
  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة   

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                          التربیة في عامال الدبلوم  :الفرقة

   :المشرف                            دمنھور بنات الجمھوریة :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ سماال الجلوس

   الغریب محمد محمود اشجان ١٠٠٥ ١
   الخیر ابو اهللا عبد على ولید امیرة ١٠٠٨ ٢
   طقشیم السید على اسماء ١٠٢١ ٣
   ھانى ابو المنعم عبد محمد رجب بتینة ١٠٢٢ ٤
   اللة جاد المعطى عبد بوسى ١٠٢٤ ٥
   عالم خلیفة احمد انیسة ١٠١٠ ٦

   رجب محمد المنعم عبد الھادى عبد منى ١٠٧٢ ٧
   الصفتى العزیز عبد انور كارم وفاء ١٠٨٤ ٨
   السقا المعبود عبد صالح اسماء  ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا كلیةبال العملیة التربیة سمق الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                                  التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم             دمنھورب )سابقًا الجدیدة التعاون ( عفت احمد :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   راتب واصف عادل االء ١٠٠٦ ١
   السمرنى احمد محمد احالم ١٠١٦ ٢
   الصعیدى الحمید عبد محمد رضا ١٠٣٦ ٣
   عید محمد ابراھیم محمد ١٠٥٩ ٤
   التلبانى عبده عجیلة ابو والء ١٠٨٥ ٥
   العویدى اللطیف عبد محمود رمضان الءو ١٠٨٦ ٦

   یونس ابراھیم الحمید عبد احمد ١٠٠٢ ٧
   بسیونى احمد عبده محمد دینا ١٠٣٢ ٨
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                            التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                                دمنھورب بنات ع شبرا :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   خمیس حسین ابراھیم احمد ١٠٠١ ١
   راضى رجب على احمد ١٠٠٣ ٢
   المقصود عبد الغنى عبد ابوزید اسامة ١٠٠٤ ٣
   اهللا نعمة محمد على امیرة ١٠٠٧ ٤
   طایل محمد طایل خمیس  ٥
   الجواد عبد محمد حمیدال عبد بسمة ١٠٢٣ ٦

   السایس دسوقى العزیز عبد دینا ١٠٣١ ٧
   وقیع الھادى عبد حسن سمیرة ١٠٣٩ ٨
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                        بدمنھور العبد عاشور :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   رجب محمد الفتاح عبد صفاء ١٠٤٩ ١
   زیتون احمد محمد صالح ١٠٥٠ ٢
   السید العاطى عبد على الھادى عبد ١٠٥٢ ٣
   على شعبان على مصطفى محمد ١٠٦٦ ٤
   جانب على فتحى مصطفى ١٠٧٠ ٥
   غزى احمد محمد ھالة ١٠٧٨ ٦

   العویدى اللطیف عبد لطفى نىھا ١٠٧٩ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھري بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  لعملیةا التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                           التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                              بایتاى الصیرفى ماجدة:المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   سلیمان اهللا عبد محمد عاطف رامى ١٠٣٣ ١
   قطلة الحمید عبد جمال شادیة ١٠٤١ ٢
   باشا درویش محمد السعید شیماء ١٠٤٣ ٣
   الخواجة المنعم عبد اهللا عوض صبحى ١٠٤٧ ٤
   عزب ابراھیم محمد ابراھیم محمد ١٠٥٨ ٥
   سمرة ابو سعد عزت محمد ١٠٦٣ ٦

٧     
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٠١٢ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                            التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                            الدوار بكفر شعراوى ھدى :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   حسن متولى محمد سالمة انس ١٠٠٩ ١
   قطیط محمد احمد ایمان ١٠١١ ٢
   عبده البارى عبد صبرى ایمان ١٠١٢ ٣
   غنیم رجب السید اسماء ١٠١٧ ٤
   الھوارى دیاب یوسف یحیى دعاء ١٠٣٠ ٥
   الصافى عطیة سعد سوسن ١٠٤٠ ٦

