
١ 
 

 
 
 
   

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    
 م٢٠١٩/م٢٠١٨التربیـة العملیـة للعام لجامعيأسماء طالب 

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

          
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ابتھال محمد مبروك ابوشادى  ١
   ابرار ممدوح عزت منیسى  ٢
   اسراء احمد عبد الحمید الخیاط  ٣
   اسراء خالد عبد الستار عبد الحلیم ابو الخیر  ٤
   ورده رحیم محمد رحیم ابو زید  ٥
   حنان عبدة زین العابدین  ٦
   اسراء عالء حسانین على حسانین  ٧
   امیره ابراھیم رفعت محمد بكر  ٨
   اسراء یحي انور حسن  ٩

   انجى السید السعید الجیزاوى  ١٠
   جمیانھ سامى لمعى عبد النور  ١١
  االء محمد أحمد غنیم  ١٢
   ایھ ایمن مصطفى حنفي ابوالعیش  ١٣
   ایھ محمود عبدالرحمن عبدالمنعم  ١٤
   اسماء محمد الشربیني محمد المنجى  ١٥
   ساره یحیى زكریا البولینى  ١٦
   ایة طلعت جاد  ١٧
   اسماء عید جمعھ جاد هللا  ١٨
   رانیا محمد احمد عبد الحمید مزروع   ١٩
٢٠     
٢١     
٢٢     
٢٣     
٢٤     

 -ملحوظة :
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

                    ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 رئیس القسم                  المختص

 



٢ 
 

  
  

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی        

 
   م٢٠١٩/م٢٠١٨أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 طفـولــھ  الشعبة /                       الرابعةالفرقــــة /      
                      رف /ـالمش        بدمنھور          ر ــریـالتح   / ـةـالمدرســ   

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   اسماء احمد كامل بھنسي  ١
   سعد اسراء شكرى محمد محمد  ٢
   اسماء جمعھ رمضان الحفناوى  ٣
   مروه احمد السعید موسى  ٤
   اسماء محمود عبدالعزیز محمد حجاج  ٥
   اسماء ھشام فاروق محمد النوام  ٦
   امیره شكرى محمد ابراھیم النوام  ٧
   ھند مجدي محمد عبدهللا  ٨
   خلود  محمد شوقى عبد الجواد  رضوان  ٩

   اآلء عبد هللا محمد عثمان  ١٠
   میرنا طاھر زكریا محمود الخولى  ١١
   سمر محمدى اللقانى  ١٢
١٣     
٠١٠٦٢٤٤٢٤٥٧    ١٤ 
١٥     

١٦     
  -حوظة :مل

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

 رئیس القسم                                         المختص
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



٣ 
 

 
 
 

    
    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی         

 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 
 طفـولــھ  الشعبة /                              الرابعة  /  الفرقــــة       
               /رف ـالمش                  بدمنھور               فرید  محمد    / ـةـالمدرســ       
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   خلود احمد مرسى عبد الحمید البشبیشى  ١
   امنیة السید حمدى حمامة  ٢
   دعاء حسن عبد الحمید داود  ٣
   سارة أحمد صالح الدین أبو زیتحار  ٤
   سمیة سالمھ ابراھیم صافى  ٥
   عبداللطیف شیماء محمد عبدالرحیم  ٦
   یارا شریف فتحى ابو میرة  ٧
   رحمة محمد السید الصعیدى  ٨
   صابرین على محمد محمد شحاتھ  ٩

   سھام عزت مبروك عبد الصادق داود  ١٠
   صفاء فوزى فؤاد عبد الھادى  ١١
   اسماء عبد الفتاح فتح هللا  ١٢
   ج ٣اسراء السید  على ابو الحسن   ١٣
   السید فرحات صالح عزه  ١٤
   فاطمة احمد محمد الجمل  ١٥
   مودة جابر زكریا خضر نعیم  ١٦
   فاطمة محروس احمد اللقانى  ١٧
   فاطمة نصر ابو النصر فلیفل  ١٨
   نوره فتحى اسماعیل شلبى  ١٩
   والء شعبان عید غازى  ٢٠
   امانى ماھر أحمد الدمنھورى  ٢١
   زایدایھ احمد حسنى   ٢٢
   نجالء فضیل فدا الجارحى  ٢٣
٢٤     
٢٥     
٢٦     
٢٧     

 
  -ملحوظة :

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

 رئیس القسم                  المختص
 



٤ 
 

 
 
 

 
     یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی 

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

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

           ( الشھید محمد الحبشى)          
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م
   امل عبد العزیز محمد عبد المجید  ١
   امیرة محمد  محمد سلیمان بیومى  ٢
   ایھ محمد فتحى نعمھ هللا  ٣
   امانى حمدى ابراھیم محمد جویلى  ٤
   نھال منصور محمد حسین  ٥
   عبد اللطیفامیره جابر راشد   ٦
   ندى طھ خلیل عبد القادر ابراھیم  ٧
   ھدیر فكرى ابراھیم محمد عوض  ٨
   الشیماء طارق عبد الفتاح ھالل  ٩

   ایھ محمد كمال عبد هللا المسیرى  ١٠
   امانى عبدالجلیل عوض عبدالجلیل  ١١
   میرنا طھ عبد الحمید صنیدق  ١٢
   الفخرانىوفاء ربیع عبد القادر   13
   ایھ  على  عبده الخضرى  ١٤
   دنیا محمد علي مصطفي العایدي  ١٥
   ھند عبد العال احمد انور عبد العال  ١٦
   میادة عالء فاروق صالح نوار  17
   بسنت رمضان محمد بالل  15
   رنا محمود یحى الشوربجى  19
   ھاجر محمد حسن على زغلول  20
   اللقانىسمر مجدى   21
   ریھام مصطفى مكاوى شاھین  22

  -ملحوظة :
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة

ً  یتم تسلیم الغیاب  إلى قسم التربیة العملیة شھریا
  

 رئیس القسم                  المختص



٥ 
 

 
 

 

 
    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی   

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨ العملیـة للعام الجامعيالتربیـة أسماء طالب 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                               الرابعة/   الفرقــــة 

              رف /ـالمش                     عبد المعطى المسیرى  بدمنھور    /   ـةـالمدرســ
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   انجى محمد محمد البنا  ١
   یاسمین ابو طالب عبد هللا شمھ  ٢
   ایمان السید كامل عبد العزیز الشرنوبى  ٣
   ایمان جمال جمعھ الجیزاوى  ٤
   ایمان طلعت محمد فتحي الدقاق  ٥
   اسراء محمود عبدالمقصود سرحان  ٦
   السیسىایمان على عبد الكریم على   ٧
   ایمان محمد زكي ابراھیم البلكیمي  ٨
   دینا كامل محمد محمد  بسیونى  ٩

   دینا كمال محمود عوض حمد  ١٠
   رانیا ابراھیم عبد المقصود اسماعیل النجار  ١١
   ندا طارق فھیم منصور  ١٢
   ایمان اشرف عرفات  ١٣
   منھ هللا ابراھیم عبدالكریم ابراھیم  ١٤
   نسرین سمیر حسن ابراھیم شاھین  ١٥
   ریھام ناصر حسن محمود شرف  ١٦
   امیره عبد اللطیف رجب ختعن  ١٧
   توحیدة صالح حمدى عوده  ١٨
١٩     
٢٠     
٢١     

 
 ایتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال           :ملحوظة 

 إلى قسم التربیة العملیة شھریا تسلیم الغیابیتم                         
 رئیس القسم                  المختص

 



٦ 
 

 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                        الرابعة  الفرقــــة /
  رف /ـالمش                            صالح الدین  ـة/  ـالمدرســ

                     
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   شروق محمد لبیب ابو یوسف  ١
   ایمان مصطفى حسن جزر  ٢
   امیره أنور موسى عبد الحافظ حواس  ٣
   عبد الفتاح شحاتھایھ سامى   ٤
   رحاب امام السید على  ٥
   امانى حمدى لبیب ابوالفضل  ٦
   رضوه  رشدي  نبیھ محمد رشوان  ٧
   نرمین عاطف عبد الدایم السواح  ٨
   مریم حنفى محمود أحمد البنا  ٩

   ھند أنور محمود حسن محمود  ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

 
  -ملحوظة :

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

 
 

 رئیس القسم                  المختص
 

 
 

 
 



٧ 
 

 
 

 
    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    

 
 2018/ 2017الجامعيالتربیـة العملیـة للعام أسماء طالب 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                                الرابعة الفرقــــة /

 
  رف /ـالمش               فالقھ  بدمنھور أهمنش/   ـةـالمدرســ

                    
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایھ فؤاد عبد الھادى حموده  ١
   ایھ ناصر الشوربجي خاطر رسالن  ٢
   ایھ محمد مبروك ابوشادى  ٣
   ایھ وجیھ عبدالمنعم یوسف محمد  ٤
   رحومھ شوقى فوزى یارا   ٥
   ھدیر عبد الناصر ابراھیم حمدان  ٦
   ھدیر عرفھ محمد الغول  ٧

   شیرین شعبان السعید درویش عمار  ٨
   شیماء على محمد محمد بكر  ٩

   صفیھ یسرى محمد شكر  ١٠
   رانیا شریف محمد رجب جمعھ  ١١
   ایمان مسعد عبد المنعم الشاعر   ١٢

 
 

  -ملحوظة :
 الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة                 

ً  یتم تسلیم الغیاب                     إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 

 
 رئیس القسم                  المختص

 
 
 
 
 



٨ 
 

 
 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    
 
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 
   

 طفـولــھ  الشعبة /                         الرابعة الفرقــــة /
 

  رف /ـالمش           ور       نھمبد الرضوان المشتركھ /   ـةـالمدرســ
                    

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   ایھ یوسف عبد العزیز سیف النصر  ١
   بانسیة رجب فرید النجار  ٢
   بسمھ خالد ابراھیم الدفراوي  ٣
   ماجدي عباس مبروك عبد الصمد بسنت  ٤
   تسنیم محمود محمد الفرحاتى  ٥
   تقى احمد محمد على عیاد  ٦
   ایمان عبدالحمید محمود عبدالسالم راشد  ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

 
  -ملحوظة :

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

 
 القسمرئیس             المختص

 
 
 



٩ 
 

 
 
 

 
 

 
    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی    

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 

   
 طفـولــھ  الشعبة /                         الرابعة الفرقــــة /

 
 / رف ـالمش           الشھید انور السادات  بدمنھور/   ـةـالمدرســ

                     
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   مھا أحمد اسماعیل صالح  ١
   ایمان السید عبد الھادى محمد عوض  ٢
   میرنا محمد مصطفى القزق  ٣
   میرنا محمود عبدالرحیم االبیارى  ٤
   یوستینا شحاتھ زكرى حبیب  ٥
   نادیة على خالد صالح  ٦
   انجیل حلمى شفیق داود السبعاوي  ٧
   تقى محمود على اللقانى  ٨
   نورھان جمال الشحات مرسى سید احمد  ٩
   رحمھ احمد محمد عبد الفضیل   ١٠
   ایرینى عزیز صبحى عبد المالك   ١١
   سمیرة نصیف شمعى   ١٢

 
 

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

 
 

 رئیس القسم                     المختص 
 
 



١٠ 
 

 
 
 
 
 
 

   یھ ــلـعـمھ الــسم التربیق      
  

 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب 
 

 طفـولــھ الشعبة /                          الرابعة  الفرقــــة /
 

 / رفـالمش                معاذ بن جبل  (دمنھور)      ـة/ـالمدرســ             
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم       رقم الجلوس م

   ندى على عبد العظیم سالمة  ١
   ندى كمال ابراھیم القزاز  ٢
   شیرین أشرف محمد الدسونس  ٣
   نورھان سمیر حمدى المغربى  ٤
   نورھان محمد عثمان فضل هللا  ٥
   عبد هللاسماء عبد الحلیم عبد العظیم   ٦
   سارة  علي ابراھیم  خلیل  ٧
   سارة حسن علي زلط  ٨
   نورھان حماده عشبھ  ٩

   شیماء كامل حسین الطواب  ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     
١٧     

 
 -ملحوظھ:

 
 
  الیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة 

ً  الغیابیتم تسلیم   إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 
 

 مئیس القسر                       المختص 



١١ 
 

  
 

 
 
 

    یھ ــلـعـمھ الــقسم التربی 
 

 م٢٠١٩/م٢٠١٨عملیـة للعام الجامعي أسماء طالب التربیـة ال
 طفـولــھ  الشعبة /                      الرابعة الفرقــــة /       
  /رف ـلمشا  ین بدمنھور                /   الحسن والحس  ـةـالمدرســ       
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   مى مكرم امیرھم ریاض  ١
   مارینا صبحى بشرى عبدالصادق  ٢
   مارى میالد صلیب عبده  ٣
   اقالدیوس شنودهمارینا سامح نظیر   ٤
   مریھان ماھر قدسي عطا حنا  ٥
   اسماء عاطف عبد العزیز سید احمد  ٦
   امل سمیر عبد الفتاح شحاتھ  ٧
   اسراء محمد محمد موسى  ٨
   مریم حلیم فھیم اسحق جرجس  ٩
   ندى اسماعیل ابوالیزید اسماعیل  ١٠
   امیره السید عیسى مبارك  ١١
   صابح عبد الوسیع عبد القادر غنیماسماء   ١٢
   اسراء اشرف محمود عجمى طاحون  ١٣
   رانا ماضى فرج محمد  ١٤
  نورھان احمد مرسى مرسى ابو رزق  ١٥
   ریم مسعد عطیة شلبى  ١٦
   منى محمد رزق الخولى  ١٧
   سارة مجدى فتحى خطاب  ١٨
   اسراء خمیس عبد الكریم محمد ابو یونس  ١٩
٢٠     
٢١     

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

 
 

    رئیس القسم                           المختص 
 
 



١٢ 
 

  
 
      

 
 

 
    یھ ــلـعـمھ الــسم التربیق
 

 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨عملیـة للعام الجامعي أسماء طالب التربیـة ال

 
 طفـولــھ  الشعبة /                              الرابعة الفرقــــة /          

 
 /رف ـلمشا                                    زاویھ غزال/ ـةـالمدرســ          

 
 

 مالحظات التحویلتاریخ  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   عبیر محى كمال عبدالال  ١
   ریم ایمن ھندى منیسى  ٢
   نورا سعید عبد المنعم رجب  ٣
   بسمھ محمد عبد السالم المال  ٤
   صفاء سعد عبدالعزیز جاد  ٥
   اسماء رجب احمد رافع  ٦
     
     
     

 
 
  

  -:ملحوظة 
  

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

 
 
 

 رئیس القسم                           المختص 
 
 
 



١٣ 
 

 
 

 
 
 
 

            یھ ــلـعـمھ الــالتربیقسم 
 
 م٢٠١٩/م٢٠١٨ التربیـة العملیـة للعام الجامعيأسماء طالب  
 

 طفـولــھ  /    لشعبة                           الرابعة /  الفرقــــة   
 /رف ـلمشا                                  محمد عبدهاالمام   /  ـةـالمدرســ  
  

 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
   تقى احمد مسعد رجب الشرقاوي  ١
   المنعم حمادةسحر سعید عبد   ٢
   سلمى محمد عبدالنبى عبدالوھاب الزوكھ  ٣
   سلمى محمد محمد شعیر  ٤
   سلمى موسى عبد المنعم كحیل  ٥
   سمر محمد محمد امین الطنطاوى  ٦
   نجوى عبد العال فتیح   ٧
   سندس احمد محروس البوصاتي  ٨
   سندس احمد محمد الطایفي  ٩
   نرمین شعبان حسن القصبى   ١٠
   نسمة السعید عبد المنعم حسن باشا  ١١
   نسمة خالد محمد محمد المغربى  ١٢
   ایمان محمد حسونھ االدھم   ١٣
   رھام السید محمد على الصابر  ١٤
١٥    
١٦     
١٧     

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

 
 رئیس القسم                           المختص 

 
 
 



١٤ 
 

 
 
 
 

  
 قسم التربیة العملیة

  
 م٢٠١٩/م٢٠١٨     أسماء طالب التربیـة العملیـة للعام الجامعي 

 
 طفـولــھ  الشعبة /                                 الرابعة / الفرقــــة 

 
 /رف ـلمشا                                      السیدة خدیجة / ـةـالمدرســ    

 
 مالحظات تاریخ التحویل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
١                                
   رودینة خالد فتحى محمد القزاز  ٢
   هللا محمد الفقىروضة عادل عبد   ٣
   یاسمین خمیس محمد الصغیر جنیدى  ٤
   ھبھ رجب عبدالمنعم السقعان  ٥
   ھبة نصر محمد شعبان ملوك  ٦
   ایھ محمد عبدالقادر شھاب   ٧
   یارا احمد یوسف الحوفى  ٨
     
     
     

 
  -لحوظة :م

  
 بالكلیةالیتم التحویل إالبمعرفة قسم التربیة العملیة 

 ً  یتم تسلیم الغیاب إلى قسم التربیة العملیة شھریا
 
 
 

 رئیس القسم                           المختص 
 
 
 
 
 


