
  

 
 

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

 

 رؤية الكلية: 

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

2023/2022 

 بندر دمنهور اإلدارة التعليمية: 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  حمدي عويدات  فوزيإيمان  1

  مريم محمد سالم سعد مسلم 2

  أشجان سالمه حسين محمد 3

  آية صبري محمود زهاق 4

  الخراشي تقى محمد محمود   5

  ايمان احمد السيد عبد الغني  6

  شيماء وليد صبحي  7

  محمد كامل بكير منال  8

  هاجر حناوي محمد دياب 9

  ندا محمود ابراهيم عبد هللا 10

  نورهان مبروك فتحي عابدين 11

  رباب خالد محمود 12

  الشيخ  ح عبد الفتاعبير على  13

  ية عبد الحكيم عبد العاطي بالل آ 14

  تقى ابراهيم حسانين احمد 15

 أ.د/ إسراء رأفت المشرف:الدكتور    48عدد الطالبات: ناصر الفكرية المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ دنيا غانم   داخلي:مشرف  إعاقة عقليةالثالثة  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 
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  اسراء عبد الحميد محمد شريف 16

  ايمان حافظ محمد حافظ 17

  نوران ياسر عبد السميع عبد الحميد  18

  منه هللا شريف احمد الحناوي  19

  أسماء حسيب محمود مندور  20

  بكريحمادة  بكري آية  21

  أبرار متولي عبد العزيز إبراهيم  22

  نسمة ابراهيم ابراهيم المصري  23

  مصطفى محمد  معبد المنعضحى  24

  غادة محمد عبد المعبود مندور 25

  مريم رضا احمد عبد هللا 26

  عزة سامي الصياد السماحي 27

  نورهان مسعد أحمد رياض 28

  اسيل شريف عبد هللا جاب هللا  29

  ياسمين محمد السيد احمد عبد البر  30

  ريم احمد عوض عميرة 31

  ايه محمد ابراهيم ناجي 32

  أسماء ياسر جاب هللا محمود 33

  آالء جمال محمد جاويش 34

  امنيه عاطف عبد الواحد عبد السالم البنداق 35

  يارا مجدي أحمد عقده 36

  االء محمد ابراهيم ناجي  37

  ميرهان طلعت فايز عطا هللا  38

  رحاب فوزي رمضان جعفر  39

  سلمى كارم رمضان عقدة  40
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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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  يعقوبمريم سعد فهمي  41

  السعداويمحمد  فتحي  ةميرأ 42

  نيرة ابراهيم شعبان ابراهيم 43

  افنان عبد العزيز السيد كليب 44

  أسماء عصام جابر هواش  45

  حسناء محمد سعيد المسارع  46

  منار حسام احمد ابراهيم 47

  نهلة محمد احمد عيسى 48
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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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العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  كشف بأسماء طالبات التربية 

2023/2022 

 كفر الدوار اإلدارة التعليمية: 

 

 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  محمود مغاوري فاطمة 1

  ندا سعد محمد ابراهيم 2

  ف عبد الرؤوماني محمود ابراهيم أ 3

  بسيوني  معبد السال تهاني جابر  4

  مروه ممدوح احمد محمد 5

  هاجر عمر عبده محمد 6

  تسنيم يوسف عوض يوسف  7

  هدير صبحي امين محمد الغرباوي  8

  م عبد الحليسماء سعيد عنتر  9

  شعبان احمد عبد القادر يةآ 10

  نهله هشام فاروق هيبه 11

 زينب البنا الدكتور المشرف: 11عدد الطالبات:  سبانطونياد ةالفكري المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ إسراء خليل مشرف داخلي: الثالثة 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"    

 ية، وتتبعالعالموإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية  أجمعها، تتيح فرص التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقطاعات 
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كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  

2023/2022 
 اإلدارة التعليمية: مركز المحمودية 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  رضا السعيد جنيدي آية 1

  تقى أحمد فوزي جنيدي 2

  سيل سمير سعد علي الشيخ أ 3

  هاجر امين عبد الحميد مرسي 4

  االء سعد إبراهيم أبو حجر  5

  إسراء مسعد محمد الحيوي  6

  ندى محمود حامد ابراهيم الضعبوش  7

  روان إبراهيم حمدي الشابي   8

  جنيدي فايزة السعيد عبد الغنى  9

  نسيبه نصر عبد الرحمن نصر  10

  مريم نصر عبد الرحمن ابراهيم  11

  نورهان أشرف محمد الزمر  12

  فريد متولي رمضان الخولي حنين   13

  العنتبلي مصطفي ميرنا عبد القادر  14

  عريف  ناريهان عصام محمد 15

 سعيدة بدر الدكتور المشرف: 18: عدد الطالبات الفكرية بالمحمودية المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ أسماء الشلقاني مشرف داخلي: الثالثة إعاقة عقلية  الفرقة:
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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 
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 ندي صالح محسن أبو الدهب 16

 فيفي حنفي محمود أبو خديجة 17

 هناء سعيد حداد 18
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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 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 وكيل كلية                                                                      عميد الكلية                                       مدير مكتب التدريب الميداني 

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

 

 رؤية الكلية: 

 " التطلع لكل ما من شأنه رؤية العالم بعين الطامح لما هو أفضل في عالم الطفولة " 

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

 
 

                                                                  

الجامعي  كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي األول للعام 

2023/2022 
 اإلدارة التعليمية: مركز ايتاي البارود

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  هللا ياسر محمد عبد العليم منيسي  ةآي 1

  ابياحمد غريب د آية 2

  أيه صالح عبد الحميد عبد الشفيع  3

  روان رضا محسن محمد 4

  الشورةندى عمر السيد   5

  زينب كامل محمد محمد  6

  سلمي سمير علي الفتياني  7

  الشربتلي  حعبد الفتا روان فتحي  8

  شأبو دشيمحمد عبد الوهاب  ةمنيأ 9

  محمود غلوش معبد العليمروة  10

  هدى محمد اسماعيل حمدان 11

  ساره لقمان رجب أبو زهرة 12

  منه هللا فخر الدين محمد رجب 13

  مريم نصر محمد نعيم  14

  أريج أيمن عبد العليم هندي 15

 هند حسان الدكتور المشرف: 20 عدد الطالبات: الفكرية بإيتاي البارود المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ إسراء مسعود مشرف داخلي: الثالثة إعاقة عقلية الفرقة:
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  اسماء معوض دمرداش محمد 16

  ضحى حسين عبد الخالق نبوي  17

  نيره فارس محمد زايد 18

  الصاوي  يعبد الهادشيماء مصطفي  19

  يارا عوض زكي محمود 20

21   
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