   عثمان محمد على صباح ١٠٤٦ ٧
   الدقلة الحمید عبد السالم عبد ١٠٥١ ٨
   ھلیل كمال عید ھویدا ١٠٨٣ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى : الشعبة                               التربیة في عامال الدبلوم : رقةالف

   :المشرف اسم                                       الدوار بكفر الحدیثة:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   عبید حسن اسماعیل اسماء ١٠١٩ ١
   حمدا الحمید عبد محمد حنان ١٠٢٦ ٢
   محروس العظیم عبد العظیم عبد ایمان ١٠١٣ ٣
   ھندى حسن محمد شیماء ١٠٤٤ ٤
   بكر حسن السید بكر لمیاء ١٠٥٧ ٥
   احمد عباس على حسین محمد ١٠٦٠ ٦

   الدقلة الحمید عبد مصطفى محمد ١٠٦٥ ٧
   شفطر العزیز خمیسعبد مصطفى ١٠٦٩ ٨
   یشدرو اسماعیل سعد محمود ھبھ ١٠٨٠ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي عاملل العملیة التربیة طالب أسماء

   عربى  :الشعبة                                التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                                 حمص بابو رواش ابو:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   حسین السید على ایة ١٠١٥ ١
   ناصر السید عبد حمودم فاطمة ١٠٥٦ ٢
   الغباشى حامد حسام رحمة ١٠٣٤ ٣
   محمود سعد الباسط عبد رفیده ١٠٣٧ ٤
   موسى الھادى عبد خمیس شیرین ١٠٤٢ ٥
   خمیس تاغنى عبد احمد صفا ١٠٤٨ ٦

   حسن یوسف على عزیزة ١٠٥٤ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

   عربى : الشعبة                             یةالترب في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                         حمص ابو مخیون العزیز عبد:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   السالم عبد المالك عبد رمضان محمد ١٠٦٢ ١
   شحاتھ حسن السید على محمد ١٠٦٤ ٢
   عمر انسلیم محمد مروة ١٠٦٨ ٣
   رضوان السالم عبد محمود منى ١٠٧٣ ٤
   یاسین محمد رشدى ناھد ١٠٧٤ ٥
   كساب مرسى ابراھیم ھدیر ١٠٨١ ٦

   سلیمان محمد خمیس ولید ١٠٨٧ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة لیةالعم التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى  :الشعبة                            التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

:                                    المشرف اسم                          عیسى بحوش المؤمنین ام:  المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   الونیس عبد المقصود عبد محمد جمال ١٠٢٥ ١
   عسران الناصر عبد صابرة ١٠٤٥ ٢
    دسوقى فؤاد دسوقى محمد ١٠٦١ ٣
   اهللا عبد محمود محمد بیلةن ١٠٧٥ ٤
   عفیفى محمود محمد ھند ١٠٨٢ ٥
٦     

٧     
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  دمنھور معةجاشھ بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                               التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                     المطامیر ابو الصباحى الرحمن عبد  :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم لجلوسا

   على حمادى على ایمان ١٠١٤ ١
   مرسى محمود عبده خیریة ١٠٢٨ ٢
   محمود ابراھیم جابر دعاء ١٠٢٩ ٣
   الجمل السید خمیس رشا ١٠٣٥ ٤
   لطیف اسماعیل رجب سارة ١٠٣٨ ٥
   احمد عیث جابر الوھاب عبد ١٠٥٣ ٦

   زىحجا عمران حجازى مروة ١٠٦٧ ٧
   محمد نجدى فتحى نجالء ١٠٧٦ ٨
   ابراھیم محمد یاسمین ١٠٨٨ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     

  

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھر بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  ربیةالت كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  علوم : الشعبة                               التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                                الدوار بكفر المصرى عزیز:المدرسة

 رقم م
 مالحظات تحویلال تاریخ االسم الجلوس

   بشاى یعقوب داود انجى ١٣٢١ ١
   عویضة یعقوب ممدوح سوزان ١٣٢٩ ٢
   شتا ابراھیم غازى سعد فاطمة ١٣٣٢ ٣
   جمعة محمد عبده محسن ١٣٣٣ ٤
   ابراھیم محمد السید السالم عبد مرفت ١٣٣٦ ٥
   خالد فؤاد الرحمن عبد محمد  ٦

