
 لطالب الدبلومات 
ى
ى- عام واحد )كشوف توزي    ع التدريب الميدان م2022 / 2021للعام الجامىع  (مهنية- عامي 

المشرفمالحظاتالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحد شيماء سيد سمان سمان1
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحد شيماء عبدالفتاح محمهد2
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدشيماء على احمد امام3
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحد شيماء كمال الدين4
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحد شيماء محمهد عهض5
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدشيماء محمهد دمحم احمد6
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدشيماء ىشام دمحم حسن7
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدصباح عطيته دمحم عمران8
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدصفاء احمد دمحم مصطفي9
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ94مجمهعة عامةالعام الهاحدصفاء دمحم سيداحمد دمحم10
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد محمهد عبدالنعيم1
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد محمهد كمال فيمى2
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد محمهد دمحمالملقب3
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمرثا نهيل جرجس تاج4
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد مرفت شحات احمد5
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد مرنا عاطف عبدالهىاب6
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمروه احمد االدفاوى دمحم7
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمروه حمدى حسن دمحم8
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمروه محمهد مراد حسن9
خديجة دمحم بدرالدين. د.م. أ95مجمهعة اجتماعالعام الهاحد مريم انسى وليم عبد10

األحد                                   /  مدرسة أبه بكر الصديق االبتدائية        اليهم 

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ



 لطالب الدبلومات 
ى
ى- عام واحد )كشوف توزي    ع التدريب الميدان م2022 / 2021للعام الجامىع  (مهنية- عامي 

المشرفمالحظاتالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                                   /  مدرسة أبه بكر الصديق االبتدائية        اليهم 

ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد سناء ممدوح محمهد1
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد سيام احمد جادو النهر2
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد سيام عبدالمعز دمحم3
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدسيير دمحم دمحم احمد4
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدسهزان حسن دمحم على5
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد شرف الدين عادل6
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدشيد دمحم احمد محمهد7
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد شيندا احمد السيد8
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد شيماء احمد خريشى9
ابتسام عبد الاله. د96مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد شيماء عبدالفتاح محمهد10
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية رحاب عبدالباسط1
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةرحمو وىبى على سالم2
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية رضهى حجاجى عباس3
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةرقيو حسين دمحم محمهد4
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية زبيده عبدالحكيم بكرى5
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية زىراء عبد الفتاح ابه6
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية زينب بركات زغلهل7
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية زينب جابر محمهد8
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةزينب ناصر سيد حسن9
ابتسام عبد الاله. د97مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةساره ابه الهفا عربى دمحم10
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةساره احمد سيد حسين1
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره سيداحمد ابراهيم2
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره صالح ابه القاسم3
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره محمهد عبدالمهجهد4
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةساندى وجيو اليشع عازر5
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية سحر حسن محمهد6
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية سحر كمال عبدالمعين7
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية سماىر جمال حسن8
ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسمر كمال فيمى عشرى9

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ



 لطالب الدبلومات 
ى
ى- عام واحد )كشوف توزي    ع التدريب الميدان م2022 / 2021للعام الجامىع  (مهنية- عامي 

المشرفمالحظاتالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                                   /  مدرسة أبه بكر الصديق االبتدائية        اليهم 

ابتسام عبد الاله. د98مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسميره احمد دمحم احمد10

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ


