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 یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                               الثالثةالفرقــــة /       
 رف /ـالمش                             النصر بشبراخیتـة/ ـالمدرســ       

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   بسمة عبد الناصر الشرنوبى   ١
   ایمان كمال محمد خلیل غراب  ٢
   جھاد یحى ابوعجور  ٣
   سارة محمد سعد الھجین  ٤
   ھالھ الشحات موسى اسماعیل   ٥
   لیلى اشرف احمد العسكرى   ٦
   جھاد رمضان الشامى   ٧
   نرمین سمیر ناجى عبد العاطى   ٨
   عایدة شحاتة على السید الفقى  ٩

   اسراء على عبد السالم على رضوان  ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     

 
  -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                  السعاده  بشبراخیت ـة/ ـالمدرســ              

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   سالى السید عبد السالم خطاب   ١
   اسماء احمد احمد الصفانى  ٢
   إیمان محمد إبراھیم مرجان  ٣
   ممدوح بكرأبوعمرسارة   ٤
   نجالء احمد سعد دیاب   ٥
   لیلى سعید زكى ابراھیم   ٦
   بسنت یوسف عبد الحمید   ٧
   سارة سعد على محبوب   ٨
   مى میمى محمد عبد اللطیف  ٩

   نادیة احمد محمود عیسى  ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

 
   -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 /                         الثالثةالفرقــــة /          
 رف /ـالمش                 الشباب بشبراخیتـة/  ـالمدرســ          

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایة ابراھیم سعید الدسوقى   ١
  انجلیزى  شیماء احمد محمود عبد العزیز سویلم  ٢
   ایھاب محمد احمد السیدباسنت   ٣
   اسراء خالد احمد محمد البشتامى  ٤
   دینا محمد مجدى عبد الرحمن جاب هللا  ٥
   شیماء رفعت الماس سرور   ٦
   مى احمد عبد اللطیف نمر  ٧
   ایمان محمد ابراھیم احمد ایوب   ٨
   اسراء احمد یوسف العیسوى   ٩

   ایة رمضان عبدالنبى خلیل  ١٠
   ھند صبحى محمد بدوى  ١١
  نرمین صابرمحمود االنصارى  ١٢

   دعاء عطیة عبدالمحسن عطیة  ١٣
   أمل على عطیة إبراھیم عطیة  ١٤
   یاسمین خالد فھمى ندا   ١٥
   سارة كامل البطاط  ١٦

 
  -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 الــسم التربیق
 

 م٢٠١٩/ م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                    الثالثةالفرقــــة /
 رف /ـالمش            االبتدائیة (ارض االرشاد)شبراخیت  ـةـالمدرســ

  
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایمان محمد جمال عدلى ابو اسماعیل  ١
   شیماء محمد اسماعیل محمد شوازلى  ٢
   اسماء صبحى عبد العظیم الفقى  ٣
   الشرقاوىدینا احمد السید   ٤
   تقى محمود عبد المعطى زیان  ٥
   غادة حسین ابراھیم العربى   ٦
   مى عصام احمد عبد الھادى سویلم   ٧
   جنات محمد عباس الخرادلى   ٨
   ھایدى ابراھیم عبد الرحمن الخرادلى  ٩

   والء عصام ابراھیم مبروك مرسال  ١٠
   منار بسیونى فاروق خضر  ١١
١٢    

١٣     
١٤     
١٥     
١٦     

 
  -ملحوظة :

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

 



٥ 
 

 رئیس القسم       المختص
 
 


