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

المشرفمالحظاتالشعبةنهع الدبمهمةاالسم م
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدزينب مصطفى عمى دمحم1
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدساره احمد منصهر سيد2
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدساره اشرف صادق دمحم3
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدساره قناوى احمد حسين4
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسالى سعد عطا احمد5
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسماح تهنى محمهد عبدالمجيد6
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسماح حارس عزه عمى7
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسماح قناوى دمحم خميفو8
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسميره سعيد محمهد دمحمين9
دمحم  حسين حمدان. د84مجمهعة عامةالعام الهاحدسناء احمد محمهد ابراهيم10
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدغاده عرفاه عهيس احمد1
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدغاده ياسر عبدالنعيم احمد2
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاتن محمهد دمحم محمهد3
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاطمو ابراهيم الدسهقى احمد4
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاطمو احمد دمحم خميل5
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاطمو سعد خمف حسان6
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاطمو عبدالعاطى دمحم7
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفاطمو محمهد احمد محمهد8
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدفرحو عز دمحم عبدالشافى9
دمحم  حسين حمدان. د85مجمهعة اجتماعالعام الهاحدكريستين اسحق شهدى10

األحد               / مدير مدرسة طارق بن زياد 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 الدبمهمةاالسم م
األحد               / مدير مدرسة طارق بن زياد االبتدائية        اليهم 

مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدزينب سمير دمحم يسن1
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدزينب ضاحى عباس عثممى2
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدزينب عبدالحميم سميم احمد3
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدساره حمدى ابراهيم احمد4
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدساره عبدالفتاح دمحم محمهد5
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدساره عمران احمد حسين6
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدساره دمحم دمحم الممقب المشهادى7
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدساره نصر محمهد احمد8
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدسحر حسين يهسف مصري9
مصطفى دمحم عمى. م86مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدسحر عنتر دمحم صديق10
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاسراء مصطفى حافظ ابهالهفا1
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاسراء مصطفى عمى احمد2
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاسالم اشرف ابه الحمد3
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاسالم حسن التقى محمهد4
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةالشيماء عامر سميمان عثمان5
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةامال كامل امام اسماعيل6
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةامانى جاد عالم عبدالحميد7
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةامل جابر دمحم ابهالحسن8
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاميره فهاد بدرى نسيم9
مصطفى دمحم عمى. م87مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةاندرو وصفى راغب راشد10
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمان الشاذلى حامد طو1

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 الدبمهمةاالسم م
األحد               / مدير مدرسة طارق بن زياد االبتدائية        اليهم 

مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمان جاد دمحم محمهد2
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمان جرجس وديع بسطا3
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمان عمى دمحم حسين4
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمان عمى دمحم عمي5
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايمن سعد حمزه عبدالحميد6
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايو حسنى احمد حسين7
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايو حمدى سعدالدين سعد8
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايو كمال عبد الدايم سيد9
مصطفى دمحم عمى. م88مجمهعة ادارة مدرسيةالمهنيةايو منصهر حسين احمد10

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ


