
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ا
��ر	�	� ا
���و	�  /د	ر در��ا
�	د ا����ذ     

  …تحية طيبة وبعد

تتشــرف كليــة التربيــة بأســوان باختيــار ســيادتكم لتــدريب طــالب التربيــة العمليــة هــذا العــام، وســوف يبــدأ تــدريبهم العملــي يــوم األحــد الموافــق 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                                   ارشاد نفسي: الشعبة                                                 دبلومة مهنية: الفرقة 

                                         متوليعبير الدسوقى / د.أ:رفالمش                                          الثانوية ةالتجريبي:  المدرسة

  األحد                               : يوم التدريب                                               )ع.د ١(: رقم المجموعة

 االســـــم م

 اسراء محمود محمد محمد ١

 االء ابراهيم محمد أحمد ٢

 الزهراء عماد سعيد على ٣

 امنيه عبد القادر فؤاد عبدالقادر ٤

 ايه محمود ذكى عجالن ٥

 ايه ناجح محمد على ٦

 إنجى سمير رياض وهبة ٧

 إيمان سيد مهلل محمد ٨

 إيمان عاشور رفاعى محمد ٩

 أحمد عبد المعز عبد العزيز على ١٠

 دنيا مصطفى أحمد مصطفى ١١
  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /األستاذ الدكتوربرجاء التكرم بإبالغ السيد *  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

      

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ا
�رو�� ا
���و	� /د	ر در��ا
�	د ا����ذ 

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                                     إرشاد نفسي: الشعبة                                                        دبلوم المهنيةال: الفرقة 

 منصور  محمد السيد/ د.أ:المشرف                                                    العروبة الثانوية:   المدرسة

                         ا�����:يوم التدريب                                                 )  )ع.د ٢(: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 أحمد عبد الوهاب محمد محمود ١
 أروى بكرى مرزوق رسالن ٢
 أشرقت محمد نجيب حسن ٣
 بسمة محمد حسن عمر ٤
 زكى عبد الرحمن ) نور الدين( جهاد  ٥
 عبد اهللا يسيندينا ضاحى  ٦
 رفيده شريف عبد الفتاح رزق ٧
 رقية عبد الناصر ايوب  ٨
٩  
   

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
د ��وى 	��وب 
���ت  /د	ر در��ا
�	د ا����ذ � 

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                                   إرشاد نفسي: الشعبة                                                             دبلوم المهنيةال: الفرقة 

          مدحت الطاف عباس/ د.أ:المشرف                                                 محمد مكاوى يعقوب للغات:المدرسة

                         األثنين: يوم التدريب                                                          ) ع.د  ٣: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 ريهام بدرى محمد على ١
 زبيدة هاشم محمد حسين احمد ٢
 زينب اكرم محمد ابراهيم ٣
 زينب النوبى عبد الدايم حسين محمد ٤
 زينب حسن عبد النعيم دياب ٥
 زينب رفعت احمد فؤاد ٦
 زينب عبد الحارس ركابYالقاضى ٧
 عبد العزيز محمود زينب عبد اهللا ٨
 سعاد ممدوح عبد المطلب محمد ٩

١٠   
  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
�داد	� ��	ن /د	ر در�� ا
�	د ا����ذ �     ط� ��	ن ا

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                                 سيإرشاد نف: الشعبة                                                     دبلوم المهنيةال: الفرقة 

               سلمى محمود حسن/ د.أ:المشرف                                           طه حسين االعدادية بنين المدرسة

                 االثنين/:  يوم التدريب                                                  )  ع.د ٤: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 سعدية عبد السيد أحمد مصطفى ١
 سهام كمال فؤاد محمد ٢
 شروق عبد المنعم فتح اهللا أسد ٣
 ضحى أشرف محمد صالح ٤
 عبد الرحمن حسين عبد العزيز النوبى ٥
 غادة مصطفى محمد أحمد ٦
 فاطمة سيد حسين محمود ٧
 فاطمة ممدوح محمد امين ٨
 جريس سعيد مرجانكرستين  ٩

 ليلى خالد عباس امين  ١٠
  

  : مالحظات 

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية عن أي طالب يكون /برجاء التكرم بإبالغ السيد األستاذ الدكتور*  

  .له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                  أ�د ط� ��	ن ا
���و	� /د	ر در��ا
�	د ا����ذ 

  …تحية طيبة وبعد

تتشــرف كليــة التربيــة بأســوان باختيــار ســيادتكم لتــدريب طــالب التربيــة العمليــة هــذا العــام، وســوف يبــدأ تــدريبهم العملــي يــوم األحــد الموافــق 

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                            يإرشاد نفس: الشعبة                                                    دبلوم المهنيةال: الفرقة 

 جيهان محمد بكري/ د.أ:المشرف                                            أحمد طه حسين الثانوية :  المدرسة

                             األحد: التدريبيوم                                                  )  ع.د ٥: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 ماجدولين ثروت عزيز عبد اهللا ١
 لى محمد عبد القادرذمحمد شا ٢
 محمد عبد الكريم ضوى بدر ٣
 مريم راغب فؤاد عبد السيد حنا ٤
 مريم صموئيل سامى جرس ٥
 مريهان محمود على كميل الدين ٦
 منار ماهر عبد الرحمن أبازيد ٧
 منه اهللا محمد خيرى محمد ٨
 عبد الغفور محمدمها عامر  ٩

 ميرنا شهدى شفيق ذكى ١٠
  

  : مالحظات 

رئــيس قســم المنــاهج وطــرق التــدريس بالكليــة عــن أي طالــب  /برجــاء التكــرم بــإبالغ الســيد األســتاذ الــدكتور*  

  .يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
"ور	� /د	ر در�� ا
�	د ا����ذ   �
                                              ا

  …تحية طيبة وبعد

تتشرف كلية التربية بأسوان باختيار سيادتكم لتدريب طالب التربية العملية هذا العام، وسوف يبدأ تدريبهم العملي يوم األحد الموافق   

  : م وبيان المجموعات كاآلتي  ٢١/١١/٢٠٢١

                                    نفسيإرشاد : الشعبة                                                       دبلوم المهنيةال: الفرقة 

                        محمد أحمد سيد/ د.أ:المشرف                                                         الجمهورية: المدرسة

                       األحد: يوم التدريب                                                   )  ع.د ٦: (رقم المجموعة

 االســـــم م

 نجوى محمد بحر عوض اهللا ١
 نورهان أحمد راوى عامر ٢
 هبة محمد على أحمد محمد ٣
 هدير محمد حسن عليوه ٤
 هند حسين عبد الرحيم محمد ٥
 هند شحات بشير غرباوى ٦
 يارا نصرالدين أحمد حسن ٧
 يوسف حمادة عبد الرازق على ٨
  

  : مالحظات 

رئــيس قســم المنــاهج وطــرق التــدريس بالكليــة عــن أي طالــب  /برجــاء التكــرم بــإبالغ الســيد األســتاذ الــدكتور*  

  .يكون له صلة قرابة بكم حتى الدرجة الرابعة 

  

  مع وافر التحية واالحترام

                                                                                �	��

��� ا
�ر�	� ا  

  


