
 
 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                               الرابعة الفرقــــة /       
  رف /ـالمش                    الناصریھ بالدلنجاتـة/  ـالمدرســ      

                     
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   اسماء احمد على الفخرانى  ١
   اسماء عبد الرحمن رضوان عبید جاد هللا  ٢
   الشیماء أیمن محمد البھى حامد  ٣
   امیره أبراھیم أبراھیم نصر هللا بالل  ٤
   سلیمان احمد عطیةامیره   ٥
   امیره عبدالجلیل عبدالسالم مبروك  ٦
   ایمان حلمي محمود ابراھیم مشرف  ٧
   والء محمد انور عبدالعزیز الجندى  ٨
   ھیام ماھر محمد محمد عرفان  ٩

   ایمان محمود عبدالعزیز عبدالمقصود متولى  ١٠
   ىصابرین محمد على البندار  ١١
   الجید شحاتھ عبد العزیزخلیل خفاجىاحسان عبد   ١٢
   ھدیر عاطف ابراھیم شبل  ١٣

  
  -ملحوظة :

 
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                             

                               ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 
 

 رئیس القسم                  المختص
 
 
  

 
 



 
 
 

 
 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                                الرابعة الفرقــــة /       
     / رفالمش                   المـحمـدیھ بالدلنجـات / ـةـالمدرســ      

                
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایمان سامي معوض ندا  ١
   ایمان عادل صبحى احمد الواقدى  ٢
   ایمان محمد سیداحمد یحیى  ٣
   ایھ محمد عبد العزیز محمد الحلو  ٤
   ھدیر یسرى محمد فتح هللا  ٥
   رانیا محمد سعد عبد الستار  ٦
   ساره محمد محمد عبد الرحیم الطیار  ٧
   شرین سعید عطیة عبدهللا طایل  ٨
   شرین محمد عبد القادر الصاوي الناقورى  ٩

   انتصار عبد الغنى خلیل  ١٠
   نھال جمعھ عبد المجید عبد العال الشبانى  ١١
    بسمھ عید عبد العال عبد الحلیم  ١٢
   مریم رمسیس كامل بطرس عبد المسیح  ١٣
١٤     

 
  -ملحوظة :

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

 
 رئیس القسم                  المختص

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                             الرابعة الفرقــــة /         
 

 رف /ـالمش                            بالدلنجات   الفتحـة/  ـالمدرســ        
                     

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   كریمة عمادالدین محمد شاھین  ١
   لمیاء نبیل محمد طحاوى  ٢
   ایمان حمعة عبد الغنى على  ٣
   ابوعجیلةمروة عبدهللا ضیف هللا   ٤
   مى مصطفى عبد السالم عبد المحسن  ٥
   میادة محمود على عبد الھادى محمد الحبیبى  ٦
   ھدى بركات محمد عثمان  ٧
   یارا زكریا كمال محمود یوسف  ٨
   ایمان عبدالقادر علي عبدالقادر قویس  ٩

 
  -ملحوظة :

 
 إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةالیتم التحویل                           

                             ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 
 

 رئیس القسم                  المختص
 
 

 


