
  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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

  أسماء محمد عبد الفتاح رزين  1

  آالء رضا محمد عبد الفتاح   2

  نورا عبد المنعم كامل أبو حسين   3

  رحاب ناصر محمود بدر  4

  شيماء رضا يحيي زكريا   5

  أماني زايد جودة عبد العال   6

  بسنت رضا السيد الجويلي   7

  صباح عبد الناصر يونس 8

  ندي خميس وهبة صيام  9

  نورهان السيد محمد إسماعيل 10

  نورهان محمد عبد المنعم 11

  فاطمة صالح سليم مسعود 12

  رنا صابر حلمي فرج  13

  أسماء إسماعيل محمد مبروك 14

15 

16 

 ابتسام محمد عبد السالم

 حنان رزق عطاهلل رزق

 

 محمد موسي المشرف:الدكتور  16 عدد الطالبات: أحمد عرابي  المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/ سارة نجم  داخلي:مشرف  الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 

 اإلدارة التعليمية: بندر دمنهور 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  ندي رضا السيد الحلواني   1

  فرح محمد السيد نصار 2

  حبيبة نصر أحمد عبد الربة  3

  جومانة أحمد النوام  4

  روان شريف النوبي   5

  منار عبد الحكيم نصرالدين 6

  العزيز ناجي رحمة يسري عبد  7

  نورهان أحمد خليل البدري   8

  رانيا أحمد المصري محمد  9

  منة هللا حافظ محمد فايد 10

  نورهان عادل فتحي عبد المطلب   11

  مي محمود محمد لبيب 12

  مريم أحمد حمدي السيد  13

  مني وجيه علي الخولي 14

  روان حسن سالم السرياقوسي  15

 الدكتور المشرف: هبة حسن 15عدد الطالبات:  المدرسة: بني الجيشي لغات 

 مشرف خارجي:  مشرف داخلي: ع/ مي هديوة الفرقة: الثالثة عام



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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  "

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

                                                                  

طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  كشف بأسماء 

2023/2022 

 اإلدارة التعليمية: بندر دمنهور 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  ندي خليفة محمد الغايش   1

  مريم وليد أحمد الصفتي   2

  إيمان الشحات علي حجازي   3

  مريم إيليا رشدي مسعد 4

  إسراء عيد كامل عالم  5

  آالء مدحت محمد القماش  6

  النعناعيسحر سعيد السيد   7

  هاجر رضا محمد يونس   8

  داليا صالح علي إبراهيم  9

  رحمة سامي السيد الغرباوي   10

  بسملة محمد عبد الرحمن   11

  مني عصام يوسف وهدان  12

  يارا كمال عبد الرحمن البدوي   13

  هاجر عالء يونس صالح  14

  نرمين عادل محمد حمودة  15

 راندا حلمي الدكتور المشرف: 17 عدد الطالبات: الرسمية المتميزة لغات المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ إسراء عياد مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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  "

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

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 ممنة هللا أحمد علي نعي 

 

 

  دينا ياسر عطية علي  17



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 كفر الدواربندر اإلدارة التعليمية: 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  مريم أحمد علي سعيد 1

  ميرفت فرج عبد المولي عبد الجليل   2

  أسماء رشدي عطية الصافي   3

  منه هللا عطية محمود قاسم 4

  هدير عادل عبد الحميد عبد العزيز   5

  فرح خالد محمود محمد  6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 عسران دمحمو الدكتور المشرف: 6 عدد الطالبات: المستقبل بنات  المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/ سلمي عمارة مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 كفر الدوار بندراإلدارة التعليمية: 

 

 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  سامية صابر جمعة بشير 1

  شهد فهمي عبيد مصطفي  2

  رقية طه حسنين محمود المراغي    3

  زينب صبحي جمعة محمد  4

  أمنية هاني فرج محمد  5

  دعاء أحمد إبراهيم دسوقي  6

  )باقية لإلعادة( نيرة جمعة رمضان حسن 7

8   

9   

10   

11   

12   

 عسران دمحمو الدكتور المشرف: 7 عدد الطالبات: بني كفر الدوار المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/ سلمي عمارة مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 

 

 مركز كوم حمادةاإلدارة التعليمية: 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  نانسي حمدي محمد منصور  1

  الجوهري بسنت أحمد عبد النبي  2

  سارة أحمد إبراهيم الجرم   3

  نيرة عالء حسن المزين   4

  منال محمد أحمد جاد هللا 5

   هدير أشرف محمد محمود 6

  منال محي محمد بالل  7

  منار شعبان محمد أحمد  8

  ز شروق سعيد الصياد أبو مي 9

    دأمنة محمود محمد صابر عي 10

  ذكري سعيد محمود محمد  11

  هايدي محمد عطية عاشور 12

 مني طه الدكتور المشرف: 12 عدد الطالبات: يناير 25شهداء  المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/إيمان عرفة مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 اإلدارة التعليمية: مركز ايتاي البارود

