
 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (1جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 االحد اليوم:                                                احمللةبنات  اإلعداديةاسم املدرسة: الزهراء 

 مالحظات األسماء م

  ناريمان محمد صالح 1
  دينا محمد عمر 2
  حمودةمى محى الدين  3
  اسراء مصطفى الحسينى الخشن 4
  دينا محمد بدير عبدالمقصود 5
  دعاء محمد المغربى 6
  هند احمد سعده 7

  دينا السيد رمضان مصلحى 8

  مروه حسن محمد عبدالعزيز 9

  
 

 
 
 



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (2جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 االحد اليوم:      بنات                                                  اإلعدادية احمللةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  هدير ابراهيم عبدالعاطى فرج 1
  محمد احمد عيسىبسمه  2
  ايمان احمد مصطفى 3
  هناء راشد محمد العسال 4
  ايه مهنى محمد جاب هللا 5
  نجوى ابراهيم على الجوهرى  6
  اسماء ابراهيم محمد مختار 7

  ليلى عصام عاصم محمد الخفه 8

 
                        

 
 

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (3جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 االحد اليوم:                                                     احمللةخدجيه بنات  السيدةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اميره زكريا عبدهللا 1
  صفيه اسامه عبدالحميد محمد 2
  ياسمين حسام محمد عبدالهادى 3
  غاده جمال عبدالستار 4
  اسماء محمد محمود القاضى 5
  محمدداليا عصمت  6
  دينا محمود االلفى 7

  دعاء حسن عبدالعاطى 8

 
 

 
 
 
 



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (4جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 حداالاليوم:                                                      االعداديه بنات بسيوناسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايمان مصطفى العباسى 1
  رغده محمد مفرح 2
  خلود سعد الدقله 3
  خلود مجدى يونس 4
  هديل محمد رحيم 5
  ياسمين هشام ابراهيم 6
  ايه جالل رجب 7

  ريهام رجب محمد شعبان 8

  محمد محمد الحوفى اسماء 9

  هاجر محمد حسن ابوقمر 10

  ازهار ايمن عماره 11

 
 



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (5جمموعة )
الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018اجلامعىللعام 
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 حداال اليوم:                                                      طنطابنات ع  املنشاوي اسم املدرسة:

 مالحظات األسماء م

  الهمشرى  مروه كامل حسن الهادى 1
  نسمه عبدالناصر حسن النجار 2
  مارينا ايهاب امين 3
  نورهان محمد السيد نجا 4
  نورهان رضا عباس غنيم 5
  اسراء نصر عبدالحميد يوسف 6
  وسام همام القصير 7

  ياسمين حسام عاطف 8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (6جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
  حداالاليوم:                                                   السيده زينب بنات احمللهاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايمان عادل فريد سليمان 1
  حسين رضوانرانيا مختار  2
  شذا محمد عبدالسالم 3
  ساره على عبدالحليم جبر 4
  زينب رمضان عبدالحى 5
  غاده احمد السيحه 6
  غاده هانى الدميرى  7

  فاطمه محمد فتوح 8

  اميره رمضان عبدالقادر شوشه 9

 
 

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (7جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 الثالثاء اليوم:                                                       بنات اإلعدادية احمللةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  سالى اسامه سعد 1
  شروق حامد محمود 2
  نيره فكرى المنسى 3
  نورهان حماده زكريا 4
  نورا خالد بدوى  5
  نرمين السيد مسلم 6
  نيهال مرسى ابراهيم المرسى 7

  محمد عسكرايه مصطفى  8

  مريم ابراهيم ابوشوشه 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (8جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / ..................................................................  
 حداال اليوم:                                                 قاسم امني ث بنات طنطااسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اسراء اشرف حماقى 1

2  
 مصطفى صالحعلى شروق 

 

  ريهام ياسر كساب 3
  يمنى طارق محمود 4
  ساره عز سعد متولى 5
  ساره رمضان محمود ابودغيد 6
  ساره سعد كمال احمد الزرقا 7
  هدير عبدالمنعم الحو 8
  رويدا هانى ابوالمجد خضير 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (9جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 اليوم: الثالثاء                                                       للغات اخلاصةالسالم اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايه سعيد عبدالمجيد النجار 1
  ايه بسيونى شوبرى  2
  شورى قطب ايه خالد  3
  روان عرفه جامع 4
  هاجر خليل ابراهيم هيبه 5
  ياسمين احمد محمود علوان 6
  خالد عبدهللا عبده شاهندا 7

  تقى سمير السيسى 8

  ساره محمد صالح يونس 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (10جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 حداال اليوم:                                                   السنطه االعداديه بناتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايه محمود مختار شهوان 1
  روحيه محمود ياسين 2
  سلوى سمير السيد ابوالعزايم 3
  شيماء ماجد البربرى  4
  شيرين السيد نصر 5
  مى مصطفى درويش 6
  اميره امام عبدالناصر 7

  ساره هانى المصرى  8

  ندى عبدالرحمن خطاب 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (11جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / .................................................................. 
 حداالاليوم:                                                         طنطا االعداديه بناتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  رانيا محمد احمد عالم 1
  ضحى اسامه النجار 2
  روضه احمد عبدالسالم زينه 3
  كريمه جاد محمد جاد 4
  محمد ابوعمر اسماء الحسين 5
  اسماء السيد ابراهيم 6
  عثمان مياده امين فتحى 7

  ندى محيى القديم 8

  ايمان عاصم احمد محروس 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (12جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

  2019-2018للعام اجلامعى 
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
  الثالثاءاليوم:                                             طنطا بنات اإلعداديةالزهراء اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايمان منصور عبدالمطلب محمود 1
  محمد زايدساره  2
  سعاد رسالن زايد 3
  مريانا ماهر ميرهم ميخائيل 4
  ساره عطيه بهنسى 5
  نورهان ذكى االشقر 6
  امنيه محمد فرحات 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (13جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 الثالثاءاليوم:                                             الزهراء االعداديه بنات احمللهاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ياسمين محمد عبدالنبى عبداللطيف 1
  اية هللا ايمن شقوير 2
  دينا ياسر المغاورى  3
  كريمه عبدالحميد داود 4
  منة هللا محمد ودن 5
  بسنت محمد فؤاد 6
  ايه كمال هيكل 7

  روان ياسر عدس 8

  عبدالعليم عثمان ندا عثمان 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (14جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  ..................................................................أ / املشرف على اجملموعة:  
  الثالثاءاليوم:                                            زفصى بنات الشهيد السكرى عاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اسماء عبدالسالم السيد عبدالسالم 1
  روان ابراهيم حسنى سالم 2
  سامى فارس الشيخنعمه  3
  ريم مصطفى الشين 4
  رغده حافظ ابراهيم حافظ 5
  هاله الحسينى راشد 6
  هدير ايمن عطيه عبدالحافظ 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (15جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 الثالثاءاليوم:                                                      بنات طنطاع املنشاوى اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  حمد علىريم السيد ا 1
  رقيه خالد السيد  2
  رنا سمير حسن 3
  فاطمه ابراهيم السيسى 4
  ريم محمد ثروت 5
  رميساء عصام حسين 6
  رغده على غنيم 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (16جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: أ / .................................................................. 
 االحداليوم:                                                          االعداديه سربباىاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  عائشه صبحى ممدوح عيد 1
  علياء حامد المشد 2
  ساره محمد محمود غالى 3
  جهاد محمود مصطفى 4
  جنات محمد عبدالسميع مليجى طعيمه 5
  فاطمه الزهراء مصطفى محمد 6
  سمير صليب يوستينا 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (17جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  ..................................................................أ / املشرف على اجملموعة:  
 الثالثاءاليوم:                                                       السنطه االعداديه بناتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  رضا رمضان حافظ حميده 1
  ساره محمد حسن غطاس 2
  عبدالوهاباميره السيد  3
  امنيه خالد عباس 4
  ايه محمد الحسينى 5
  ايمان ياسر انور 6
  اميره فوزى الشناوى  7

  غاده ابوالحسن سليم 8

  ايمان نجاح البدوى  9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (18جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

 املشرف على اجملموعة: د/  
 الثالثاءاليوم:                                                     طنطااملصكامله الصجريبيه اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ساره احمد قطب خليل هاشم 1
  ساره حسن ابوفيوض 2
  زيزى مصطفى عبدالباقى 3
  النويهىمحمد ريحان فؤاد   4
  ريهام السيد جعفر 5
  تقى عادل حجازى  6
  دعاء احمد احمد هندى 7

  حنان فؤاد ذكى 8

  حنين السيد عياد 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (19جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 االحداليوم:                                                     االعداديه قطورالسادات اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اميره عصام محمد النجار 1
  ساره ابراهيم الحو 2
  اميمه صالح السعدنى 3
  ايمان طارق ابوعمر 4
  يرى اميره سمير الص 5
  رنا صادق رضوان 6
  روضه محمد كامل مصطفى 7

  اميره ربيع الشحات 8

  عال رضا مندور 9

  عال عمر شتا 10

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (20جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 االحداليوم:                                               بنات اجلديده عداديهمسنود االاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  هاروى شعبان نوار  1
  الجندىهاجر عبدهللا الحسن  2
  ياسمين احمد احمد رمضان 3
  ايه طارق عبدالخالق نقريش 4
  ياسمين بدوى شفيق 5
  ميار محب شعبان ابوليله 6
  نجوى محمود محمد الفقى 7

  نورهان محمود جبر 8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (21جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 االحداليوم:                                                  طنطا االقباط االعداديه بناتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  مها يونس سعد يونس 1
  ماجده عبدالجواد جابر 2
  منار خالد النمر 3
  مى عبدالنبى بدوى  4
  نجوى ابراهيم عبدالمعبود 5
  نرمين احمد يوسف 6
  ندى محمد ابوسنه 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (22جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        الرابعة )بنات(                                                                     الفرقة:

  ..................................................................أ / املشرف على اجملموعة:  
 االحداليوم:                                                     قطور الثانويه املشرتكهاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايه حمدى محيى ابوخله 1
  ايمان محمد الهمشرى  2
  ايه السيد سرحان 3
  حنان عادل شعبان 4
  اسراء محمود عبدالعزيز بندق 5
  مروه يوسف بركات 6
  عهود ياسر عبدالرؤف السقا 7

  ساره محمد عبدالنبى الشركسى 8

  ساميه على شهاب 9

  اشجان اوثانت مختار سعيد 10

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (23جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة                                             )بنات(                                الرابعة الفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 الثالثاءاليوم:                                                             االعداديه طنطااسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  عزه عبدالخالق عبدهللا شلبى 1
  مى جمال محمد ابوالفتح عبدالغفار 2
  مريم عبدالمنعم احمد عبدالكريم 3
  لمياء صالح شعبان عمار 4
  ايمان ايمن عبدالمولى بازينه 5
  هبه رمضان محمد شيحه 6
  مياده محمود ابراهيم 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (24جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة                                          )بنات(                                    الرابعةالفرقة:

  ..................................................................أ /  املشرف على اجملموعة: 
 حداالاليوم:                                                   السنطه البلد ث املشرتكهاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ايمان رجب عبدالمقصود مقبل 1
  اسراء حماد المصيلحى 2
  زيادهسمر محمد فهمى  3
  ايمان طارق صديق 4
  اميره سليمان عبدالواحد 5
  اميره الصاوى احمد 6
  خلود فتحى ابراهيم 7

  صفاء انور عبدالرحمن 8

  البابلىاحمد اسماء جمال  9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (25جمموعة )  
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة          )بنات(                                                                     الرابعةالفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
  الثالثاءاليوم:                                                      طنطا ام املؤمنني ث بناتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اسراء عادل محمد عطيه 1
  اسراء محمود ابوعيش 2
  اسراء فيصل عبدهللا 3
  اسراء اسماعيل عبدهللا 4
  اسماء عبدالرحيم ابوالفتوح سلطان 5
  غاده رجب زين العابدين 6
  ندى سيد احمد عبدالمعطى حسان 7

  اسماء عادل الششتاوى  8

  اسماء عبده السمالوى  9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (26جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة       )بنات(                                                                        الرابعةالفرقة:

  .................................................................. أ / املشرف على اجملموعة: 
 الثالثاءاليوم:                                                 بنات طنطاث قاسم امني اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  االء ابراهيم حديده 1
  اسماء محمد عبدالعظيم شحاته 2
  الرفاعىامنيه مسعد  3
  محمد جرابهاعتماد مجدى  4
  امانى عمر فوده 5
  االء هشام سعد محمد 6
  اميره احمد رمضان 7

  امنيه محمد السقا 8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (27جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة       )بنات(                                                                        الرابعةالفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 الثالثاءاليوم:                                                    السادات االعداديه قطوراسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  رانيا محمد فتحى السنصار 1
  دينا المنسى ابراهيم دياب 2
  ايمان عزم القطورى  3
  امنيه اشرف جعبوبه 4
  حسناء حمزه الشاذلى 5
  زينب فكرى ابونعامه 6
  حسناء موسى البرى  7

  السمرى ندا عبدالغنى  8

  نجاة ابوالخير بلح 9

  االء عبدالفتاح الطباخ 10

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (28جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة      )بنات(                                                                         الرابعةالفرقة:

   أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
 الحدااليوم:                                                   ام املؤمنني ع كفر الزياتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  هاجر خميس راغب كرم 1
  الكيالنىاسماء محمد حسين  2
  سعديه عادل غازى  3
  ساره خالد ندا 4
  ريهام اكمل البيه 5
  اسماء يحيى القاضى 6
  ايه محمد الطوخى 7
  لمياء مسعود ابوشوبه 8
  هدير عثمان الشيخ 9
  هبة هللا احمد حسين المصرى  10
  هبه عادل رضوان الفرارجى 11

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (29جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة        )بنات(                                                                       الرابعةالفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 الثالثاءاليوم:                                                  كفر الزيات ام املؤمنني عة: اسم املدرس

 مالحظات األسماء م
  نورهان جمال عطيه العبد 1
  نورهان اسماعيل محمود اسماعيل 2
  ندى مصطفى عبدالحكيم 3
  نوران محمد محمد منسى 4
  نورا صالح صالح 5
  الشاذلىمى عبدالغفار  6
  نرمين السيد عبدالنبى زيدان 7
  ساره ياسر عماره 8
  منى احمد حسن البنا 9
  ايمان الشافعى امين يونس 10
  ايمان جمال درباله 11

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (30جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة                                        )بنات(                                     الرابعة الفرقة:

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 حداالاليوم:                                                   بنات الثانويةكفر الزيات اسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  ابتسام سمير محمد زينه 1
  امانى ناصر حواش 2
  اميره محمد عبدالعزيز هتهوت 3
  ايه احمد داوود ماضى 4
  نورهان على سليمان الفقى 5
  ايه ابوبكر على ابوعجاجه 6
  ندا سمير مصطفى شكرى  7
  جمعهايه رمضان عبدالمجيد  8
  منةهللا سعيد احمد محمد 9
  ندى مصطفى السيد المرسى 10

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (31جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة         )بنات(          الرابعة الفرقة:

  ..................................................................أ /  املشرف على اجملموعة: 
 الثالثاءاليوم:                                                  بنات الثانوية كفر الزياتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  مروه ايمن محمد سعيد محمود طه 1
  ياسمين شريف محمد شعبان ذكى 2
  منةهللا فتحى عبدالمغنى الشين 3
  ايه احمد محمود عرفه 4
  شيرين محمود طه ابراهيم زيان 5
  رنا عبدالعزيز خيرى مدكور 6
  سلمى محمود محمد عبدالمنعم 7
  داليا محمد ابراهيم العطفى 8
  ايمان عنتر عبدالرازق امام 9
  شيماء احمد حسين 10

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (32جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة                                         )بنات(                                     الرابعة الفرقة:

  أ / .................................................................. املشرف على اجملموعة: 
  االحداليوم:                                                        بنات الزهراء ع طنطااسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  زينب محمود المليجى النشرتى 1
  هاله ابراهيم السعودى 2
  هاجر خالد المعطر 3
  ساره محمد حامد عكر 4
  ساره مجدى السودانى 5
  عالمايمان صبحى  6
  نهله جمال الغريب مصطفى 7
  ايمان محمد حماد 8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  
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 (33جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018اجلامعي للعام 
 شعبة : عامة          الفرقة: الرابعة )بنات(

  ..................................................................أ /  املشرف على اجملموعة: 
 الثالثاءاليوم:                                                          اإلعدادية سربباى اسم املدرسة:

 مالحظات األسماء م
  اميره محمد بدرالدين جبر 1
  عبدالرازق العطافىمحمد اميره  2
  البرنس يوسف محمودندى  3
  حمدى ابواليزيد حمودهمفاطمه  4
  منار رافت الطباخ 5
  جوزفين خيرى رياض شهدى 6
  جهاد عبدالحق عبدالحميد طه 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (34جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعي 
 شعبة : عامة          الفرقة: الرابعة )بنات(

 املشرف على اجملموعة: د/  
  الثالثاءاليوم:                                                      حممد كامل نور طنطااسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  اسماء محمد رضا 1
  اسراء عاطف فرج عبدالحليم 2
  امنيه حافظ ابواليزيد محمد العشرى  3
  عموشاميره رمضان عبدالرحمن  4
  انجى شرف الدين محمود عزت 5
  ساره احمد السعيد الصعيدى 6
  غاده عادل محمد السعدنى 7

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (35جمموعة )  
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعي 
 شعبة : عامة          الفرقة: الرابعة )بنات(

  ..................................................................أ / املشرف على اجملموعة:  
 اليوم: الثالثاء                                                      االعداديه بنات بسيوناسم املدرسة:  

 مالحظات األسماء م
  ايه سعد محمد عبدالمجيد شامه 1
  زينب محمد عبدالفتاح خليفه 2
  مروه محمد عيد محمد 3
  ندى ابوزيد محمد محمد علوان 4
  نهى نصر مصطفى العجمى 5
  هبه فرغلى فرغلى النحراوى  6
  هند حسن السيد الننى 7
  اسماعيل احمد محمد ساسايمان  8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (36جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة          )بنات(الفرقة: الرابعة 

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 اليوم: الثالثاء                                                    قطورالثانويه املشرتكهاسم املدرسة:   

 مالحظات األسماء م
  بسيونى محمودايه طلعت  1
  ايه عالء عبدالعزيز عبدالمولى 2
  تحيه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 3
  جيهان عبدالجواد عبدالوهاب سالمه 4
  دعاء حجازى احمد عبدالجواد 5
  الزلفى منى السعيد محمد على 6
  نسرين عبدالمجيد ابوزيد 7
  اسراء ابراهيم بسطويسى كشاف 8

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (37جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة          الفرقة: الرابعة )بنات(

  أ / ..................................................................املشرف على اجملموعة:  
 اليوم: الثالثاء                                                  السيده خدجيه بنات احمللهاسم املدرسة:  

 مالحظات األسماء م
  ايه السيد محمود سالمه 1
  ياسمين يحيى حسن ابوالعزم 2
  مى عبدالحكيم عامر خليل 3
  امانى هانى عبداللطيف طلخان 4
  امنيه عبدالرحمن ابراهيم السعدنى 5
  دنيا طارق عبدالمقصود 6
  اسراء يوسف الشناوى  7
  شروق خالد حسن حسين حسبو 8
  شروق احمد راشد 9

 
  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

    

 

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 عبد املنعم هاني سعيدأ.د/  د/أماني سليم  

 

https://www.facebook.com/phedtanta  http://phy.tanta.edu.eg/ 
 

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 (37جمموعة )
 الرتبية العملية  طالباتكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة          )بنات( الرابعة الفرقة:

 ..................................................................أ / املشرف على اجملموعة:  
 الثالثاء اليوم:                                                املشرتكةالبلد ث  هطالسناسم املدرسة:  

 مالحظات األسماء م
  فاطمه عبدالحليم عبدالعاطى 1
  فاطمه فوزى السقا 2
  عبدالحليماالء الوليد  3
  ايه السعيد عبدالهادى حسن 4
  هبه عاطف محمد محمد صالح 5
  هدير صالح عبدالحكيم شريف 6
  تقى عادل محمد رشاد 7

 
 

  


