
 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  
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 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  
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 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 الثالثاء اليوم:           اسم املدرسة: سعيد العريان طنطا

 مالحظات األسماء م

  عبدالنعيم السيد عبدالنعيم 1

  محمود ناصر محمد محمود حسين 2

  عبدالهادى حامى يوسف عامر 3

  عبدالرحمن مسعد الرفاعى المحالوى  4

  عبدهللا عبدالمجيد محمود خربوش 5

  مصطفى محمود صالح عكاشه 6

  محمد ممدوح محمد العبد 7

  حسام السعيد محمد جمعه 8

  حسن محمد حسن شراره 9

 

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................شرف على اجملموعة: ا/امل 
 االحد اليوم:        اسم املدرسة: طنطا االعداديه بنني                                                        

 مالحظات األسماء م

  احمد محمد فتحى النحاس 1

  ود بهاء الجوهرى الشوبرى محم 2

  هاشم مصطفى خليل العميه 3

  على شعبان على العسال 4

  احمد مسعد متولى عرابى 5

  عبدهللا محمد يوسف البليطى 6

  صالح السعيد صالح النجار 7

  محمود محمد الغنام 8

 
 

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة           (فرقة: الرابعة )بننيال
 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 

 االحد اليوم:        اسم املدرسة: سعيد العريان طنطا                                                        

 مالحظات ماءاألس م

  اسالم عبدالصمد فكرى عطيه 1

  يحيى زكريا السيد عطيه 2

  وليد عادل ابواليزيد ابراهيم 3

  يوسف محمود يوسف عطيه 4

  يوسف حامد حماد نصير 5

  ابراهيم ماهر محمود شعبان 6

  محمد سمير محمد عطيه شلبى 7

  محمد هيثم فؤاد ابراهيم الرفاعى 8

  ور كشكمهاب ايمن ان 9

  محمود شوقى ابوالعينين حسن 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 االحد اليوم:        م املدرسة: حممد فريد طنطا                                                          اس

 مالحظات األسماء م

  احمد محمد عبدالخالق عمار 1

  احمد حسين فرج السماحى 2

  احمد عبدالعزيز محمد عبدالفتاح 3

  احمد مدحت محمد محمود ابراهيم 4

  لجواد عبدالمجيد الدسوقىاحمد عبدا 5

  احمد على السيد على روتان 6

  عبدهللا يحيى سليمان 7

  كريم محمد عاصم التهامى 8

  ابراهيم محمد ابراهيم محمد مصطفى 9

  محمد جابر على مزروع 10

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 االحد اليوم:         اسم املدرسة: امحد عرابى االعداديه احملله                                           

 مالحظات األسماء م

  جدى عيسى العنانىخالد م 1

  حمدى محمود غانم 2

  حسنين فرج السعيد نجم 3

  محمد على الشعراوى  4

  احمد هشام توفيق زويل 5

  اسالم محمد الموزى  6

  محمد مدحت محمد عبدالفتاح 7

  محمود سعيد محمد عبدالطيف 8

  وليد جمال الخشب 9

  عبدالهادى مصطفى محمد صبرى  10

  سماعيل ابوزهرهاحمد صالح ا 11

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم: االحد       طنطا                                                   عداديةاإل األمحديةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  احمد رضا محمد نوير 1

  احمد سعيد محمد الحلوانى 2

  احمد خالد فاروق حجاب 3

  احمد طارق سعد زويل 4

  احمد رافت شبل محمد 5

  محمد صالح ابراهيم خضر 6

  احمد مصطفى يوسفمحمود  7

  محمود احمد البابلى 8

  محمود عادل عبدالمولى الغول 9

  محمد فؤاد محمد حافظ المطاهر 10

 

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 االحد  اليوم:       بنني                                                     اإلعدادية احمللةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  محمود محمد كمال فهمى 1

  مهند اسامه انور شبل 2

  م المرسىاسالم محمد ابراهي 3

  عبدالرحمن ابراهيم محمد محمد 4

  احمد عبدالرحمن عبدالرحمن زهره 5

  عبدالحى محمود شلبى 6

  عبدالحليم ابراهيم ابوسكينه 7

  محمدايهاب محمد محمد الدهشان 8

  محمد رضا محمد ابوالوفا 9

  احمد فرج سعدالدين عبدهللا 10

  احمد محمد عبدالرازق جمعه 11

 
 

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 االحد اليوم:                                             اسم املدرسة: صالح حصاته ع بسيون               

 مالحظات األسماء م

  احمد جمعه مختار بدر 1

  طه سعيد على السيد العريان 2

  عطيه احمد عطيه صحصاح 3

  محمد مصطفى عبدالرؤف غريب 4

  مصطفى صبحى عبدالفتاح محمود 5

  محمد فوزى عثمان الصعيدى 6

  امين ابوحمرمحمود رضا  7

  محمود حامد شريف 8

  محمد على هللا ابوزينه 9

  محمد على عبدالحميد الطحان 10

 
 

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:االحد        اسم املدرسة: املعهد الدينى سيجر                                                      

 مالحظات األسماء م

  سعد عبدالفتاح سعد 1

  احمد اسامه محمد الجمال 2

  احمد اسامه محمد سويلم 3

  يم محمد محمد ابوالخيرابراه 4

  احمد احمد عبدالمنعم حسين 5

  احمد امير السيد احمد منصور 6

  محمود السيد عبدالقادر الفقى 7

  مصطفى محمد عبدالغنى نجم 8

  احمد حمدى ابراهيم القزاز 9

 
 

 
 
 
 

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 شعبة : عامة           (ابعة )بننيالفرقة: الر

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:االحد       اسم املدرسة: طه حسني ع بنني احملله                                                  

 مالحظات األسماء م

  محمد ابراهيم محمد السيد شلبى 1

  محمد ابراهيم سلطان 2

  كريم احمد السيد احمد حسين 3

  امير ربيع نصر موسى الغزالى 4

  محمد عادل احمد فؤاد  

  مينا ضياء عبدالمسيح اسعد 6

  احمد ابراهيم عبدالجليل محمد 7

  نادر مجدى ذكى عبداللطيف 8

  محمد عبدالهادى عقرب 9

  حازم عماد سعد العرينى 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم:اال                               احلديثه ع بنني : قطوراسم املدرسة

 مالحظات األسماء م

  عبدالجواد سامى شليل حبيب 1

  احمد رجب حامد سنبلو 2

  محمد محمد على عمر 3

  احمد عبدالقادر الشافعى شمس 4

  رشاد عادل مختار الفحل 5

  ابراهيم اشرف ابراهيم العطار 6

  ل شليل حبيبحازم عبدالجلي 7

  هشام عبداللطيف محمد شقير 8

  عمرو ماهر عبدالوهاب رضوان 9

  ابراهيم نشات صبحى العطار 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم:اال                                                         بالل بن رباح ع السنطه اسم املدرسة:

 مالحظات األسماء م

  محمد عبدالسالم فهمى عبدالقادر 1

  محمد عبدالوهاب الدسوقى عليوه 2

  طارق محمد يحيى محمد 3

  طه عبدهللا طه الشيخ 4

  مصطفى السعيد حافظ راضى 5

  عمرو محمد عبدالمعز الشيخ 6

  عمرى جابر العمرى البنا 7

  خالد سعيد مصطفى الشيخ 8

  محمد سمير عبدالمجيد عبدالحميد 9

  يحيى حمدى عبدالسالم 10

 
 

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 ةالرتبية العملي  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:االحد          اسم املدرسة: اجلمعيه االعداديه طنطا                                                   

 مالحظات األسماء م

  نورالدين احمد عبدالرحمن الشاذلى 1

  محمد السيد ابراهيم السمانى 2

  احمد عصام الدين اسعد 3

  احمد محمد ابوالمحاسن الغنام 4

  احمد محمد ابراهيم الصفطاوى  5

  احمد ابراهيم عبدالستار سالم 6

  احمد رضا محمد على 7

  د احمد محمد ابوامنهالسي 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم:اال                                                   نبيل القيعى كفر الزياتالشهيد  اسم املدرسة:

 مالحظات األسماء م

  محمد سامى عبدالفضيل قطقاط 1

  محمود على عبدالمنعم الفار 2

  عمر محمد سامى سالم عالم 3

  محمد زينهم طاهر احمد 4

  محمد فريد ابو الفتوح عبدالنبى 5

  د عطيه خطابمحم 6

  محمد عاطف محمد عثمان 7

  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم:اال                                                          االعداديه بننياملدرسة: السنطه اسم 

 مالحظات األسماء م

  محمد رضا حسن متولى رمضام 1

  محمد طارق عبدالغفور ابو النجا 2

  محمد طارق محمد محمود 3

  محمود محمد فهمى صديق 4

  مصطفى السيد السيد نجاح 5

  حمود لطفى حموده عبدالحميد 6

  خالد عبدالناصر محمد عبدالناصر 7

  عبدالحواد جميل عبداللطيف 8

  عبدالرحمن عطيه عبدالستار على 9

  احمد خالد ربيع الدسوقى 10

 
  
  

 

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 
 جمموعة 

 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 
 2019-2018للعام اجلامعى

 شعبة : عامة           (الفرقة: الرابعة )بنني
 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 

 اليوم:االحد       اسم املدرسة: الشهيد ابواخلريع زفصى                                                       

 مالحظات األسماء م

  د محمد عبدهللا ابوالسبحعادل محم 1

  سعد احمد عطيه وكوك 2

  محمد السعيد محمد عبدربه 3

  احمد صالح الراعى كساب 4

  محمد سامى البندارى الهمشرى  5

  محمد عبدالفضيل الجبالى عبدالفضيل 6

  هانى ابراهيم محمد البخارى  7

  ياسر محفوظ عبدالمقصود 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم:اال                                                            احلديثه كفر الزياتاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  خالد عبدالعال محمد شبل 1

  حسن عبدالناصر السايس 2

  محمد عيد محمد كامل راشد 3

  محمد عبدالحميد احمد البنا 4

  احمد سليمان عبدالعزيز الطوخى 5

  محمد ضياء صابر الجوهرى  6

  احمد عادل محمد الغرباوى  7

  معتصم محمد عبدالعزيز محمود 8

  عبدالرحمن عبدالعزيز شوقى الماحى 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءال اليوم:                                                         السنطه بالل بن رباح ع بننياسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  ابراهيم سمير عبدالفتاح البيلى 1

  زياد الراعى عبدالهادى الراعى 2

  على احمد على شويل 3

  نتر عطيهمحمد عبدالوارث ع 4

  مصطفى محمد السيد جبر 5

  مصطفى رمضان عبداللطيف المسلمانى 6

  مصطفى محمد مخيمر زيدان 7

  نادر بندارى محسوب بندارى  8

  احمد عصام البندارى احمد راشد 9

  احمد على عبدالفتاح سلطان 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءال اليوم:                                                        السنطه االعداديه بنني  اسم املدرسة:

 مالحظات األسماء م

  ابراهيم سمير سيد احمد شبك 1

  ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم شلبى 2

  احمد سيد احمد حسين هبه 3

  احمد سعيد عبدالمطلب جاد 4

  احمد محمد رشاد محمد على 5

  اسالم سمير رياض تركى 6

  محمد احمد شوقى االمام 7

  محمد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم عطيه 8

  محمد حمدى عيسى على رمضان 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءاليوم:ال                                                            دماط االعداديه بنني :اسم املدرسة

 مالحظات األسماء م

  محمود رضا الحسينى الكاشف 1

  مصطفى محمود عبدالغنى  هجرس 2

  فوزى ابراهيم عبدهللا 3

  نادر محمد السيد النبراوى  4

  احمد حسن يوسف حبلص 5

  مود طلعت حسن الطوخىمح 6

  هشام السعيد عكاشه شحاته 7

  احمد صالح رجب جوهر 8

  اسماعيل وحيد اسماعيل البنا 9

  على عبدالوهاب على صبحى 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................ى اجملموعة: ا/املشرف عل 
  حداليوم:اال                                                          شورجبى كفر الزياتاسم املدرسة: ال

 مالحظات األسماء م

  احمد حسن محمد درغام 1

  ح الدينصالح عبدالمجيد صال 2

  محمد صالح طلبه بيومى 3

  محمد صالح كامل بركه 4

  هشام عادل محمد نبوى  5

  ياسين ابراهيم علوان 6

  محمود محمد فوزى عبدالرسول 7

  محمد سعيد محمد خفاجى 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءاليوم:ال                                                          احلديثه ع بننياسم املدرسة: قطور 

 مالحظات األسماء م

  عبدالسالم احمد زايداحمد محمد  1

  عبدالحميد عبدالرؤف عبدالحميد ابراهيم 2

  محمد احمد عبدالفتاح ندا 3

  محمد صبرى محمد المليجى 4

  اسالم جمال رشاد 5

  ابانوب يوسف عطيه 6

  احمد حسام الدين احمد حسام الدين 7

  محمد رمضان لطفى 8

  احمد محمد عبده 9

  لمعطى الدراجينىمحمد عبدالمعطى عبدا 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:الثالثاء               االعداديه                                                سربباىاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اسامه عادل عبدالحكيم عبدالمقصود 1

  محمد السيد محمد عبدالعزيز 2

  الحسن محمد قرنى عبدالتواب 3

  محمد حسام محمد سيد احمد 4

  دباسم محمد احمد محمود احم 5

  محمد احمد ابوالعينين احمد الخولى 6

  عمر خالد محمد شعبان 7

  اسالم ضاحى عباس احمد 8

  محمد صابر محمد درويش 9

  محمود محمد عثمان ابوحامد 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 ة شعبة : عام          (الفرقة: الرابعة )بنني

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:الثالثاء                                               احمللهاسم املدرسة: صالح الدين الصجريبيه ع 

 مالحظات األسماء م

  عماد مصطفى حلمى ابودره 1

  بدالرحمن محمد محمد بركاتع 2

  احمد خالد عبدالنبى حمزه 3

  عمر عادل عبداله ابوالمجد 4

  سامر الرفاعى حسن الصفطاوى  5

  خالد مصطفى اسماعيل 6

  محمد على فوزى ابراهيم 7

  احمد جمال محمد ابو دسوقى 8

  احمد السعيد عبدالفتاح عبده 9

  محمد ماهر زملى 10

  عبدالحميد الزند محمود لطفى 11

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:الثالثاء       اديه                                                            اسم املدرسة: طنطا االعد

 مالحظات األسماء م

  كريم السيد السيد سعد 1

  عبدالرحمن محمد عبدالحليم عمار 2

  احمد سامى حجازى النشار 3

  احمد حمدى محمود خضر 4

  احمد محمد يسرى محمد الصرفى 5

  د عزت الننىحازم احم 6

  عباس مندى عباس النقيب 7

  حسن طارق حسنين السعدنى 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:الثالثاء        اسم املدرسة: سعد زغلول طنطا                                                        

 مالحظات األسماء م

  جمال اسامه على حجازى  1

  احمد ابراهيم احمد نونو 2

  مصطفى طارق مصطفى عبدالصادق 3

  مصطفى محمد ذكى محمد 4

  احمد محسن محمد السيد عبدالجواد 5

  حسين محمد حسين شادى 6

  ايمن فرج العدوى  7

  محمد محمود جمال الدين زهره 8

  كريم عبدالفتاح احمد عبدالفتاح 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

 2019-2018للعام اجلامعى
 ة شعبة : عام          (الفرقة: الرابعة )بنني

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:االحد       اسم املدرسة: سعد زغلول طنطا                                                            

 مالحظات األسماء م

  على عطيه على ابوسليمان 1

  محمد محمد عيسوى ماويه 2

  محمد اشرف حسن هالل 3

  محمد جمال فتوح البحيرى  4

  احمد محمود المليجى النشرتى 5

  سامح صفوت عبده سيدهم 6

  محمد عبدالحميد محمد الفره 7

  محمد سمير محمد ابوعكر 8

  عامر جمال عامر موهوب 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 ةالرتبية العملي  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم:الثالثاء       اسم املدرسة: حممد فريد طنطا                                                          

 مالحظات األسماء م

  ابراهيم جمعه محمد جمعه 1

  محمد السيد على حسن مبارك 2

  هشام موسى محمد عبدربه 3

  ابراهيم على عبدالنبى على 4

  عبده السيد عرفه ابواليزيد 5

  باهى السيد عبدالسالم النجار 6

  حمزه موسى فؤاد الجزار 7

  حسن عطيهاحمد احمد فؤاد  8

  جمال سعد احمد الجبار 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :الثالثاء       درسة: امحد عرابى ع احملله                                                     اسم امل

 مالحظات األسماء م

  احمد مصباح البسيونى الهليس 1

  محمد عبدالباسط عبدالعظيم المرعاوى  2

  محمد صالح ابراهيم سليمان 3

  احمد يحيى زكريا ابراهيم 4

  رى عبدالمعطى حنفىمحمد صب 5

  سامح محمد ابراهيم وهبه 6

  محمد عبدالحميد السيد السيد 7

  حسام ابراهيم الغباشى 8

  سامح السيد الدرينى 9

  هشام رضا حجاج محمد 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءاليوم:ال                                                   شهيد نبيل القيعى كفر الزياتاسم املدرسة: ال

 مالحظات األسماء م

  مرياض كامل رياض سويل 1

  خالد عبدالعزيز عبدالباقى الفقى 2

  صالح رضا صالح السبكى 3

  عبدالرحمن مصطى محمود الجوهرى  4

  عبدالمنعم امين يونس زيان 5

  محمد حسن على كشك 6

  محمد عبدالناصر ابوالفتوح كشك 7

  عبدالرحمن سالم حلمى احمد سالم 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 ليةالرتبية العم  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءاليوم :ال                                                 ديثه االعداديه كفر الزياتاسم املدرسة: احل

 مالحظات األسماء م

  محمد خالد محمد على 1

  احمد الصافى محمد عبدهللا 2

  محمد عبدالسالم محمد صبرى العيسوى  3

  محمد رجب محمد محجوب 4

  محمود شوقى الشرقاوى  5

  محمد حسن محمد حسين ربوشه 6

  محمد حمدى محمد على فوده 7

  محد رمضان الفقى 8

  كريم عبدالمجيد على عبداللطيف 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 حداليوم: اال                                                                   عداديه بنني ة: االاسم املدرس

 مالحظات األسماء م

  محمد عاطف فياض القشالن 1

  احمد اليمانى محمد البربرى  2

  مصطفى مصطفى الطاهر شحاته 3

  احمد ايهاب محمد ابراهيم 4

  شعبان احمد محمد عيش 5

  مصطفى ابواليزيد الغباشى سيداحمد 6

  اسالم عاطف حسين عبدالرحمن شاهين 7

  محمود مسعد الفضالى 8

  محمد حازم عبدالحميد ابوسالم 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................موعة: ا/املشرف على اجمل 
 حداليوم: اال                                                      كفر الزيات الثانويه بننياسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  احمد ابراهيم محمود رجب 1

  بيومىاحمد حمدى ابراهيم ال 2

  محمد حسن رجب ابوعلى 3

  رافت بسيونى سعد محمد 4

  كريم عبدالحميد على غالب 5

  على محمد محمد المتولى 6

  محمد خميس عبدالسالم درويش 7

  حسن حماد احمد ابوطالب 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
  ثالثاءاليوم: ال                                                                           كفر الزيات الثانوية بننياسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  كمال محمود احمد هيكل 1

  سعيد محمد احمد الصعيدى 2

  محمد احمد عبداللطيف بالل 3

  احمد حمدى عبدالقادر بتن 4

  مصطفى احمد مصطفى غزال 5

  محمد رضا محمود ابراهيم 6

  محمود سيد احمد عبدالهادى سيد احمد 7

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 لعمليةالرتبية ا  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :الثالثاء                                                                                        الثانويةاسم املدرسة: طنطا 

 مالحظات األسماء م

  محمد شوقى الوكيل 1

  محمد جمال محمد مصطفى 2

  محمد زينهم عبدالمعبود شادى 3

  حسينى على عبدالعزيز سليمان 4

  عمر اشرف محمد منصور 5

  عمر فتحى فتح هللا ابوعقيله 6

  اهيممؤمن سعيد عبدالعليم ابر  7

  محمد القطب عبدالعزيز عطيه 8

  سامى امير سامى جرجس 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :الثالثاء       زفصى                                                     ع  اسم املدرسة: الشهيد ابواخلري

 مالحظات األسماء م

  ابراهيم جمال ابراهيم شاهين 1

  هيثم حمدى على احمد زايد 2

  احمد عبدالحليم على صقر 3

  سمك كريم محمد عبدالسالم 4

  محمد رضا سمير وهدان 5

  محمد طارق فارس عويس 6

  محمد ناجى ابراهيم سيد االهل 7

  محمود ابراهيم السيد الكومى 8

  عبدهللا عماد عبدالحليم الجمل 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :الثالثاء       اسم املدرسة: املعهد الدينى سيجر                                                     

 مالحظات األسماء م

  وى عمرو سعيد حسنى الصا 1

  محمود عز على الدين 2

  محمد حسنى ابواليزيد صالح 3

  عمر جابر عبدالرسول البسطويسى 4

  عبدالرحمن مدحت سعيد محمد 5

  حسام اشرف حسن قنديل 6

  عبدهللا محمد عبدالرحمن ابوالعطا 7

  محمود عاطف محمد الحمزاوى  8

  محمد حسين محمد ابوعلم 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبء كشف  بأمسا

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :االحد                                                       مسنوداالعداديه  محد علىاسم املدرسة: ا

 مالحظات األسماء م

  احمد عثمان محمد ابوعامود 1

  عمر فتحى احمد مصطفى شرف 2

  محمد محى متولى محمد 3

  محمود احمد عبدالعاطى موسى 4

  محمد خالد عبدالغنى شالطه 5

  على محمد على الجمال 6

  محمد احمد عبدالحى شلضوم 7

  مد رضا السعيد احمدمح 8

  محمد مصطفى محمد الخولى 9

  وجيه محمد المتولى سالم 10

  ياسر محمد عاشور النجار 11

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :االحد        اسم املدرسة: االمحديه الثانويه                                                         

 مالحظات األسماء م

  احمد عبدالحكيم محمد البحيرى  1

  احمد ابراهيم امام الموزى  2

  السيد قنديل احمد 3

  ابراهيم اسامه وجيه 4

  محمد عادل البحيرى  5

  اسامه احمد عبدهللا داود 6

  محمد السيد ابراهيم باشا 7

  ماجد محمود فوزى عالم 8

  مؤمن ابراهيم شعبان بدوى  9

  احمد محمد عطيه الجندى 10

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 الحداليوم :ا       اسم املدرسة: مدينة العمال ع احملله                                                     

 مالحظات األسماء م

  اشرف المرسى سرحان ابوغبينه 1

  اكرم محمد محمد البدرى  2

  ابراهيم ابراهيم رزق سعد 3

  احمد عبدالوهاب راغب الذواوى  4

  فتحى اسامه محمد عفيفى 5

  حمدى محمد بدران علوان 6

  عبدالرحمن رضا السيد دبور 7

  محمد حسب هللا السيد حنطور 8

  مود ابراهيم ابوالعالمح 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :الثالثاء       االعداديه بنني                                                      اسم املدرسة: احملله

 مالحظات األسماء م

  احمد اشرف السعيد الديب 1

  احمد اشرف محمود حسين 2

  احمد ابراهيم محمد بكر 3

  سمير محمد عبدالغفار ابوالدهب 4

  عمرو على السيد متولى 5

  د الشناوى محمد احم 6

  محمود خالد محمود صقر 7

  احمد محمد احمد الديب 8

  محمد عادل حجازى شلضوم 9

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 ثالثاءاليوم :ال                                                                                 عمار بن ياسر السنطهاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م

  اسامه يوسف معوض يوسف العربى 1

  بهاء طارق فتحى مصطفى 2

  ن سعيد حسين شمخحسي 3

  صبحى محمد صبحى ابو خضره 4

  احمد عبدالحميد محمد بوشه 5

  محمد طارق محمد اسماعيل 6

  محمود ابراهيم احمد الجوهرى  7

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................لى اجملموعة: ا/املشرف ع 
 اليوم :الثالثاء       اسم املدرسة: اجلمعيه االعداديه                                                           

 مالحظات األسماء م
  احمد رضا ابراهيم خليفه 1
  محمود محمد عبدهللااحمد  2
  محمد الحسينى كمال الزينى 3
  على محمد عزالدين ابراهيم 4
  محمود عادل مصلح شاذلى 5
  محمد حمدى محمد الشبينى 6
  عمرو محمد على على عبدالرازق  7
  احمد الحسينى عطيه السيد 8

 
  

  



 جامعة طنطا

 كلية التربية الرياضية

 التربية العملية

  

 

 ون التعليم والطالبوكيل الكلية لشئ  رئيس قسم الرتبية العملية  تخص امل
 هاني سعيد عبد املنعمأ.د/  د/أماني سليم  

 

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

Vd_student@phed.tanta.edu.eg 
 

 

 جمموعة 
 الرتبية العملية  طالبكشف  بأمساء 

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

 ...........................................................................املشرف على اجملموعة: ا/ 
 اليوم :اخلميس                          بسيون                                              الصجريبية اجلمهوريةاسم املدرسة: 

 مالحظات األسماء م
  اشرف محمد ابوحمر 1
  على رضا على صبح 2
  محمد اشرف ابوحمر 3
  احمد امام محمد امام نوفل 4
  محمد حسام الشريف 5
  احمد محمد عبدالسميع سعيد سيد 6
  حسام عبدالفتاح الحداد 7
  احمد عبدالحليم الباجورى  8
  خضر عبدالفتاح ربيع حامد 9
  محمد محمود عالم 10
  حسن محمد مكاوى  11
  احمد حسين مبروك محمد كريم 12
  احمد محمد محمود بلتاجى 13
  عبدالرحمن محمد عطاهلل 14

 

 

  


