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

الطشرفرقم الطجطهعةالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداسطاء دمحم حطدان نعيم1

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداسطاء دمحم لطفى على2

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداسطاء مصطفى على احطد3

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداسطاعيل على اسطاعيل دمحم4

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداشرف دشظاوى عبد الحطيد مهسي5

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداالء اشرف دمحم على 6

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحداالء حطد دمحم عهض7

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدالزىراء حطدان احطد حفظي8

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدالزىراء خالد عبدالطعطى ىرمل9

دمحم أحمد عبدالرحمن.د39مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدالزىراء سليطان مصطفى دردير 10

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرييام مصطفى قاسم دمحم1

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرييان محطهد سيد دمحم2

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدزبظب عربى انهر عبد الظعيم 3

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدساره على قدرى احطد4

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدساره عيد محطهد احطد 5

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدساره دمحم محطهد دمحم6

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدسلطى سامى سيد عاشهر7

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدشيطاء دمحم احطد رضهان 8

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدعبدالرحطن عبدالفتاح دمحم يهسف9

دمحم أحمد عبدالرحمن.د40مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدعبدهللا محطهد يهسف دمحم10

األحد                 /  مدرسة الشييد مصطفى عباس للتعليم األساسي       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 

الطشرفرقم الطجطهعةالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                 /  مدرسة الشييد مصطفى عباس للتعليم األساسي       اليهم 

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدريطهن جطال صادق ابراهيم1

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدزيظب احطد دمحم حسين2

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدزيظب على محطهد علي3

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدساره جطال راشد دمحم4

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدساره رمضان دمحم حسين 5

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدساره رومانى ابراهيم قزمان6

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدساره شظهده راشد قديس7

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدسلطى دمحم حطادى ابهبكر8

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدسظاء دمحم حسن فاوي9

سماح عبد الرسول. م41مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدسيا السيد شياب مهسى10

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدامظو عيد على حسين1

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدامظيو حسن صالح محطهد2

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحداميره كطال الدين محطهد ابهالعال3

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدانتصار محطهد يهسف محطهد4

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدانيار زكريا عاشهر احطد5

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدانيار دمحم دمحم يهنس6

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحداياه احطد دمحم سالمو7

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحداياه دمحم جابر دمحم8

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدايريظى صبحى سعد العبد9

سماح عبد الرسول. م42مجطهعة عامةالعام الهاحدايطان حطدى عبد الطقصهد عبد الهدود10

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحدليلو حطاده دمحم فاوي1

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 

الطشرفرقم الطجطهعةالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                 /  مدرسة الشييد مصطفى عباس للتعليم األساسي       اليهم 

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحددمحم خالد دمحم احطد2

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحددمحم عبد الغفار دمحم ابراهيم3

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحددمحم عبدالباسط حلطى حسين 4

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحددمحم عبدالحارس الظهبى احطد 5

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحددمحم عبدالطهجهد ابهالعباس رسالن 6

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحدمحطهد ثابو شرقاوى امبارك7

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحدمحطهد حسين احطد مرسي8

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحدمحطهد على محطهد عبدالرحطن 9

سماح عبد الرسول. م43مجطهعة تاريخالعام الهاحدمروه حسين حسن دمحم10

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ


