
 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 لعمليـةقسـم التربيـة ا

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                       بدمنهور ث بنينالمدرســـة/   

                       2-  

 مالحظات تاريخ التحويل ــــماإلســـــــــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس م

   محمد مصباح عطيه  1

   نعم مرعى ممحمد عبد ال  2

   هانى يحيى محمد اليمنى   3

   عبد الرحمن محمد مهدى زغلول   4

   احمد سعد عبد الطيف الخولى  5

   محمد محمود الوكيل   6

   احمد محروس راغب عطيه   7

   احمد محمد محمود السقا  8

   عمرو شعبان احمد على عرفه  9

   مينا جورج فؤاد  10

11     

12     

13     

 

  -ملحوظة :       

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا    

 

 

 رئيس القسم                      المختص 
 

 

 

 

 

 



 منهــورجامعــــة د

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  الرابعةالفرقــــة /    

 -1اسم المشرف /           بدمنهور ث  فاطمة الزهراءالمدرســـة/  

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره رضا فتح هللا ابو طويله  1

   ايمان السعيد حسن نحله  2

   مريانه فؤاد رزق عشم هللا  3

   هبه صالح عبد الجليل عبد الجواد حميده  4

   ن نورهان عادل امين حس  5

   بسمه عبد العاطى عبد العاطى شميسه   6

   اميره عادل سعد اسماعيل نوار   7

   هدير محروس احمد بيومى   8

   هاله سيف الدين حسن نعيم  9

   أسماء عبد المقصود السيد  10

   أسراء احمد عبد المنعم ابو شوشه   11

12     

13     

14     

15     

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية        -ملحوظة :

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم              المختص 
 

 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201معي ة للعام الجاـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام الرابعة الفرقــــة / 

 -1بدمنهور               اسم المشرف /   ثعمر الوكيل المدرســـة/ 

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مد اسماعيل سرورغاده اح  1

   نجوى ابراهيم على عبد الشافى  2

   االء فتحى حسن صقر  3

   مريم مصطفى السعيد الخراش  4

   اسراء خالد محمد عبد الجواد  5

   هاجر محمد عبد ربه  6

   ايه سالمه محمود نعيم   7

   اسماء طه عبد هللا الروين   8

   مروه السيد حسين الكومى   9

   مى وجيه عبد الحميد الشرقاوى   10

   سمر عوض أحمد بيومى  11

   رباب محمود سرور   12

13     

14     

15     

 

  -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

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1/   بدمنهور                 اسم المشرف الثانوية بناتالمدرســـة/  

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمه مسعود فرج عبده  1

   صباح شوقى محمد الرحال  2

   اسراء خميس محمد بركه  3

   ساره عزت ابو سعد  4

   لميس على السيد حميده   5

   ر عبد العال عبد العال محمد دينا نم  6

   شيماء حفنى عبده على وهبه   7

   وفاء رمضان على محمد   8

   هبه نبيل احمد حامد  9

   أمل حسن عوض حشيش  10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 غياب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم تسليم ال 

 

 

 رئيس القسم         المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  لرابعةالفرقــــة /  ا

 -1اسم المشرف /            ابو حمص        ث بنات   /مدرســـةال

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سهام صبرى محمد محمود مشعل   1

   ناهد السيد عبد الوهاب السيد الشيخ  2

   عبد المنعم القويعى غاده عبد الرؤف  3

   ساره صبرى عبد الحميد عبد العزيز  4

   ايمان مبروك عبد العظيم عطا هللا  5

   ياسمين ربيع شريف قديحه   6

   االء حمدى طه محمد عماره   7

   ابتسام حمدى سعد العطار   8

9     

10     

11     

 التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم       -ملحوظة :

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم               المختص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  الرابعة / الفرقــــة

 -1اسم المشرف /           حوش عيسى          ث بنات/المدرســـة

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريم عوض عيد محمد   1

   ين عبد الشالم اسماء حامد شاه  2

   فاطمه رضا اسماعيل عبد العال   3

   رضا صالح عبد الباقى  4

   امال محمد عبد هللا الشامى   5

6  
هبه نصر عبد الهادى عبد 

 الجواد يوسف
  

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

  -ملحوظة :

 سم التربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة ق                     

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 

 رئيس القسم               المختص   
 

 

 

 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  رابعة/   ال الفرقــــة

 -1كفر الدوار                  اسم المشرف /    )أ(بنات  ثالمدرســـة/ 

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

    اسماء محمد عبد الموجود محمود  1

   إيمان رمضان على فهيم احمد    2

   مى عبد المنعم حسين غراب   3

   سالى السيد عبد الحميد ندا خليف   4

   اسراء محمود عفيفى محمد قاسم   5

   اسماء محمد عيد احمد عيد خالد   6

   مى محمود اسماعيل محمد منصور  7

   ريهام حمدى محمود محمد الجبيهى  8

   ن يسرى عبد هللا ابراهيم إيما  9

   امنيه عوض ابراهيم   10

   محمد خالد عبد المجيد صقر  11

   سارة عبد القادر سعد   12

   شيماء جمال ابراهيم  13

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 لعملية شهريا  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية ا 

 

 رئيس القسم                    المختص 
 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي 

   

 Eالشعبة /                          عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1اسم المشرف /     (  مسائى )كفر الدوار   ث بنات )ب(   /المدرســـة

                               2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   جهاد محمد إبراهيم محمد معجبه   1

   هدير جالل السيد رفاعى   2

   غانم  تقى محمود احمد سعد  3

   حنان احمد عباس   4

   ايمان السيد محمد عبد السالم   5

   ندى حلمى عبد الستار عوض   6

   نادية عثمان على الدمرداش  7

   منى حسن سعد حسن الكمنجى   8

   منى محمد عبد هللا على   9

   مروه عبد الناصر حسن على حموده  10

   يالمارينا يوسف عبد المسيح دان  11

12     

13     

 

  -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

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـاء طالب التربيأسم  

   

 Eالشعبة /                       عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1ايتاى                     اسم المشرف /  ب لطفى االسطى ثالمدرســـة/   

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل ـــــــــماإلســــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس م

   نورهان عوض عبدهللا بسيونى ناموس   1

   مياده محمد علوانى حاتم   2

   سمر حسن محمد محمد زهران   3

   منار فريد على حسن ابو حشيش    4

   إيمان سالمه حمزه عبد هللا سلمان  5

   اروى على فايز عبد الهادى رشوان   6

   مان عيسى سليمان طايعمريم سلي  7

   صفاء نبيل فتحى ابراهيم السقا  8

   مى محمود كمال شلش  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 
 

 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 Eالشعبة /                       عام  الرابعةالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /                        شبراخيت  ث بنات/المدرســـة

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   امل محمد ابراهيم عبد السيد مرجان   1

   ايمان احمد ابراهيم شركس  2

   صفاء وجيه السيد عبد الرحمن عمر  3

   مكرم عبد الطيف عبد العزيز  بشاير  4

   اسماء عبد الحميد محمد ابراهيم شعله    5

   ايه عالء عبد المنعم غنيم  6

   شيماء حسين بسيونى الكومى عبد الاله  7

   هاجر احمد محمد مصطفى مسعود   8

   هدى عصام احمد محمد حسين   9

   سارة فوزى محمد   10

    مى محمود محمد سالم  11

12     

13     

14     

15     

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم                  المختص  
 

 

 

  
 

  


