السالم  ٣
   رضا الدمرداش عبد الغنى حماد   ٤
   دینا على عطیة غباشى   ٥
   إیناس عبدهللا محمد كمال حسن  ٦
   جمیلة خالد محمد السید الشابورى  ٧
   الناقورىجھاد عطیة شوقى   ٨
   اسماء شعبان عبد الحكیم   ٩

   نسمھ عصام یسرى   ١٠
   نرمین السید عبد الغفار عبد الحمید  ١١
   سارة محمد رمزى السید على  ١٢
   بسمة حمدى فتح هللا العباسى  ١٣
   اسراء نبیھ حسین عبد هللا محمد  ١٤
   مھا صبرى عوض احمد ابو دشیش  ١٥
   عبد العظیم محمد الكفراوىالشیماء   ١٦
   ھند زغلول عبد العزیز ابو خزیمھ  ١٧
  ٢٣/١٠ دالیا الصابر عبد السالم الشكلى  ١٨
  ٣١/١٠/٢٠١٦ االء ناصر رفعت قمح  ١٩

 
  -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 
   

 عربىھ ـطفـولــ الشعبة /                                   الثالثة الفرقــــة /         
 رف /ـالمشالشھید حسن تاج الدین القنجھ بالضھریة         ـة/ ـالمدرســ        

   
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   اسماء ابراھیم خضر   ١
   اسراء على ابراھیم خلیفھ   ٢
   عبد العظیم الجنیدى دعاء على  ٣
   طایلریھام محمد محمد عبد اللطیف   ٤
   شیماء رضا جعفر الماحى  ٥

 
  -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

 م٢٣٠١٨/٢٠١٩أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
  

 عربىھ ـطفـولــ الشعبة /         الثالثة  /  الفرقــــة                
 رف /ـالمشالمشتركة بایتاى                     / ـةـالمدرســ               

   
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ندا فضل هللا اسماعیل بطور   ١
   عبیر ماھر عصران السید   ٢
   امنیة محمد عبد العظیم رزق  ٣
   امیرة سامى احمد عبد العال  ٤
   صفاء سعد مغازى  ٥
   ایمان سامى السید عبد الرحیم  ٦
   احمد احمد ابراھیم عامراھاجلر   ٧
   امل السید محمد خلیفة  ٨
   میسرة محمد عربى محمد  ٩

   ندا ممدوح احمد محمد مرسى  ١٠
   بسمة حمدى فتح هللا العباسى  ١١
   اسراء نبیھ حسین عبد هللا محمد  ١٢
   مھا صبرى عوض احمد ابو دشیش  ١٣
   الشیماء عبد العظیم محمد الكفراوى  ١٤
   ھند زغلول عبد العزیز ابو خزیمھ  ١٥
   دالیا الصابر عبد السالم الشكلى  ١٦
   االء ناصر رفعت قمح  ١٧
١٨     
١٩     

 
  -ملحوظة :

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

 رئیس القسم       المختص
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