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

السذرفمالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد سيف الدين محسهد1
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد شدوى خالد عبدالرحيم2
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحدشذى كسال سيد احسد3
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد شروق صالح مبارك4
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد شيرين جهيد احسد5
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد شيساء اسساعيل صادق6
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحدشيساء االمير خليفو دمحم7
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحدشيساء جامع يس احسد8
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحد شيساء ربيع عبدالعزيز9
فاطسة دمحم البردويلى.د89مجسهعة عامةالعام الهاحدشيساء سيد سليم دمحم10
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد مادونا بداده فلدطين1
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحدمارى عادل مهريس فيسى2
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد ماريشا راضى فخرى3
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد ماريشا نريف جرجس4
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحددمحم حداد حدن حشفى5
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحددمحم حدشى صبرى سليسان6
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحددمحم حسدته عبدالفتاح دمحم7
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد دمحم عبده احسد تهفيق8
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد دمحم دمحمالطيب عبدالغشى9
فاطسة دمحم البردويلى.د90مجسهعة اجتساعالعام الهاحد دمحم محى الدين تهفيق10

األحد                          / مدير مدرسة نجع الديد 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
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ى
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السذرفمالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                          / مدير مدرسة نجع الديد االبتدائية          اليهم 

ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سراء احسد عبدالفتاح1
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدسعاد خالد يهسف سعاد2
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدسعاد محسهد دمحم جيالن3
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدسعيده ابهالهفا دمحم مهسى4
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سساح عبدالرحيم ايهب5
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سسر احسد عبدالهىاب6
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سسر سيد صالح الدين7
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سسر عبدالدتار سليم8
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سسيره رمزان دمحم9
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م91مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحد سسيو عبدالرءوف طاىر10
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةايو مهافى ابراهيم عثسان1
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية ايو مهسى عبد الرحيم2
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية بدسو رمزان احسد جاد3
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةبدسو وىيب عزيز لهيس4
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةتيانى ناجح فهاد حفشى5
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةجسال احسد ابراهيم علي6
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية حازم كسال زيدان7
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية حدن فزل هللا حدن8
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية حدشاء ابراهيم سعيد9
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م92مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةحدشاء احسد عبده احسد10
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية حدشاء عبد الحديب1
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةحدين دمحم على دمحم2
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةحساده حدن احسد عبدهللا3
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةحسدى ناجح عيد الراوى4
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية خالد محسهد عبدالعزيز5

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ
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السذرفمالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
األحد                          / مدير مدرسة نجع الديد االبتدائية          اليهم 

ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةداليا احسد حدين دمحم6
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةديشا اشرف دمحم دمحم7
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةرانيا دمحم احسد ابراهيم8
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشية رحاب جسال رمزان9
ناىد عبد السشعم فاضل. م.م93مجسهعة ادارة مدرسيةالسيشيةرحسو خلف احسد شحات10

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ


