
 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /         الثــالثــــه عام  الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور             اسم المشرف /  

          5-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /                 المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   ايمان السعيد حسن نحله  5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   عبد الجواد حميدههبه صالح عبد الجليل   4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سرورغاده احمد اسماعيل   0

   نجوى ابراهيم على عبد الشافى  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /       المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور            
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 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   كمال شلش  محمود مى  8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   عبد الوهاب السيد الشيخناهد السيد   5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربي أسماء طالب  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      أم المؤمنين ع حوش عيسى            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى  4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  8

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   9

   امنيه عوض ابراهيم   01

   محمد خالد عبد المجيد صقر  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102الجامعي  ة للعامـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       هدى شعراوى ع كفر الدوار          اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   صفاء نبيل فتحى ابراهيم السقا  8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـطالب التربي أسماء  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت  اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   بسيونى الكومى عبد الاله شيماء حسين  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0الدلنجات                       اسم المشرف /  المدرســـة/       ع القديمة 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 فرنساوىالشعبة /      الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور                اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   بسمه محمد مصطفى حجاج   0

   بسنت حسن انور الزوكه   5

   على عطيهمنى مجدى   3

   نسمه محمد محمود محسن   4

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   2

   عبير ابراهيم رجب موسى  7

   اشرف ايمن محمد الريا  8

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى     الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ث    بنات       دمنهور                 اسم المشرف /  

                               5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى     الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /      المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                    

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102الجامعي ة للعام ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة                 اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات التحويلتاريخ  اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   ايمان السعيد حسن نحله  5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   هبه صالح عبد الجليل عبد الجواد حميده  4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   ايمان صالح فتحى الجاويش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المشرف /  المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   غاده احمد اسماعيل سرور  0

   نجوى ابراهيم على عبد الشافى  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   عبد الجواداسراء خالد محمد   2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور                      اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال   8

   مى عكر كمال شلش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   ناهد السيد عبد الوهاب السيد الشيخ  5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   هللاايمان مبروك عبد العظيم عطا   2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      أم المؤمنين ع حوش عيسى            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى   4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   دعاء عادل اسماعيل ابراهيم   8

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  9

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   01

   امنيه عوض ابراهيم   00

   محمد خالد عبد المجيد صقر  05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       هدى شعراوى ع كفر الدوار          اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   الناصر حسن على حمودهمروه عبد   01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 دمنهــورجامعــــة 

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0 المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف / 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   سالمه حمزه عبد هللا سلمانإيمان   2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   صفاء نبيل فتحى ابراهيم السقا  8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت                         اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ع القديمة الدلنجات                       اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /           المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور       

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان رجب عبد العزيز عوض العبد   0

   بسمه محمد مصطفى حجاج   5

   بسنت حسن انور الزوكه   3

   منى مجدى على عطيه  4

   نسمه محمد محمود محسن   2

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   7

   عبير ابراهيم رجب موسى  8

   اشرف ايمن محمد الريا  9

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية اليتم التحويل

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ث              دمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

   ندى طارق رشاد محمد محمد  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                        اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربيأسماء طالب   

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة                 اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   ايمان السعيد حسن نحله  5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   هبه صالح عبد الجليل عبد الجواد حميده  4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   ايمان صالح فتحى الجاويش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   غاده احمد اسماعيل سرور  0

   عبد الشافى نجوى ابراهيم على  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور                      اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال   8

   مى عكر كمال شلش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   عبد الوهاب السيد الشيخناهد السيد   5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربي أسماء طالب  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      أم المؤمنين ع حوش عيسى            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى  4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   دعاء عادل اسماعيل ابراهيم   8

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  9

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   01

   امنيه عوض ابراهيم   00

   المجيد صقرمحمد خالد عبد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       هدى شعراوى ع كفر الدوار          اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   فتحى ابراهيم السقاصفاء نبيل   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت                         اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم التحويل 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       /الفرقــــة 

 -0المدرســـة/       ع القديمة الدلنجات                       اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـالعملية ـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور                اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل ـــماإلســــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس م

   ايمان رجب عبد العزيز عوض العبد   0

   بسمه محمد مصطفى حجاج   5

   بسنت حسن انور الزوكه   3

   منى مجدى على عطيه  4

   نسمه محمد محمود محسن   2

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   7

   ابراهيم رجب موسى عبير  8

   اشرف ايمن محمد الريا  9

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /                المدرســـة/       ث              دمنهور      

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

   ندى طارق رشاد محمد محمد  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـالعملية ـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                        اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 التربيـة العمليـةقسـم 

