
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 انجليزيالشعبة :       عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :   كفر الدوار االعداديه بنات  سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   فاطمه محمد عبد الجليل محمد   1

   اسماء محمد متولي عبد الخالق  2

   ناديه عيد سعد ابراهيم  3

   اسراء محمد فضل خليل فرج   4

   محمد احمد درويش  5

    عزه رجب مبروك علي  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إالملحوظة : ال يتم التحويل 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي                     الفرقة  :الثالثه عام     

 المشـرف :               المدرسة  :االعداديه القديمة بالدلنجات    

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسماء محمد عبد السالم    1

   اسماء موفق حسن شريف  2

   امل محمود عبد السالم  3

   احمد بهجت عبد العزيز   4

   اسراء السيد عبده  5

6     

7      

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  ملحوظة :

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور   

 كلية التربية    

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي               الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :       المدرسة  :شبرا االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم   رقـم الجلوس م

   سمر هاني ابو جاموس  1

   سلمي محمد محمد المزيودي  2

   اسماء حمدي النجار  3

   هدي علي السيد عرام  4

   هاجر عوض عبد العال  5

   سماء محمود الشيشيني  6

    راندا اشرف عبد الغني  7

   هبه خميس نصر جالل  8

9     

10     

11     

12     

13     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور   

 كلية التربية      

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي                الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  : عبد الهادي السقا االعداديه بايتاي البارود

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   عالء السيد احمد العبد  1

   باسم محمود جنيدي  2

   شرين عماد فهمي بدر  4

   ايمان عطيه عوض عطيه  5

   هاله امين توفيق الشنديل     6

7      

8     

9     

10     

11     
 

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية   

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي             الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   المدرسة  :ام المؤمنين االعداديه بنات بحوش عيسي

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   مروه رمضان عبد الغني سعيد   1

   فايزه احمد عبد الهادي عبد التواب  2

   هبه حسن فرج المغربي  3

   ايمان صبح محمود عثمان الحديني  4

   هاجر عيد عطيه غنيم  5

   ايمان عادل عبد السميع   6

    محمود عبد العزيز بدوي  7

   عمر انور السيد البهنساوي   8

9     

10     

11     

12     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء 

 الشعبة : انجليزي                     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   المدرسة  :ماجده الصيرفي االعداديه بنات بايتاي البارود

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   نورهان عبد القادر احمد سمك   1

   هدي ابراهيم سعد محمود   2

   ايه حمدي محمود الشنديدي  3

   رحاب عوض عبد العزيز محمد  4

   نور محمد السيد احمد  5

   سمر ربيع عيد محمود فرج  6

7      

8     

9     

10     

11     

12     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 : انجليزي الشعبة       الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   التعاون االنساني االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   االء خالد محمد عقده   1

   اسراء العزيزي محمد عالم  2

   اسراء محمد راشد سيف الدين  3

   محمد عبدهاسماء ابراهيم حسن   4

   ام كلثوم عيد عوض عبد الرحمن  5

   اميره محمد عبد الرحيم مهدي  6

    ايمان احمد عبد الحميد محمد البطوه  7

   راندا اشرف يوسف الشهاوي    8

   سعاد حلمي عبد القوي عطيه  10

     

13     

14     

15     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور   

 كلية التربية    

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي                      الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :      المدرسة  : التعاون الجديده باالعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   لبني ممدوح عبد الفتاح غزالن    1

   امل مصطفي زايد  2

   ايه محمد ربيع محمد البنا  3

   يارا امجد محمود اسماعيل  4

   شرين كامل علي ميل  5

   شيماء احمد عبد الوانيس عبده  6

    شيماء محمد سليمان ابو خليفه  7

   عزه رجب مبروك علي ابو احمد   8

   أمل احمد عبد العزيز ابراهيم  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية      

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي             :الثالثه عامالفرقة  

 المشـرف :     المدرسة  :الملك فيصل االعداديه بنين بدمنهور     

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد علواني محمود علواني   1

   احمد محمد محروس شحاته   2

   الروميبسام مجدي السعيد   3

   سمير صبري عبدهللا عطيه  4

   عبد هللا محمد احمد الصياد  5

   اسماعيل منصور دويدار  6

    احمد محروس خفاجي ابو العال  7

   اسامه صبحي فرج غالب   8

   خالد جمال محمد مطاوع  9

   شاهر اشرف عامر  10

   محمد احمد محمد ابو ريه  11

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية       

 قسم التربية العملية 

 2017-2016طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء 

 الشعبة : انجليزي              الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :       المدرسة  : الجمهوريه االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   هبه عبد الباسط سعد شتا   1

   والء محمد ابراهيم محمد ندا  2

   رانيا صالح جابر منيسي  3

   اسراء محمد حامد السيد  4

   اسراء محمد فؤاد الشبشيري  5

   يمني اسماعيل محمد خليل  6

    هند صبري ابراهيم عوض  7

   اميره محمد رزق حجاب       8

   اسماء رافت عبد المنعم  10

   بسمه سعيد السيد مصطفي  11

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي                  الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :             المدرسة  :الحديثه ع بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   هناء حسام الدين ابو السعود   1

   وفاء عبد الرحيم محمد كشك  2

   هاله فارس موسي عالم  3

   نفين محمد سليمان السيد  4

   نها رزق ابراهيم الغرباوي  5

   ضحي محمد عبدهللا حسن  6

    ايمان صالح فتحي الجاويش  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور  

 كلية التربية   

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : انجليزي             الفرقة  :الثالثه عام    

 المشـرف :             المدرسة :ابن النفيس االعداديه بالرحمانيه   

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   عليه خليل عبد الواحد منسي  1

   نورهان احمد احمد حجاج  2

   هدي محمد عاطف المثيني  3

   اسماء محمود عبد الحميد مراد  4

   اسراء فتح هللا شعت   5

   اسماء عبد هللا عاطف سيف  6

7      

8     

9     

10     

11     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  ملحوظة :

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

 


