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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                اســاسـى الرابعة/الفرقــــة 

 -1المشرف /  اسم                   اسماعيل الحبروك  دمنهورالمدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   رحمه صبرى محمود الرصد  1

   ايمان محى كمال عبد الوهاب عبد الال  2

   بسنت محمد محمود مرسى   3

   حمودينهبه محمد احمد   4

   رحاب صالح فرج ابراهيم   5

   احمد كامل حسين الطواب   6

   ريم السعيد عبد المنعم المغربى   7

   آيه مسعد محمدعبد السالم الحنطور   8

   احمد سمير شحاته درويش   9

   هدير عمر عبد العزيز ناصف   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 رئيس القسم                         المختص 

 



2 
 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـىالفرقــــة /   

 -1اسم المشرف /                                   ملحقة المعلمات   المدرســـة/

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريهام محروس فهمى رمان   1

   هاجر سرحانى عبدهللا موسى   2

   حسام السيد عبد الرسول سيد   3

   هاجر غريب شعبان يوسف  4

   شيماء شريف محمد الرشيدى   5

   اسماء الشحات محمد نجا   6

   نسمه زكريا اسماعيل مصطفى   7

   اسماء على سعد منصور  8

   اية مجدى عطية عوف   9

   امل شعبان ابراهيم عطية   10

   اسراء عبد القادر سعد محمود   11

     

 

  -ملحوظة :

 التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةاليتم                         

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 

 

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور  

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                 الرابعة اســاسـىالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /                              التحرير دمنهور    المدرســـة

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مى شوقى عبد الجواد عالم   1

   امنيه جمعه ابراهيم حزيمه   2

   بسمه عادل عبد الستار زهران   3

   نورهان هانى عبد العزيزالخولى   4

   اسراء محمد شعبان محمد نمر   5

   اسماء عالء حفظى محمد   6

   اميرة عادل محمد زهران  7

   سارة عبد الجواد عوض عبد الهادى   8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

الشعبة  /  لغه انجليزيه                 الرابعة اســاسـىالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /              عمر بن الخطاب  كفر الدوار  المدرســـة/

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هدير سعيد محمد عبد الحافظ   1

   سناء سامى مصطفى عبد المقصود ابراهيم  2

   مى عبد المعطى محمد السيد فراج   3

   منال مفرح جابر عبد العال   4

   نوار ابراهيم احمد عبد المنعم داود   5

   نجوى سامى ابرهيم فراج   6

   عال عصام محمد السيد نوح   7

   ايمان اسامه عبد الواحد   8

   حسناء فوزى احمد محمد زيدان  9

   سمر نبيل مصطفى عالم   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

الشعبة  / لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـىالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /               الدوار عثمان بن عفان  كفرالمدرســـة/ 

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورهان محمد محمد حسن الداوودى  1

   زيزى صبحى على على الشنبارى   2

   محمد عبد المقصود عبد الرؤف احمد   3

   ايمان عبد الحكيم احمد رفعت صالح   4

   الشيماء ايمن محمد زكى سيد احمد   5

   هبه هللا عبد الباسط محمد احمد زعير   6

   االء عباس خميس عباس الشاذلى  7

   آيه حسن رمضان عزب البحيرى  8

   اميره هشام احمد محمد الجمال   9

   اسالم محمد مقبل مرسى عوض   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه               الرابعة اســاسـىالفرقــــة /   

 -1اسم المشرف /                           كفر الدوار طلعت حرب/المدرســـة

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   دينا محمد احمد محمد سالم   1

   نورهان رجب السيد عثمان   2

   منار محمد تهامى بخيت احمد   3

   ساره بهاء عبد العاطى المنشاوى  4

   ليلى صبحى عبد العليم عبد الدايم  5

   امال خالد محمد محمد  6

   فوزيه ممدوح عبد الرحمن عبد العليم   7

   اسراء رمضان علوانى  8

   حنان سعيد محمد محمد مسوده   9

   دينا محمد الحسينى ناصف الكردى   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017 أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي  

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                      السالم )أ(   الرحمانيه   المدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء عبد الحميد السيد على عتيبه  1

   حنان خليل عاطف المتينى  2

   عالء سعيد ابو المجد خليل   3

   احمد سامى سعيد الجاويش   4

   اميره ثروت محمد على الجمال   5

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 التربيـة العمليـةقسـم 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                              المشتركة بايتاى/المدرســـة

                                                  2 -  

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

   اميره سعيد عبد الملك عبد المجيد   1

   لمياء عبد الشافى عشرى محمد اسماعيل   2

   احمد عبد العزيز عبد الظاهر خالسن  3

   منار عبد الرازق محمد داود   4

   ساره حسام الدين سعيد عبد هللا شرف   5

   الشيماء عادل عبد الرازق محمد على   6

   محمد عادل الجندى   7

   رتبمنى عبد الحميد عبد المولى عبد الحميد الج  8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

الشعبة  /  لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى  الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                            ايتاى البارود الزهراء   المدرســـة/ 

                                                 2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى محمد عطيه ابراهيم النجار  1

   سمر السعيد حسن مرعى   2

   رباب على محمود محمد محفوظ   3

   نوسه ابراهيم فرج   4

   منال اسامه احمد يوسف الغراوى   5

   اميره اسماعيل بسيونى محمد رماح  6

   ايمان جمال واصف   7

   اميره عبد الواحد على منصور مزروعة   8

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

الشعبة  /    لغه انجليزيه               الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                        الحديثه  حوش عيسى  المدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سماح حربى مهنا على   1

   وفاء محمود عبد العزيز محمود   2

   سمر فوزى خضر محمد   3

   يسرا يوسف الصافى خليفه سعد هللا   4

   عبد الفتاح محمد جمال حسن العطار   5

   هدير السيد سامى مغوار  6

   اسراء فتحى عبد النبى طلبه  7

   هدير ربيع محمد على درهاب    8

   اسماء فوزى السيد حسن   9

   نوره محمد مسعد الدفراوى   10

   هدى مبروك فتحى غريب   11

   عصام عبد السالم عبد الغنى الشاطر  12

   عدالن محمد زيدان محمد   13

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 

 



11 
 

 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

الشعبة  /    لغه انجليزيه               الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                 ابو بكر الصديق  الدلنجات    المدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مصطفى عبدهللا  بسيونىاسماء   1

   اميره احمد محمود عبد الحميد عبد هللا  2

   نوره عسران عبد هللا حسن  3

   فردوس فهيم ابو السعد حنا   4

   الشيماء حافظ لطفى عبد الحميد عياد   5

   دينا محمد سليمان محمود   6

   سعيده جمعه حسن حسن   7

   زينب حمدى عوض محمد عبد الخالق   8

   محمد يحيى فؤاد ابراهيم   9

   حازم رجب عبد الباقى الفقى   10

   ريم عادل مكاوى محمد   11

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 

 



12 
 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                ابو حمص للتعليم االساسى   المدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسامه ابراهيم سليمان خليفه   1

   ثريا خالد عبد السالم قنديل   2

   أالء ممدوح عبد المجيد عفيفى   3

   اسماء محمد عبد المقصود شومان   4

   سمر اسماعيل صالح اسماعيل   5

   سمر محمد حلمى زيد   6

   امينه محمد عرفه سعد   7

   رانيا جالل جاد هللا يوسف  8

   اسماء محمد على سواح  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 



13 
 

 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى      الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                             راخيتبالنصر ش   المدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مياده عبد المنعم محمد عبده   1

   ساره عادل ابو زيد حشيش   2

   ريهام محمد رمزى محمد عطيه  3

   امانى كمال محمد خليل   4

   شيماء فوزى اسماعيل حسن بدر   5

   انهار اشرف الصاوى محمد خليل الصاوى   6

   شاديه السيد سعد الهجين   7

   بسمة فتحى عبد الحفيظ دراز  8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

  -ملحوظة :

 

 بالكلية اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 



14 
 

 جامعــــة دمنهــور 

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /    لغه انجليزيه                اســاسـىالرابعة       الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /         الزهور للتعليم االساسى  المحموديهالمدرســـة/   

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان سيد احمد محمد السيد حسوب   1

   ايمان مراد السيد مراد   2

   اسماء السيد محمد على رمضان   3

   اسماء محمد حسن ابراهيم جاب هللا   4

   مياده هشام عبد المنعم المحالوى   5

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 رئيس القسم                         لمختصا
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 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   

 الشعبة  /  لغه انجليزيه                الرابعة اســاسـى الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                         احمد عرابى بدمنهور   المدرســـة/ 

                                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايه على نعيم االبيض   1

   اية رشاد عطية هميسى  2

   ايه سالم شحاته محمود عبد الال   3

   جهاد محمد عيد ابو عواجه  4

   نادر محمد احمد رضوان   5

   حسن انور احمد سعيد  يلهد  6

   شيماء السيد ابراهيم صالح   7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                         المختص 