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /                 المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   ايمان السعيد حسن نحله  5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   عبد الجواد حميدههبه صالح عبد الجليل   4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   ايمان صالح فتحى الجاويش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   احمد اسماعيل سرورغاده   0

   نجوى ابراهيم على عبد الشافى  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /            المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور            

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال   8

   مى عكر كمال شلش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   ناهد السيد عبد الوهاب السيد الشيخ  5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      أم المؤمنين ع حوش عيسى            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى   4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المشرف /   المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   دعاء عادل اسماعيل ابراهيم   8

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  9

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   01

   امنيه عوض ابراهيم   00

   المجيد صقر محمد خالد عبد  05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       هدى شعراوى ع كفر الدوار          اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   فتحى ابراهيم السقاصفاء نبيل   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت                         اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم التحويل 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       /الفرقــــة 

 -0المدرســـة/       ع القديمة الدلنجات                       اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 



 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـالعملية ـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور                اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان رجب عبد العزيز عوض العبد   0

   بسمه محمد مصطفى حجاج   5

   بسنت حسن انور الزوكه   3

   منى مجدى على عطيه  4

   نسمه محمد محمود محسن   2

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   7

   عبير ابراهيم رجب موسى  8

   اشرف ايمن محمد الريا  9

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ث              دمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

   ندى طارق رشاد محمد محمد  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 



 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                        اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المشرف /  المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور                    اسم 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   الخولىاحمد سعد عبد الطيف   2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة                 اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   السعيد حسن نحلهايمان   5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   هبه صالح عبد الجليل عبد الجواد حميده  4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   ايمان صالح فتحى الجاويش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 العمليـةقسـم التربيـة 

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   غاده احمد اسماعيل سرور  0

   نجوى ابراهيم على عبد الشافى  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكلية اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور                      اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   عبدهفاطمه مسعود فرج   0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال   8

   مى عكر كمال شلش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   ناهد السيد عبد الوهاب السيد الشيخ  5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0ع حوش عيسى            اسم المشرف /  المدرســـة/      أم المؤمنين 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى   4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   دعاء عادل اسماعيل ابراهيم   8

   محمود محمد الجبيهىريهام حمدى   9

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   01

   امنيه عوض ابراهيم   00

   محمد خالد عبد المجيد صقر  05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0كفر الدوار          اسم المشرف /  المدرســـة/       هدى شعراوى ع 

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـطالب التربيأسماء   

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   صفاء نبيل فتحى ابراهيم السقا  8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت                         اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ع القديمة الدلنجات                       اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /           المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور       

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان رجب عبد العزيز عوض العبد   0

   بسمه محمد مصطفى حجاج   5

   بسنت حسن انور الزوكه   3

   منى مجدى على عطيه  4

   نسمه محمد محمود محسن   2

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   7

   عبير ابراهيم رجب موسى  8

   اشرف ايمن محمد الريا  9

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية اليتم التحويل

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ث              دمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

   ندى طارق رشاد محمد محمد  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                        اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الملك فيصل بدمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  0

   محمد عبد النعم مرعى   5

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول     4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  2

   محمد محمود الوكيل   2

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربيأسماء طالب   

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      مدرسة التعاون الجديدة                 اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  0

   ايمان السعيد حسن نحله  5

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   هبه صالح عبد الجليل عبد الجواد حميده  4

   نورهان عادل امين حسن   2

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   2

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   ايمان صالح فتحى الجاويش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       الحديثة ع بنات بدمنهور               اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   غاده احمد اسماعيل سرور  0

   عبد الشافى نجوى ابراهيم على  5

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  2

   هاجر محمد عبد ربه  2

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   01

   مى محمود محمد عبد الحليم سالم   00

   ساره فوزى محمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      الجمهوريه بدمنهور                      اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  0

   صباح شوقى محمد الرحال  5

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   2

   دينا نمر عبد العال عبد العال محمد   2

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال   8

   مى عكر كمال شلش   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       االرشاد االعداية ابو حمص            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   0

   عبد الوهاب السيد الشيخناهد السيد   5

   غاده عبد الرؤف عبد المنعم القويعى  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  2

   ياسمين ربيع شريف قديحه   2

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربي أسماء طالب  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      أم المؤمنين ع حوش عيسى            اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   0

   اسماء حامد شاهين عبد الشالم   5

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى   4

   امال محمد عبد هللا الشامى   2

   هبه نصر عبد الهادى عبد الجواد يوسف  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/      ع   بنات  كفر الدوار                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد عبد الموجود محمود   0

   إيمان رمضان على فهيم احمد    5

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   2

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   2

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   دعاء عادل اسماعيل ابراهيم   8

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  9

   إيمان يسرى عبد هللا ابراهيم   01

   امنيه عوض ابراهيم   00

   المجيد صقرمحمد خالد عبد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       هدى شعراوى ع كفر الدوار          اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   0

   هدير جالل السيد رفاعى   5

   تقى محمود احمد سعد غانم   3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   2

   ندى حلمى عبد الستار عوض   2

   ساره عبد القادر سعد محمد محمود   7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  01

   مارينا يوسف عبد المسيح دانيال  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ماجده الصيرفى ايتاى                     اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   0

   مياده محمد علوانى حاتم   5

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  2

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   2

   مريم سليمان عيسى سليمان طايع  7

   فتحى ابراهيم السقاصفاء نبيل   8

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ناصر  ع شبراخيت                         اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   0

   ايمان احمد ابراهيم شركس  5

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   بشاير مكرم عبد الطيف عبد العزيز   4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    2

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  2

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم التحويل 

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       الثــالثــــه عام       /الفرقــــة 

 -0المدرســـة/       ع القديمة الدلنجات                       اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد المصود محمد السيد   0

   اسراء احمد عبد المنعم ابو شوش  5

   سمر عوض احمد بيومى شرشر   3

   رباب محمود على سرور  4

   هبه نببيل احمد حامد  2

   هاله سيف الدين حسن نعيم   2

   ناديه عثمان على الدمرداش   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم         المختص 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـالعملية ـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       عمر الوكيل ث  بدمنهور                اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان رجب عبد العزيز عوض العبد   0

   بسمه محمد مصطفى حجاج   5

   بسنت حسن انور الزوكه   3

   منى مجدى على عطيه  4

   نسمه محمد محمود محسن   2

   منار الجيشى عبد المقصود الفتيانى  2

   اسماء احمد عبد هللا حسب هللا   7

   عبير ابراهيم رجب موسى  8

   اشرف ايمن محمد الريا  9

   دعاء عبد الجواد السيد زيتون  01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   فرنساوى              الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/       ث              دمنهور                    اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان احمد عبد الطيف احمد عبد العال   0

   زينب عبد الحكيم عبد الحميد جاد هللا   5

   اسماء محمد السيد عامر   3

   اميره محمد جميل السيد عقدة  4

   منه هللا جمال راشد   2

   اسراء محمد محمد حامد حنسيه   2

   منه هللا على محمد القلينى   7

   ساره محمد محمد عوده   8

   سلوى محمد اسامه انور دغش   9

   فاطمه حسن محمد خميس عوض  01

   ندى طارق رشاد محمد محمد  00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ث الفنيه بكفر الدوار                        اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ماهيتاب سامى السيد عبد الحميد   0

   عائشه محمد عبد الحليم عرفه   5

   رانا رأفت ابراهيم سعد   3

   تقى هللا ايمن مصطفى الصادق   4

   جهاد سعيد ربيع سليمان   2

   دله على قاسم  2

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تجارى                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /    المدرســـة/     التجاريه الثانويه بدمنهور               

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

0     

   ذكيه عبد الفتاح جاد هللا عبد الفتاح   5

   ياسمين عبد الناصر محمود الشيميسى   3

   منى الحسين عبد اللطيف عيسى  4

   وسام عالء ابراهيم زايد   2

   احمد حامد حسن سيد احمد  2

   اسراء جابر على احمد اسماعيل  7

   دعاءعبد الرحيم احمد عبد الرحيم   8

   مارينا جرجس عبد الحكيم شعبان   9

   اسماء صبحى قطب الصعيدى   01

   مروه حسن السيد عبد الصبور   00

   نجوى ابراهيم داود احمد   05

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربيأسماء طالب   

   

 الشعبة /   تاريخ                 الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     ع بنات كفر الدوار                           اسم المشرف /  

                        5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان صالح زين العابدين  0

   خلود عبد العزيز محمود محمد الجنيهى  5

   ياسمين اشرف احمد   3

   اسماء محمد على حسن احمد   4

   ندا عبد اللطيف السيد الوكيل   2

   مى على محمد سيد احمد   2

   نيره ابراهيم محمد ابراهيم حميده   7

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 دمنهــورجامعــــة 

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تاريخ                  الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/    الزهور ع التعليم االساسى المحموديه     اسم المشرف /  

           5 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منال ابراهيم محمد دراز   0

   اميره ابراهيم عبد الاله ابو العز  5

   انغام عبد الوهاب ابراهيم حسين عبده   3

   اسماء عبد هللا ناجى السنوسى   4

   زهره رمضان السيد عوض   2

2     

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 دمنهــور جامعــــة

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تاريخ    الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     شبرا ع بنات دمنهور                  اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   رحمه محمد محمد حموده  0

   رنا حسين هاشم سماط  5

   اسراء غازى عاشور ابو زيد  3

   اميره اشرف محمد االبيارى  4

   ايه محمد هنداوى المكاوى  2

   مريم رأفت رزق سيدهم  2

   مروه مصطفى عبد المعز  7

   ايه السيد عبده سعيد  8

   اسراء عبد المنعم زكى عمرو  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /    تاريخ                  الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     الجمهوريه                                    اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اميره السيد محمد الجنيدى   0

   ابراهيم محمد اسماعيل عبد هللا   5

   عبد هللا عماد عبد هللا بدر الدين   3

   محمود خميس السيد المنزالوى   4

   نورهان خالد محمد سيف  2

   اميره منير على عبد الرازق   2

   هبه شعبان عبد الحميد حسونه   7

   اميره جابر عبد الحليم علوانى   8

   اميمه عاطف عبد الحميد موسى   9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /    علم نفس            الثــالثــــه عام                    الفرقــــة /

 -0اسم المشرف /                المدرســـة/     شبرا ع بنات دمنهور         

                                           5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمود عميته سالم سعد   0

   مروه حميده عوض طه   5

   اميره حسن مبروك حجاج   3

   ساميه عبد الهادى الصعيدى   4

   سماح فتح هللا فتحى الخولى   2

   ريهام عثمان يونس   2

   اسماء محمد جابر محمد على   7

   نجاح رمضان عبد الفتاح عبد هللا  8

   امانى عبد هللا شريف ضيف   9

   عزه محمود عبدالحميد النجار   01

   والء على محمود شاهين   00

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربيأسماء طالب   

   

 الشعبة  /    علم نفس                      الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     الحديثه ع بنات الدلنجات                   اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امانى صبحى محمد الضماطى   0

   هبه محمد عبد الحكيم   5

   زايد امان هبه نبيل   3

   رغده سعيد مصطفى الجزايرى  4

   مى لملوم عبد الحميد راتب   2

2     

7     

8     

9     

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـطالب التربيأسماء   

   

 الشعبة  /    علم نفس                      الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     التعاون الجديد ع بنات دمنهور            اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م

   ايه حمدى عبد الرسول البحراوى   0

   هاجر سعيد سعد احمد بكر   5

   شاهنده محمد نصر الدين غراب  3

   شيماء احمد سعد االحمر   4

   شيماء محمد محمود العشرى محمد   2

   ازهار يونس االبيض   2

   خلود عبد المنعم زايد   7

   ايه صالح نيازى امام   8

   دينا احمد محمد عفيشه   9

   ريهام احمد عبد العيلم شلبى   01

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 

 

 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /    علم نفس                      الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     الجمهوريه  ع                                اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى نصر عيد سلومه حمد   0

   رانيا مدين على  5

   اسراء فاروق محمد ابراهيم   3

   امانى معوض السيد صالح  4

   ساره يحيى حجازى   2

   هدير محمود محمد زقزوق   2

   شيماء صبرى على محمد الشرقاوى  7

   هناءعماد احمد ايوب   8

   صفاء عماد الدين الشهاوى  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 

 

 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /  فلسـفـه      الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     الجمهوريه  ع  بنات دمنهور                اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهير محمد عبد الواحد محمود   0

   اسراء منصور شحاته   5

   راندا جمال محمد عباس رفاعى   3

   دينا ثروت عبد المجيد شاهين   4

   امانى محمود عبد الحميد المزيودى  2

   رقيه سيد على شحاته العبد   2

   عالء عبد الحليم خليفه  7

   هند خالد عيد عبد الحميد  8

   راند عطيه بركات درويش  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 

 

 



 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م5102/5102ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /    فلسـفه                         الثــالثــــه عام       الفرقــــة /

 -0المدرســـة/     الحديثه  ع بنات                               اسم المشرف / 

                                       5 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   احمد يحيى محمد   0

   ياسر صالح محمد بطرانه  5

   الفت مجدى محمد عطيه زلط  3

   ايمان محمد محمد ابراهيم عبده   4

   حنان جمال فرنيس خله  2

   رحاب اسماعيل ابراهيم سالمه  2

   رشا عبد الغنى موسى   7

   نورهان جابر محمد بصيله  8

   مروه سالمه سعد كوزو  9

01     

00     

05     

03     

04     

02     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم         المختص 

 


