السيد األستاذ مدير مدرسة /األمل اإلعدادي للصم وضعاف السمع
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأسوان باختياار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول الثلثاا
الدوافق  2017/10/17ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

( 1د.ع)

اسم المدرسة /األمل اإلعدادي للصم وضعاف السمع
اسم المشرف /أ.د /خيري أحمد حسين
اليوم /الثالثاء

اسم الطالب

م

اسم الطالب

1

ابرار عادل احدد حسن

7

اسدا عبدالرؤوف عثدان بشير دحدد

2

ابوبكر دحدد احدد عبدالباسط

8

الزع ار احدد عبدالحفيظ دحدد بكر

3

إس ار حسن احدد دحدود سانوسى

9

إلوال سيد حددان حادد خليل

4

اسدا احدد عبدالعزيز حدزه قناوى

 10إلوال قاسل دحدد إبراعيل

5

اسدا حجاجى حسن عبداهلل

6

اسدا راعى سالل إدال سالل

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /النور للمكفوفين إعدادي
تحية طيبة وبعد…
تتشاارف كليااة التربيااة بأساوان باختيااار ددرسااتكل لتاادريال طاالال التربيااة العدليااة عااما العااالب وسااوف يباادا تاادريبول العدلا يااول األحااد
الدوافق  2017/10/18ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /النور للمكفوفين إعدادي ( 2د.ع)
اسم المشرف/د .منصور محمد السيد

اليوم /االربعاء
م

اسم الطالب

اسم الطالب

م
7

إيدان احدد إبراعيل إسداعيل حسن
إيدان احدد يوسف عبداهلل
إيدان جدال نور الودى عبدالباسط

1

آدنة احدد بشير احدد علل

2

اديرة جدعه ردضان ضدرانى

8

3

اوستينا عادل يوسف جاد دغاريوس

9

4

آيات عيد قناوى سعد احدد

 10إيدان جدعه طه سعيد عدر

5

آيات دحدد فتحى على السيد

6

آية على دحدد على

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /االمل االبتدائية للصم وضعاف السمع
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأساوان باختياار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األثناين
الدوافق  2017/10/16ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /االمل االبتدائية للصم وضعاف السمع ( 3د.ع)
اسم المشرف /د /مدحت ألطاف
اليوم /األثنين

اسم الطالب

م

م

اسم الطالب

1

إيدان كدال دحدود دحدد حسن

7

دعا عبدالسديع على دحدد درويش

2

إيناس احدد يوسف حفنى

8

دعا عبدالعزيز حادد دحدود احدد

3

برسى حسن دحدود دحدد حادد

9

دعا فتحى دحدد إبراعيل على

4

بسدة الحسينى دحدود دحدد دحدود

 10رانيا شوقى فتحى واصف حنا

5

بسدة صالح دحدد صالح

6

جابر دحدد "دحدد سليل" عبدالبارى سليدان

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /التربية الفكرية
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأساوان باختياار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األثناين
الدوافق  2017/10/16ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /التربية الفكرية ( 4د.ع)
اسم المشرف/د.عادل محمد الصادق
اليوم /األثنين

م
1

اسم الطالب
رويدا على حسين يونس إبراعيل

م
6

اسم الطالب
سادية درغنى ربيع درغنى داود

2

زينال احدد دحدد دحدود احدد

7

سحر إدريس عثدان إسداعيل خليل

3

سارة احدد على دحدد كادل شعراوى

8

سعدية سيد حسن احدد

4

سداح بدري دسكين

9

سلوى سيد دحدد إسداعيل عبدالعال

5

سارة يسن دعال يسن دحدد

1
0

سداح إدريس عثدان دحدد إسداعيل خليل

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /التربية الفكرية
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األربعاا
الدوافق  2017/10/18ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /التربية الفكرية ( 5د.ع)
اسم المشرف/د.سلمى محمود حسن
اليوم /األربعاء

م

اسم الطالب

م

1

سوير سليل شاملى عبدالسديع دحدد

7

2
3
4

شاملى دنصور دحدد احدد على
شروق ادين حادد األدين عباس
شرين حسن دحدد نصير دحدد

5

شيدا ابوبكر سعدون جزولى يونس

6

شيدا جدعه خليل يسن برسى

8
9
10

اسم الطالب
شيدا عطا دحدد عبدالطاعر حسين
صفا دحدد دحدود وداعه اهلل
صفا دصطفى عبدالحديد صالح حداد
طه رفاعى ابوالدجد إسداعيل دحدد

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /النور لمكفوفين ابتدائي
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األربعاا
الدوافق  2017/10/18ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /النور لمكفوفين ابتدائي ( 6د.ع)
اسم المشرف/د.ناهد عوض صالح
اليوم /األربعاء

م
1
2

اسم الطالب
عائشة دحدد صلح صادق فراج

م
7

اسم الطالب
لديا احدد السايح دحدد عوض اهلل

8

ليلى إبراعيل عبدالعزيز حسن

3

علية حسين عبدالعال حسين داود

9

ليلى إبراعيل يوسف عبدالعظيل

4

غادة عجدى عبدالعال احدد على

10

دارى نعيل فخرى ساويرس ديخائيل

5
6

عبير عبدالرحيل عبدالرسول عبدالدعطى حنفى

فاتن احدد يوسف ضيف اهلل
كريدة سيد إبراعيل النوبى

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /األمل االبتدائي للصم وضعاف السمع
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األربعاا
الدوافق  2017/10/18ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /األمل االبتدائي للصم وضعاف السمع ( 7د.ع)
اسم المشرف/د.عبير الدسوقي
اليوم /االربعاء

م
1

اسم الطالب
داريا عطية سعيد سعد

م
7

اسم الطالب
دحدود دصطفى جاد إبراعيل دحدد

2

دارينا انطون وليل إلياس ديخائيل

8

درثا جابر خليل سيدعل يوسف

3

دحدد بدوى دحدد سليل دحدد

9

درفت دصطفى حددان على دحدد

4

دحدد عبدالحديد طه حسن جدعة

10

دروة عبده دحدود دحدد عبدالدايل

5

دحدد عاشل سيد ضوى

6

دحدود دحدد احدد دحدود على

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /النور للمكفوفين ثانوي
تحية طيبة وبعد…
تتشاارف كليااة التربيااة بأساوان باختيااار ددرسااتكل لتاادريال طاالال التربيااة العدليااة عااما العااالب وسااوف يباادا تاادريبول العدلا يااول األحااد
الدوافق  2017/10/15ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /النور للمكفوفين ثانوي ( 8د.ع)
اسم المشرف/د.جيهان محمد بكري

اليوم /األحد
اسم الطالب

م

م

اسم الطالب

1

دروة على عبداللطيف حسن على

7

دوا دحدد الدرسى دحدد حسال اهلل

2

دروة دحدد احدد ربيع بدوى عبدالرازق

8

دى جدال عبدالناصر دحدود دحدد

3

دريل عوض على دحدود

9

دينا عدلى سعد رديس سعد

4
5
6

دصطفى عبداهلل دحدد حداده

10

نجل يحيى عبدالغنى عوض اهلل

دعالى دحدد الدرسى دحدد حسال اهلل
دنيرة فودى حسين احدد

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /األمل الثانوي للصم وضعاف السمع
تحية طيبة وبعد…
تتشاارف كليااة التربيااة بأساوان باختيااار ددرسااتكل لتاادريال طاالال التربيااة العدليااة عااما العااالب وسااوف يباادا تاادريبول العدلا يااول األحااد
الدوافق  2017/10/15ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /األمل الثانوي للصم وضعاف السمع (  9د.ع)
اسم المشرف/د.محمد أحمد سيد

اليوم /األحد
م
1
2
3
4
5

اسم الطالب
نسدة دحدود دحدد األدين دحدود دحدد
نوا عبدالوعاال حسن دحدود احدد
نوا عدر عبدالقادر نور احدد
عاجر احدد سيد دحدد عدر
عاجر عبدالناصر دحدود احدد الصادق

م
6
7
8
9

اسم الطالب
عاله حسن عبدالسيد صالح دحدد
عايدى دحدود حنفى عبدالرحدن
عبة شحات شريف دحدد نور
عبه احدد حسن احدد دحدد

 10عبه احدد دحدد دصطفى

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /النور للمكفوفين إعدادي
تحية طيبة وبعد…
تتشرف كلية التربية بأساوان باختياار ددرساتكل لتادريال طالال التربياة العدلياة عاما العاالب وساوف يبادا تادريبول العدلا ياول األثناين
الدوافق  2017/10/16ل وبيان الدجدوعات كاآلت :
الشعبة :تربية خاصة

الفرقة  :الدبلودة الدونية

اسم المدرسة  /النور للمكفوفين إعدادي ( 10د.ع)
اسم المشرف/د .محمد أحمد سيد

اليوم /االثنين
اسم الطالب

اسم الطالب

م
1

عدى رجال عبدالودود حسن يونس

م
7

2

عشال حسن دحدد احدد

8

يوسف سيد إسداعيل الطيرى احدد

3

عند عبداهلل إسداعيل دحدد

9

يونس ردضان يونس احدد خليل

4

عيال دصطفى سيد دصطفى عطااهلل

5

وفا دحدد دحدود وداعه اهلل

6

وفا يوسف دحدد احدد دحدود

وال عبدالرازق عبدالدنعل حسين عبدالعاطى

دلحظات :
* برجا التكرل بإبلغ السيد األستام الدكتور/رئيس قسل الدناعج وطرق التدريس بالكلية عن اي طالال يكون له صلة قرابة بكل حتى الدرجة الرابعة .
دع وافر التحية واالحترال
لجنة التربية العملية