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  تسنيم زغلول محمد أبو العنين   1

  نورا سعيد فتحي زيدان  2

  أمل سامي عبد العظيم أبو منصور   3

  سعاد سالم محمد شاهين   4

  إسراء عبد الحليم حسن رزق  5

  يوسف أحمد خليف رباب  6

  أميرة بليغ حسن محمد  7

  آية بكر عمر بكر الديشي  )باقية لإلعادة( 8

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 الهام شلتوت الدكتور المشرف:  8 :الطالباتعدد  عمرو بن العاص  المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/هند وليد  مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 اإلدارة التعليمية: مركز المحمودية 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  ندي الحصافي محمد قنديل   1

  أمل عبد المنعم محمد قنديل   2

  ندي جمعة أحمد بربش 3

  ندي السيد عبد الجواد ضيا 4

  نفيسة أحمد فكري مصطفي  5

  بشري سعد كامل محمد جمعه )الئحة قديمة( 6

  رنا راضي دسوقي عبد العزيز الجيزاوي   7

  أسماء شوقي عبد الحميد سالمة  8

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 سعيدة بدر الدكتور المشرف: 8: عدد الطالبات الزهور التعليم األساسي المدرسة:

 مشرف خارجي:  ينع/ أسماء الشلقا  مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 التعليمية: مركز الرحمانية اإلدارة 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  سوزان عبد العزيز نصر الكاشف   1

  أسماء أحمد علي عبده 2

  شهد محمد علي شهاب 3

  أميرة محمد عبد العزيز السهيت  4

  ايمان محمد محمود أبو زيد  5

  أية جمال أحمد سعد 6

  هاجر علي محمد رضوان   7

  نجالء عبد الرؤوف محي الدين    8

  االء أيمن خميس كشاف   9

  هدير صبحي محمد العريني  10

  أمل علي عبد هللا إبراهيم  11

  نجاح بهاء إبراهيم سالم 12

  سالي ياسر أحمد قنديل   13

  أميرة محمد شعبان عبد العظيم  14

  خلف منار عبد هللا مصطفي  15

 هميسهأحمد  الدكتور المشرف:  22:عدد الطالبات الرحمانية التجريبية  المدرسة:

 مشرف خارجي:  م.م/ مروة فتح هللا مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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  "

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

                                                                  

  غادة رأفت عبد المنعم نعمة هللا  16

  نورهان صبحي عبد الستار البص 17

  سارة السيد حسن غنيم 18

  بثينة رفعت أحمد الخياط 19

  سارة السيد أحمد علي الحويط  20

  ايمان عبد المنعم محمد أبو زيد  21

  إسراء أيمن محمد قنديل  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 رسالة الكلية                                            

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

 العالمية، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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  "

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

                                                                  

بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  كشف 

2023/2022 
 الدلنجات اإلدارة التعليمية: مركز 

 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  نادية السيد محفوظ قرموط  1

  أسماء محمود عوض بسيوني   2

  سالمه عبد الدايم راتب العطار  3

  هند عبد العليم أبو اليزيد 4

  إيمان نصر إبراهيم أبو أحمد 5

  منار ربيع عبد العزيز منصور   6

  يارا إبراهيم عبد الغفار محمود   7

  ي ايمان وليد حسن الجيزاو 8

  إسراء أشرف سليمان عمارة 9

  انجي جبرين محمد عبد المقصود   10

  رويدا يوسف صالح يوسف 11

12   

 إيمان اللويزي الدكتور المشرف: 11 عدد الطالبات: مجمع رياض األطفال المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ ندي مديح  مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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 
 اإلدارة التعليمية: مركز أبو المطامير

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  جيهان نصر محمود محمد 1

  رحمة محمود صابر مرسي 2

  رانيا فرحات شوقي حسين 3

  الحميد دإيمان عبد الحميد الصابر عب 4

  أميرة أيمن جالل عبد الستار 5

  عطا ر رانيا ماهر منصو 6

  شيماء سعد شحاته سعد 7

  الفتاح نصر   دإيمان عامرعب 8 

  نيرة فرج إسماعيل أبو اليزيد 10

11   

12   

13   

14   

15   

 إسراء صالح /مم. الدكتور المشرف: 10 عدد الطالبات: النموذجية بأبو المطامير المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ ريهام جمعة مشرف داخلي: الثالثة عام 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، وتتبعالبحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية وإعداد  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 

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

 وكيل الكلية                                          عميد كلية  مدير مكتب التدريب الميداني                          
 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  "

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

                                                                  

 