٧     
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  علوم : الشعبة                           التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

     :المشرف اسم                                بدمنھور العبد عاشور :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   المجد ابو ابراھیم خلیل االء ١٣١٧ ١
   علوكز سالم عاطف امل ١٣٢٠ ٢
   العال عبد صوفى على احمد ١٣١٨ ٣
   الدین شمس كامل عادل االء ١٣١٩ ٤
   ندا الحلیم عبد محمود شاكر ایمان ١٣٢٢ ٥
   عمیر سید مجدى سمیراء ١٣٢٧ ٦

   الباب فتح سعید حامد سعید ١٣٢٦ ٧
   زریق جمال بكرى دالیا ١٣٢٤ ٨
   شبل مبروك عطیة اسماء ١٣٢٣ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧١٢٠ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  علوم : الشعبة                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                                 بدمنھور اباظة وجیة:المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   عسل امین على رنا ١٣٢٥ ١
   الدین نصر محمود فوزى عصمت ١٣٣٠ ٢
   الخواجة المقصود عبد صالح عماد ١٣٣١ ٣
   مسعود قاسم مختار مروة ١٣٣٧ ٤
   النجار الحمید عبد یوسف مسعد نرمین ١٣٣٨ ٥
   موسى سعید عزت ھبھ ١٣٤٠ ٦

   العالقى اهللا ضیف محمد ھیام ١٣٤١ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل میت ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  انجلیزى : الشعبة                        التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                              الدوار بكفر بورسعید :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   الحلیسى حسین محمد ایمن ١٠٩١ ١
   العال عبد فؤاد محمد ایة ١٠٩٢ ٢
   ابراھیم محمد عبده طارق شاھیناز ١٠٩٨ ٣
   سابوسة محمود العزیز عبد صبرین ١١٠٠ ٤
   النجار یوسف على سعید محمود ١١٠٤ ٥
   الرازق عبد منیر محمد ھالة ١١١٠ ٦

   العبد العظیم عبد خمیس ھدى ١١١٢ ٧
   خلیل الحلیم عبد حسن صالح ھند ١١١٦ ٨
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال ویلالتح یتم ال :ملحوظة

  شھري بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  انجلیزى : الشعبة                            التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                                       بدمنھور  ع الحدیثة:المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   التحفة محمد صبرى االء ١٠٨٩ ١
   السماحى الدین عز جمیل خمیس احمد ١٠٩٠ ٢
   النجار ابراھیم عادل بتینة ١٠٩٣ ٣
   عیسى ابو جودة حسنى رانیا ١٠٩٤ ٤
   ربھ عبد ابراھیم حسین سھام ١٠٩٧ ٥
   ھویدى الصادق عبد محمود شیرین ١٠٩٩ ٦

   حزین حسن ابراھیم عصام ١١٠١ ٧
   دسوقى محمود عیسى فاطمة ١١٠٣ ٨
   غریب السید صبحى محمود ١١٠٥ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :حوظةمل

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

   انجلیزى :الشعبة                                التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                                  بدمنھور بنات الجمھوریة:المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   حراز سعد عوض رحمة ١٠٩٦ ١
   سالم نجیب القوى عبد مھا ١١٠٧ ٢
   مةرحو محمد عبدالوھاب ھبھ ١١١١ ٣
   فالح منصور مصطفى ھدى ١١١٣ ٤
   القزاز جاد ممدوح مھا ١١٠٨ ٥
   شوشة احمد سید حلمى سمیر ھدیر ١١١٤ ٦

   الفرانى ابراھیم شعبان ھند ١١١٥ ٧
   مبارك العزیز عبد النبى عبد یسرا ١١١٧ ٨
   محجوب على ممدوح مروة ١١٠٦ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھري بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  ریاضة :الشعبة                           التربیة يف عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                                    بدمنھور فیصل الملك:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   زیدان الحمید عبد العاطى عبد راضى ١٢٨٦ ١
   العشماوى الاله عبد رحاب ١٢٨٩ ٢
   حسین محمد براھیما فاطمة ١٣٠٠ ٣
   على احمد فایز یسرى اسراء ١٢٧٥ ٤
   القنجة حسن توفیق ایمان ١٢٧٧ ٥
   الدین بدر على العیون ابو بسنت ١٢٨٤ ٦

   النقیب عبدالقوى محمد اسماء ١٢٧٩ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم معرفةب إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  ریاضة :عبةالش                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  :المشرف اسم                        المطامیر بابو بنات االعدادیة :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   القیصر احمد ایمن امیمة ١٢٧٦ ١
   زكى لطیف مسعود اسماء ١٢٨٠ ٢
   دیدح سید محمد یوسف اسماء ١٢٨٢ ٣
   على رجب على رجب ١٢٨٨ ٤
   على احمد القادر عبد منیر سماح ١٢٩٤ ٥
   صالح یونس رمضان فاطمة ١٣٠١ ٦

   محمود توفیق خلیفة ھدى ١٣١٢ ٧
   الشیخ السید محمود سارة ١٢٩٢ ٨
   حسن اسماعیل رجب ھدى ١٣١٣ ٩

   محمود محمد الشكور عبد نشوى ١٣٠٨ ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  ریاضة : الشعبة                        التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                                بدمنھور عفت احمد :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   بدر خلیل محمد مھدى اسماء ١٢٨١ ١
   المنوفى یوسف اهللا على سالى ١٢٩٣ ٢
   قنطوش ابراھیم سعید سمر ١٢٩٥ ٣
   صالح محمد عید شیماء ١٢٩٦ ٤
   صفار السید السید عزة ١٢٩٨ ٥

   اللمعى عبده محمد منیر ١٣٠٧ ٦
   المولى عبد رمضان یاسمین ١٣١٥ ٧
   السیسى محمود ایمان ١٢٧٨ ٨
٩     

١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  ریاضة : الشعبة                    التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

      :المشرف اسم                              وربدمنھ ریاض المنعم عبد :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   الغرابلى سعید كامل شیماء ١٢٩٧ ١
   القمحاوى مصطفى خالد مریم ١٣٠٦ ٢
   نصار القوى عبد كارم نشوى ١٣٠٩ ٣
   صالح حلمى جمال نھاد ١٣١٠ ٤
   الحوفى طھ محمد ماجد ھبھ ١٣١١ ٥
   عرفات الاله عبد ممدوح ھدیر ١٣١٤ ٦
   صفار سالم حمدى رباب  ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     

١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھر بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات  :الشعبة                             التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

          :المشرف اسم                                   الدوار بكفر المكمورة :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   ناصر محمود شاكر جمال االء ١١٢١ ١
   الرازق عبد مصطفى السید امل ١١٢٥ ٢
   خمیس محمد اهللا عبد محمد بسمة ١١٣٣ ٣
   زعیتر حسن محمد محمود سارة ١١٣٦ ٤
   اهللا عبد على عاطف رجب سارة ١١٣٧ ٥
   سلیمان لسیدا السید صافیناز ١١٤٢ ٦

   متولى السید متولى ھاجر ١١٥٧ ٧
   محمد رمضان رجب صبرین ١١٧١ ٨
   بكر صابر على ایمان ١١٨٨ ٩

   المرشدى الفتاح عبد محمد طارق نھاد ١٢٠١ ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                            التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

     :المشرف اسم                           الدوار بكفر بنات االعدادیة :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   درویش اسماعیل سعد محمود محمد ١١٥٠ ١
   دسوقى متولى احمد حمدى ١١٩١ ٢
   عبدربھ عطیة حمدى عطیة ١١٩٤ ٣
   العبد العظیم عبد سعید عفاف ١١٩٥ ٤
   عمارة مصطفى شعبان احمد ١٢١٢ ٥
   احمد محمد اسماعیل محمد بسمة ١٢٣٧ ٦

   الدقلة الحمید عبد محمود محمد ١٢٦١ ٧
   ریاض ایوب میخائیل مریم ١٢٦٤ ٨
   حسن درویش محمد ھبھ ١٢٠٣ ٩

   طالب ابو السید على محمد شیماء  ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ظةملحو

  شھري بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                          التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

      :المشرف اسم                          الدوار كفر الجدیدة الحدائق:المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   حشیش صالح متولى صابر ١٢٢٠ ١
   روتان خمیس عادل احمد ١٢١٣ ٢
   الدایم دعب مصطفى احمد سید ابتسام ١٢٢٥ ٣
   السید السالم عبد سعد ھدى ١٢٧١ ٤
   الجندى الحلیم عبد محمد اسراء ١٢٢٨ ٥
   الرحیم عبد محمد تھامى ایمان ١٢٠٦ ٦

   المغربى على السید یسرى سارة ١٢٤٢ ٧
   البحقیرى عباس السید ماجد ١٢٥٩ ٨
   الضوى مصطفى الضوى مروة ١٢٦٣ ٩

١٠  
 استكمال حمدم احمد السالم عبد دعاء

 خریف
٢٠١٤ 

 

١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                              التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                       حمص ابو بنات الجدیدة االعدادیة :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   سعد الونیس عبد عیاد امل ١١٢٦ ١
   شجاع على الحمید بدع بسمة ١١٣٢ ٢
   تفاحة العزیز عبد محمود غادة ١١٤٤ ٣
   خلیل الفتاح عبد محمد لیلى ١١٤٧ ٤
   الخبیرى القادر عبد العاطى عبد محمد ١١٤٩ ٥
   شاھین عزب كامل سعد احمد ١١٥٩ ٦

   كامل شعبان عدلى صفاء ١١٧٢ ٧
   الوفا ابو سلیم شوقى ھدیر ١١٨٢ ٨
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  ٠٠دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

    :المشرف اسم                                  ابوحمص االرشاد :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   الشرقاوى حسین الجید عبد احمد ١٢٢٦ ١
   اسماعیل غالب سعد امین ارانو ١٢٣٢ ٢
   قمح بھنسى محمد اشرف سمر ١٢٤٥ ٣
   اهللا حب  حسبو فتحى الجمیل سمیة ١٢٤٦ ٤
   مرسى محمد ابراھیم نجوى ١٢٦٨ ٥

   الھریدى طالب مجدى عال ١١٩٦ ٦
   غمرى الصافى شحاتھ منى ١٢٢٣ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :لحوظةم

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  

  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  جتماعیة ا دراسات : الشعبة                                یةالترب في عامال الدبلوم : الفرقة

   :المشرف اسم                                   بایتاى الصیرفى ماجدة :المدرسة 

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   ابراھیم زید ابو على امانى ١١٢٤ ١
   حمروش داود محمد احمد ١١٦٠ ٢
   حماد العزیز عبد محمد ودمحم ١١٩٨ ٣
   عبدالال الفتاح عبد كمال سعید صفاء ١٢٥٢ ٤
   ونس محمود جمیل عابده ١٢٥٣ ٥
   الدین جمال مصطفى محمد سمر ١١٣٨ ٦

   حواسك احمد محمد جمال منى ١١٥٥ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال یلالتحو یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  ٠٠دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   : المشرف اسم                          حمادة بكوم الشوربجى:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   منصور  الحلیم عبد الرحیم عبد ریم ١١٣٥ ١
   سعدون العزیز عبد محمد فیان ١١٤٥ ٢
   الطحان ابراھیم سمیر سمر ١١٦٨ ٣
   الفیل محمد حسنى شیماء ١١٧٠ ٤
   عمار العزیز عبد محمد كریمة ١١٩٧ ٥

   جاد ابراھیم امین نھلة ١٢٠٢ ٦
   قنیل توفیق یاقوت ایمان ١٢٣٤ ٧
   رحیم الستار عبد فرج سحر ١٢٤٤ ٨
   اللطیف عبد محمد خمیس شیماء ١٢٤٩ ٩

   ایوب الحلیم عبد السید شیماء ١١٦٩ ١٠
   على محمد برج رضا ١٢١٨ ١١
١٢     
١٣     
١٤     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  

  



  ٠٠دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٠١٢ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                         التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   : المشرف اسم                          المطامیر ابو بنات االعدادیة:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   منصور حمد المجید عبد احمد ١١٢٢ ١
   السید السید سعد ةامیر ١١٢٧ ٢
   محمد على مصطفى لمیاء ١١٤٦ ٣
   جمعة خمیس احمد جمعة اسالم ١١٦١ ٤
   الفضیل عبد السالم عبد محمد ھدى ١١٨١ ٥

   غیث الخالق عبد اهللا سعد اسماء ١٢٠٨ ٦
   السید محمد شدید محمد ایة ١٢١٧ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  

  



  ٠٠دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                                التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   : المشرف اسم                         المطامیر ابو الرازق عبد حامد  :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   العاطى عبد الرؤف عبد عبده احمد سحر ١٢٤٣ ١
   سعد العزیز عبد شادیة ١٢٤٧ ٢
   صالح محمود صبحى محمد ١٢٦٠ ٣
   الرحمن عبد رجب احمد مروة ١٢٦٢ ٤
   خضر رزق خیرى منى ١١٩٩ ٥

   السید على سامى محمد امانى ١١٦٢ ٦
   المزین الخالق عبد صالح رانیا ١٢١١ ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم ةبمعرف إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھر بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                        التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

 : المشرف اسم                                 بالدلنجات كامل  مصطفى :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   مخلوف الفتاح عبد خلیفة شیماء ١١٩٢ ١
   النجار خمیس احمد امیرة ١٢١٥ ٢
   السعدنى رزق السید ایناس ١٢١٦ ٣
   اسماعیل على عبانش الشیماء ١٢٣٠ ٤
   عصفور الرازق عبد مصطفى ایمان ١٢٠٧ ٥

 استكمال العال عبد محمد فرج حمادة ١٤٣٧ ٦
 خریف

 

٧     
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي جموعةالم غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات  :الشعبة                           التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

   المشرف اسم                            یسىع بحوش قریطم جالل:  المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   محمد توفیق الدین عالء نورھان ١١٥٦ ١
   رحیم مھدى ناصف راویة ١١٦٥ ٢
   بسیونى الطیب بسیونى نرمین ١٢٠٠ ٣
   عتمان العاطى عبد محمد ھدیر ١٢٠٤ ٤
   نطوسو حصافى حبشى شیماء ١٢٤٨ ٥
   حمیدة على محمد عبیر ١٢٥٦ ٦

   الدین عز غانم رمضان غانم ١٢٥٧ ٧
   عبده الرازق عبد الھادى عبد منار ١٢٦٦ ٨
   بیومى حسن محمد ھند ١٢٧٣ ٩

   یوسف المین جمعة ھیبة ١٢٧٤ ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة بیةالتر قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اعیةاجتم دراسات :الشعبة                       التربیة في عامال الدبلوم : الفرقة

  : المشرف اسم                           برشید بنات االعدادیة:المدرسة 

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   الرخ محمد احمد محمود ١١٧٧ ١
   السعود ابو طھ فوزى ھبھ ١١٨٠ ٢
   قاسم یاقوت نبیل یاسمین ١٨٤٠ ٣
   الھشة محمد عطیة عیشة ١٢٢١ ٤
   شویرب محمد حامد ھناء ١٢٢٤ ٥
   درویش درویش محمد مصطفى ١٢٦٥ ٦

   الشیخ الھادى عبد السالم عبد سمیحة  ٧
٨     
٩     

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھري بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

   اجتماعیة دراسات : الشعبة                            التربیة فى العام الدبلوم :الفرقة

  : المشرف                              دمنھور عفت احمد: المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   خضر محمد طھ سمیة ١١٤٠ ١
   التحفة المجید عبد عوض احمد ضحى ١١٩٣ ٢
   العزیز عبد اللطیف عبد رمضان اللطیف عبد ١٢٥٥ ٣
   السماحى محمد رمضان ھالة ١٢٦٩ ٤
   صالح محمود مصطفى خلود ١٢٣٩ ٥
   عزب محمد مجدى ھدیر ١١٨٣ ٦

   السواح اسماعیل فرج فاتن ١٢٥٨ ٧
   یوسف محمد احمد عبدالنبى مى ١٢٦٧ ٨
   الدقاق متولى شعبان محمد ھبھ ١٢٧٠ ٩

   سالمة محمد ھاشم ھدیر ١٢٧٢ ١٠
   عبده یونس محمد محمد ١١٧٦ ١١
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم
  



  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

   اجتماعیة دراسات : الشعبة                            التربیة فى العام البلوم  :الفرقة

     : المشرف اسم                             بدمنھور بنات الحدیثة:المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم الجلوس

   نوار السالم عبد عصام احمد ١١٢٣ ١
   الخراشى محمد كمال امیرة ١١٢٨ ٢
   ھریدى الفتاح عبد محمد امیرة ١١٢٩ ٣
   الدین شرف احمد خمیس اسماء ١١٣٠ ٤
   محمد محمد مطاوع یسرى محمد ١١٥١ ٥
   الشریف احمد یوسف محمد ١١٥٢ ٦

   یوسف امین اهللا عبد محمود ١١٥٣ ٧
   العطار السید العزیز عبد لبنى ١٢٢٢ ٨
   مصطفى محمد مصطفى محمد ھبھ ١١٥٨ ٩

   حسان حسین صالح امل ١٢١٤ ١٠
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

 یتم                                                          بالكل العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة                                               
  شھر بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم

  



  

  

  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعیة دراسات : الشعبة                                   التربیة فى العام الدبلوم :الفرقة

     : المشرف اسم                           بدمنھور ریاض المنعم عبد :المدرسة

 رقم م
 مالحظات التحویل تاریخ االسم لوسالج

   عبده یوسف الجواد عبد بسمة ١١٦٤ ٩
   المصرى سلیمان محمد ریم ١١٦٦ ١٠
   وتیوب اللطیف عبد جمال سمر ١١٦٧ ١١
   الجواد عبد على المقصود عبد محمد ١١٧٤ ١٢
   راضى ابراھیم محمد احمد نھال ١١٧٨ ١٣

   اهللا عوض منیر رزق ھبھ ١١٧٩ ٦
   حموده محمد عبده یوسف ١١٨٥ ٧
   سالمة محمد محمد ایھاب ١٢٣٥ ٨
   مؤمن محمد فاروق محمد ١١٧٥ ٩

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

  بالكلیة العملیة التربیة قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا الكلیةب العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم

  



  دمنھور جامعة

  التربیة كلیة

  العملیة التربیة قسم
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١ الجامعي للعام العملیة التربیة طالب أسماء

  اجتماعییة دراسات: الشعبة                            التربیة فى العام الدبلوم : الفرقة

     : المشرف اسم                                  بدمنھور بنات االنسانى التعاون :المدرسة

 رقم م
 تاریخ االسم الجلوس

 مالحظات التحویل

   النوام حسن على امیرة ١١٨٧ ١
   القزاز رمضان نبیل ایمان ١١٨٩ ٢
٣  

   الشحیمى حنفى ممدوح بسمة ١١٩٠ 

   البرلسى حجازى سید االء ١٢٠٥ ٤
   جمعة العزیز عبد محمد حمدى حنان ١٢١٠ ٥
   الفاضلى تحىف الحمید عبد سارة ١٢١٩ ٦

   قدرى على عادل اسراء ١٢٢٧ ٧
   حسن حسن سمیر امانى ١٢٣١ ٨
   ضیف محمود عادل انوار ١٢٣٣ ٩

   حسین المالك عبد محروس بسمة ١٢٣٨ ١٠
   اسماعیل محمد مصطفى شیماء ١٢٥١ ١١
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     

  

  بالكلیة العملیة ةالتربی قسم بمعرفة إال التحویل یتم ال :ملحوظة

  شھریا بالكلیة العملیة التربیة قسم الي المجموعة غیاب تسلیم یتم


