
  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعوإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 
 عميد كلية                                            مدير مكتب التدريب الميداني                         وكيل الكلية

 أ.د/ مصطفي حمزة                               أ.م.د/ حسام سمير                            أ.م.د/ محمود عسران   
 

 : الكلية  رؤية
 عالم الطفولة " فضل في أالتطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو  "
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كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 

 

   بندر دمنهوراإلدارة التعليمية: 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  جهاد عبد الجواد سعد عبد الهادي  1

  سلطان  حعبد الفتاسلطان  ةفاطم 2

  رماذ عماد مصطفى مرعي 3

  ايمان صبري فهمي مقلد 4

  جهاد عادل الكومي  5

  شاهندا أبوزيد بركات المهدي  6

  ايمان السيد محمد عبد الرحمن  7

  كريستينا صليب سعد انيس  8

  سالي عالء إبراهيم زايد 9

  اسراء ابراهيم محرز الخراشي  10

  مشيماء محمد موسي محمد عال 11

  سها عبد العزيز زلط  12

  نوال عاصم الشربيني محمد 13

  سلمي مراد مصطفى شال 14

 د/ رضوي حسن المشرف:الدكتور  35 عدد الطالبات: : ناصر الفكرية المدرسة

 مشرف خارجي:  م.م/ أميرة خيرت داخلي:مشرف  الرابعة إعاقة عقلية  الفرقة:



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعوإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

 "  المحلية واإلقليميةكل جديد في عالم الطفولة للمنافسة 
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 عميد كلية                                            مدير مكتب التدريب الميداني                         وكيل الكلية
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  ايمن خيري علي  آية 15

  أسماء سعد إبراهيم الشناوي 16

  حسناء يوسف محمد عبد الغني السنهوري  17

  احمد  الدسوقيابراهيم   دعبد المجينور هللا  18

  ايه السيد يوسف خضر 19

  الحلواني إسراء عمرو السيد  20

  محمود سليم خطاب ةرحم 21

  عمارةاحمد  ةبسم 22

  محمد محمد نوران جابر  23

  امل عبد الناصر عبد المعطي ابراهيم  24

  روان مصطفي رزق محمد 25

  ز عبد العزيعلي  ز عبد العزيرحمة  26

  روان خالد هاشم ابو الوفا 27

  الحيوي اسماء السعيد محمد  28

  ندي محمد برهامي أبو شوشة 29

  علياء اسماعيل على محمد 30

  محمد الديهي االء بيومي محمد  31

  تسنيم محمود حجازي هالل   32

 رفيدة أحمد أحمد حسن علي 33
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  سحر محمد حشيش  34

  ندي محمد عبد الزين جوهر  35



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

لعمل  إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة وفقاَ لمتطلبات سوق ا"    
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2023/2022 

 بندر دمنهور  اإلدارة التعليمية: 

 
    

 

 الدرجة بالحروف  الطالبات  م

1. 1

1

1 

  اسراء علي رمضان علوي 

  مندور رجب  أسماء علي علي 1

  ايه حمدي محمد النجار  

  دينا ضياء الدين محمد خليفه  

  رحاب صفوت محمد إبراهيم 

  سارة عبد العزيز صبري عبد العزيز  

  سهام محمد رجب علي زايد  

  عبد هللا السنهوري  عطيةشفاء السيد  

  فاطمة علي سعيد محمد الطويل  

  فريدة فهمي عبد النبي عوض دياب  

  مي محمد رضا سعد محمد سليمان 

  هاجر سالمة سعد ابو النور  

 

 أ.م.د/ داليا همام  الدكتور المشرف:  12عدد الطالبات: السيدة خديجة: المدرسة

 مشرف خارجي:  م.م/ والء عبد الرحمنداخلي:مشرف  الرابعة صعوبات تعلم الفرقة:
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 اإلدارة التعليمية: بندر دمنهور 

 

 

 الدرجة بالحروف الطالبات  م
 

  اسراء عصام محمد فرج علي   .1

  حجازي  إبراهيماسراء محمود   .2

  ايمان بالل محمد محمد القصار   .3

  عبد الوهاب  زيتون  ايه عمرو سعد  .4

  ايه كامل عبد اللطيف  

  خميس   بهنسي محمود علي رفعت ايناس 

 بسنت  فوزي عبد السميع نصرعلي  .5
 

  تسنيم سعد عمران عبده زغلول  .6

  رحمة السيد علي عباس  .7

  سارة حماده محمد محمد الخوالقه   .8

  اليزيد علي شحاته أبو فاطمة جمال    .9

 أ.م.د/ أندريا أيوب الدكتور المشرف: 13الطالبات:عدد  : محمد فريدالمدرسة

 مشرف خارجي:  أ/ نوران ذكي مشرف داخلي: الرابعة صعوبات تعلم الفرقة:
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1.  
 ميادة محمد محمد نصير 

 

 صالح كبسة هايدي احمد   .2
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 اإلدارة التعليمية: مركز ايتاي البارود 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  صبيحه  عطيةنيفين حسن  1

  اروي ابراهيم ابراهيم محمد هزع 2

  كمال عاطف الشرنوبي  سهيلة 3

  ابراهيم  ثعبد الوار يمان فرج إ 4

  مني عثمان جمال عثمان  5

  سامي رمضان طلبة مسودة آالء  6

  مريم أحمد محمود قلقيلة 7

  أسماء محمد فتحي حجازي  8

  أحمد الهتة  الحي محمد عبد  مي 9

  هدير محمد موسى الحاج عمر  10

 د/ الهام شلتوت الدكتور المشرف: 10 عدد الطالبات: الفكرية ايتاي البارود المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ فيبي رؤوف  مشرف داخلي: الرابعة إعاقة عقلية  الفرقة:


