
  

 
 

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

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

 : 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

  نورهان علي أحمد غانم   1

  آية سعد عبد الفتاح محمد 2

  خلود محمد عبد الفتاح مغني  3

  دنيا ياسر محمد الليثي 4

  آية مبروك فوزي الحناوي  5

  آية أحمد رمضان شحاته 6

  سليمان فاتن منير إبراهيم محمود  7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 أحمد رحال المشرف:الدكتور  7 :عدد الطالبات محمد عبدة ماإلما المدرسة:

 مشرف خارجي:  أحمد شريفع/  داخلي:مشرف  عام الرابعة 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 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 : 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

  شيماء أبو المكارم أبو حامد   1

  عبد اللطيف المسيري  آالء عبد هللا 2

  سحر شريف سعد الخوالقة  3

  عواطف مسعود رمضان العربي   4

  عبد هللا ريهام أحمد سعيد  5

  سارة أحمد رزق مبروك 6

  سمر سعيد محمود عوف  7

  سلمي سعيد محمود حمادة  8

  سحر خالد إبراهيم ناصر 9

  سماح الصافي سعيد صدقة 10

  سحر خالد نعيم محمود 11

  إيمان محمد عبد الفتاح محمد 12

  فاطمة محمد رزق مرشدي 13

  شيماء شريف عبد اللطيف  14

15 

16 

 شيماء رائد فهمي أبو عيانة

 مروة يحيي عبد التواب دربك 

 

 إسالم السباعي الدكتور المشرف: 16 عدد الطالبات: الحديثة التابعة لبني الجيشيالمدرسة:

 مشرف خارجي:  هللا طهحبيبة ع/  مشرف داخلي: رابعة 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"    

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

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

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

 : 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

  آية سعيد عبد الجاد القمحاوي    1

  بسنت جابر السيد تركي   2

  إسراء أحمد أحمد العزيزي   3

  أمل محمد السيد عوض 4

  بوسي عماد علي الشرمببلي  5

  محمد الشرنوبي نورهان نصر  6

  روحية إيهاب مسعد التحفة  7

  أسماء محمد رمضان الحناوي   8

  أمنية رامي عبد العزيز رخا  9

  هاجر إيهاب هندي محمد    10

  مريم وهبة وديع وهبة جرجس    11

  إسراء علي حامد القديم 12

13   

14   

15   

16   

 شيرين فتيحة الدكتور المشرف:   12عدد الطالبات: أحمد عرابي  المدرسة:

 مشرف خارجي:  م.م/ آية مبروك مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

 : 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 

 بندر دمنهور اإلدارة التعليمية: 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  أفنان عبد الراضي فهمي عبد الراضي   1

  عزيزة محمد الكحال متولي   2

  منار محمد السيد بحيري   3

  هاجر السيد السعيد عبد هللا  4

  يارا إبراهيم علي مندور أبو خشبة  5

  ميادة عبد الناصر عبد الحميد صولة 6

  ميرا منير مشيل منير أنوزاوس  7

  كريمة السنوسي السيد سنوسي   8

  والء محمود السعد أبو سماحة   9

  مني رجب خميس محمد  10

  آية محمود السيد السروي   11

  مريم محمد عبد العزيز   12

  إسراء محمد حامد   13

14   

 شادية طايل  الدكتور المشرف: 13 عدد الطالبات: الرضوان المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ أسماء مبارك مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

 : 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

  أسماء علي سعيد علي عياد 1

  أسماء إبراهيم فاروق محمد   2

  أمنية محمد مبارك إسماعيل   3

    تهاني مرسي بدر  4

  فاطمة محمد فتوح أبوضيف   5

  إسراء محمد عبد المنعم صالح   6

  عبد الحفيظ محمدإسراء عبد المنعم  7

  هاجر عادل مصطفي إبراهيم صالح 8

9   

10   

 محمود عسران الدكتور المشرف: 8 عدد الطالبات: بنات  لالمستقب المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ هدي عادلي   مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

 : 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 

 كفر الدوار   بندراإلدارة التعليمية: 

 

 

 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  مي أحمد فتحي عبد الجواد  1

  مريم حمدي ربيع عبد الحميد  2

  إنجي مدحت نسيم موريس   3

  أسماء محمد شوقي علي   4

  مروة محمد عبد الرحمن الشافعي  5

  إبراهيم   إسراء سعيد عبد هللا  6

  ياسمين عصام عبد الغني محمد ورد   7

  منه هللا عمر السيد النجار   8

  منه هللا إبراهيم جمعة  9

  سمر عوض سلومة عبد الحميد  10

  نورهان الكحالوي عبد هللا 11

  بسمة عبد الحميد محمد عبد الحميد 12

13   

 محمود عسران الدكتور المشرف: 12 عدد الطالبات: بني كفر الدوار المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ هدي عادلي   مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

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

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

                                                                  

 

األول للعام الجامعي  كشف بأسماء طالبات التربية العملية الفصل الدراسي 

2023/2022 
 ةإدارة التعليمية: مركز كوم حماد

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  عبده أحالم القطب حسن  1

  رحمة قطب السيد أبو شلباية 2

  إيمان حسن عبد الرحمن اللقاني   3

  آية أبو زيد حسن المزين 4

  دنيا الشحات محمد القاضي  5

  إنجي سمير محمد العطار 6

  آية محمد رشاد سالم  7

  إسراء هاني عبد الحميد العبد 8

  يارا حسني إبراهيم الجمل   9

  حنان حمادة شحاتة حميدة  10

  العقيلي    ي ياسمينا ياسر صبح 11

  نرمين عماد فتح هللا أبو شحاته   12

  آية إبراهيم فتحي الحلواني   13

  مي محمد مصطفي عبد الحميد شقليط   14

 مني طه الدكتور المشرف: 16 عدد الطالبات: يناير 25شهداء  المدرسة:

 مشرف خارجي:  م.م/ ريهام طارق مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

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

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

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صابرين محمود إبراهيم الطباخ  15

  الرسول حسين أميرة محمد محمود عبد  16

17   

18   



  

 
 

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

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

 : 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

  جوهرة أحمد إبراهيم خلف  1

  إيمان شعبان فتحي عبد الرازق  2

  أسماء إبراهيم محمد مختار 3

  أسماء شاكر محمد االسيوطي  4

  ياسمين محمد عبد المعبود عبد اللطيف   5

  أسماء عالء عبد العزيز عبد الفتاح  6

  آالء عبد الكريم أحمد الديب 7

  جهاد محمد عبد هللا  8

  إيمان طه سعد الشنواني  9

  ندي علوان عبد العزيز زهران   10

  مني محمود محمد علي جاد هللا  11

  ايناس أحمد إبراهيم هيكل 12

  سهيلة محمد عبد العزيز محمد   13

  نيرة مجدي عبد المعبود عبد اللطيف   14

  سومة سيد أحمد محمد السيد خليفة   15

 هند حسان المشرف:الدكتور  15: عدد الطالبات سالم عالم  المدرسة:

 مشرف خارجي:  أ/ هند وليد  مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

 : 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 
 إدارة التعليمية: مركز المحمودية  

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  سمر إسماعيل صبحي عبده إسماعيل   1

  نعمة يونس علوان ساري 2

  رانيا فتح هللا أحمد حسوب 3

  آالء كامل كمال رفاعي 4

  أنجي علي رزق أبو زيد 5

  مها رفعت محمد الرحماني   6

  رانيا جمعة حميدة عيسى  7

  أسماء السيد محمد أحمد  8

  حسناء فتيان علي طه 9

  أميرة نبيل إبراهيم أبو أحمد   10

  عبير مصطفي رمضان أبو خرج  11

  آية محمد رجب عبد الحي  12

  روز محمد عبد الحفيظ محمد بحيري  13

  وفاء حسن محمد عبد هللا فايد 14

15 

16 

 هاجر سعد محمد إبراهيم جعبوب 

 الدين  ءدينا منير عال

 

 سعيدة بدر الدكتور المشرف:  16 عدد الطالبات: الزهور التعليم األساسي المدرسة:

 مشرف خارجي:  ينع/ أسماء الشلقا  مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

 : 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 الرحمانية  

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  إسراء محمود عبد الشافي   1

  إيمان محمد فوزي جعفر 2

  ابتهال شاهر محمد عاطف  3

  نفين علي ذكي الشيخ  4

  سارة محمود عبد الحميد عياد 5

  ندي حسين عطية الشابي   6

  سمية علي عبد العزيز شلبي   7

  أميرة محمود عبد الحميد يحيي  8

  آالء مجدي عباس سيف 9

  دنيا عادل التهامي أحمد   10

  غادة سامي رجب عرجاوي   11

  أسماء أشرف محمد أبو زور  12

  هاجر عبد الحميد إبراهيم معلوف  13

  ندي رضا محمد جميز  14

  خلود مسعود سالمة خضر   15

 28 عدد الطالبات: الرحمانية التجريبية  المدرسة:

 

 ابتسام السايس الدكتور المشرف:

 مشرف خارجي:  ع/ والء الخرادلي مشرف داخلي: عام ةالرابع 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 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شمس محمد محمد زعير 16

  إسراء صفوت حسن محمد البير  17

  اللبادنهاد عبد الجواد محمد  18

  صبحي السيد سويلمندي  19

  نغم أحمد محمد بسيوني  20

  إيمان محمود عبد الوهاب عامر  21

  إسراء عبد الرؤوف محمد دراز   22

  آية السيد عبد الغني الشرقاوي   23

  فاطمة إبراهيم محمد سرور   24

  خلود سعيد علي عمران 25

  بسنت عادل إسماعيل عسل 26

  سعيدة جمال السعيد عبد الحميد  27

  الهام أحمد بسيوني الصاوي   28



  

 
 

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

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

 : 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 
 أبو حمص اإلدارة التعليمية: مركز 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  مريم محمد متولي محمد  1

  ياسمين سامي سعيد مصطفي  2

  أميرة أحمد إسماعيل إبراهيم  3

  هاجر هليل عبد الحليم حسين  4

  إيمان حسين حبيب محمد 5

  حة قديإيمان حسن عبد المنعم  6

  شيماء الصافي السيد محمد 7

  سهام فايز زقيم عبد العليم 8

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 8 عدد الطالبات: جالل الشهاوي المدرسة:

 

 عجور دهن المشرف:الدكتور 

 مشرف خارجي:  أ/ هند حمدين مشرف داخلي: عام ةالرابع 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 
 ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 : 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 الدلنجات   اإلدارة التعليمية: 

 

 الدرجة بالحروف   الطالبات م

  إيمان محمد صالح رحيل  1

  جهاد فوزي شيحه 2

  أسماء أحمد علي عبد الجواد  3

  إبراهيم وهبي آية صالح  4

  سارة سعيد عبد العزيز عبد هللا  5

  ياسمين أحمد عبد العزيز الكومي  6

  سارة عادل إبراهيم المهدي 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 لويزيإيمان  الدكتور المشرف: 7: عدد الطالبات مجمع رياض األطفال المدرسة:

 مشرف خارجي:  ع/ ندي مديح  مشرف داخلي: الرابعة 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"    

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

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

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

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

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

                                                                  

 


