
  

 
 

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

 د كلية مدير مكتب التربية العملية                                وكيل الكلية                                          عمي

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

 

 : 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

  إسراء فايد السيد مطر 1

  إسراء محمد السباعي سالمان 2

  االء أيمن صالح الدين عبد العزيز  3

  االء مصطفي السعيد القماحي  4

  السعيد درويش البطش أمال  5

  أمال تركي مصطفي مطاريد 6

  روان جمال أحمد محمود 7

  أمنية علي فرج هللا حسين  8

  أميرة محمود حسن بربش 9

  إهداء كمال محمد أبو علي   10

  تقي باسم إبراهيم عبد الرحمن  11

  داليا فتحي محمد مبروك 12

13   

14   

15   

16   

 حلمي اراندد/  المشرف:الدكتور  12 عدد الطالبات: الرسمية المتميزة لغات المدرسة:

 أ/ هند حمدين داخلي:مشرف  انجليزيالثالثة  الفرقة:

 

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

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

                                                                  

 الجامعيكشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام 

 3202/2022 
 اإلدارة التعليمية: بندر دمنهور   

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  شيرين علي محمد الشيخ 1

  شيماء خالد محمد حسن 2

  صفاء هاني محمد عبد المجيد 3

  فتحي رضوان  عيسىنادية  4

  مروة عبد الحميد عبد الرؤوف عبد الفتاح  5

  مريم عاصم أنور زقزوق 6

  أسماء جمال رشاد محمود 7

  الغرابنورهان كرم عيد   8

  هاجر مصطفي أحمد منصور  9

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

  أماني سعفاند/ المشرف:الدكتور  9 عدد الطالبات: إسماعيل الحبروك المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ شيماء عبد هللا مشرف داخلي: الثالثة انجليزي الفرقة:
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كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 

 بندر كفر الدوار اإلدارة التعليمية:  

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  أماني خالد عبد الحميد السجيني  1

  رحمة طاهر أحمد بيومي 2

  روان محمد أيمن الضوي  3

  النبي السيد حسنين فرحة عبد   4

  مها حسن السيد دغيم  5

  ندي محمد شعبان الخطيب 6

  هاجر عادل عبد هللا الشاذلي  7

  يارا محمد خميس أبو زيد 8

  يارا محمود السيد حسن  9

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 أ.م.د/محمود عسرانالدكتور المشرف: 9 عدد الطالبات: عمر بن الخطاب التجريبية المدرسة:

 ع/ إسراء خليل  مشرف داخلي: الثالثة انجليزي الفرقة:

 

 مشرف خارجي: 
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 3202/2022 
 ارودي البايتامركز اإلدارة التعليمية:  

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  غالب صبحي  محمود ندي  1

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 توالهام شلت المشرف:الدكتور  1 عدد الطالبات: عمرو بن العاص المدرسة:

 مشرف خارجي:  د وليد نهع/  مشرف داخلي: الثالثة انجليزي الفرقة:
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