
  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

 2023/2022كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 

 بندر دمنهور التعليمية:  اإلدارة

 

 الدرجة بالحروف الطالبات  م 
 

 
1 

 روان احمد عوض بطيشة
 

  دنيا عالء الدين عبد الفتاح معروف  2

 حنين محمد النبوي الشحيمي 3
 

  منة محمد مصطفي سماط 4

  ايمان مكرم محمد برغوث  5

  مني رجب فيصل الحالج  6

  السعيد الرشيدي مروة  7

  روان ايمن عبد الحكيم  8

  فوزي شبل  أشرفيارا  9

  مريم إيهاب حماده الغنيمي 10

11   

)الرسمية  محمد خميس المدرسة:

 المتميزة(

 أ.د/ زينب عالم المشرف:الدكتور    10الطالبات:عدد 

 مشرف خارجي:  هاجر عبد الجليل  /:عداخليمشرف  رابعة انجليزيال الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 

 بندر دمنهور اإلدارة التعليمية: 

 

 
 

 

 

 

 الطالبات م     
 الدرجة بالحروف

  يارا عبد المحسن محمد توفيق رحومة  1 

  امل حمدي سلمان  2

  االء عبد الفتاح جاب للا  3

  االء محمد عبد السالم الصاوي 4

  مني محسن مصطفي محمد جابر 5

  دعاء كامل أنور كامل نافع 6

       7 
  انغام البسيوني يوسف علي الطنطاوي 

 أ.د/ جمال كامل الدكتور المشرف: 7 عدد الطالبات: معاذ بن جبل المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/ االء سيف النصر مشرف داخلي: الرابعة انجليزي الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 

 بندر دمنهور اإلدارة التعليمية: 

 

 

 الدرجة بالحروف  الطالبات م     

  هايدي علي زكريا درغام 1

  غالب نورسين محمود علي   2

  مريم ايمن عبد الستار الحشاش 3

  بسنت مبروك زهران  4

  غانم ةفاطمة محمد جابر حمود  5

  هاجر حسام علي حسن الشاعر 6

  نانسي شريف سعد منصور 7     

  الخير أبوشروق عبد العزيز موسي    8     

  ريهام نزيه عبد المجيد عبد العزيز شلبي 9     

  محمد حسب النبي ندي احمد    10

 أ.د/ سعاد أبو دغيدي الدكتور المشرف: 10 عدد الطالبات: إسماعيل الحبروك المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ خلود خالد  مشرف داخلي: الرابعة انجليزي الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 

 كفر الدوار بندر اإلدارة التعليمية: 

 

 الدرجة  بالحروف     الطالبات م

 أحمد دأحمد أبو أحم فاطمة حسين السيد 1
 

  ندي صالح شعبان العسكري 2

  عائشة موسي حسنين محمود 3

  موسي الفيل نسمة ياسر عبد الرحمن  4

   

   

   

   

   

   

   

   

 أ.م.د/ محمود عسران الدكتور المشرف: 4 عدد الطالبات: المستقبل بنات المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ هدي عادلي  مشرف داخلي: الرابعة انجليزي الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  كشف بأسماء طالبات 

2023/2022 

 كوم حمادةاإلدارة التعليمية: 

 

 الدرجة بالحروف     الطالبات م

 آية أنور عبد العزيز خلف للا  1
 

  عمر حرفوش  روضة رياض 2

  االء محمد علواني التلت  3

  إسراء خالد أبو دربالة 4

   أبو السعود السيد  االء  5  

  شمس حازم يوسف  6  

   

   

   

   

   

   

 د/ مني طه الدكتور المشرف: 6 عدد الطالبات: رشاد الرسمية لغات اإل المدرسة:

 مشرف خارجي:  م.م/ ريهام طارق مشرف داخلي: الرابعة انجليزي الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 عميد كلية                                 وكيل كلية     مدير مكتب التدريب الميداني                              
 أ.م.د/ محمود عسران                   أ.د/ مصطفي حمزة                                  أ./.د/ حسام سمير      
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                  

الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  كشف بأسماء طالبات التربية العملية  

2023/2022 

 مركز الرحمانيةاإلدارة التعليمية: 

 

 الدرجة بالحروف     الطالبات م

 شيماء عبد المولي منيسي   1
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ابتسام السايس الدكتور المشرف: 1 عدد الطالبات: الرحمانية التجريبية المدرسة:

 مشرف خارجي:  والء الخرادلي ع/ مشرف داخلي: الرابعة انجليزي الفرقة:


