
 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                               اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                                    بدمنهور التحرير :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   محمد محمود صابر محمود  1

   موسى العزيز عبد خميس سحر  2

   محمد محمود القادر عبد محمد  3

   الدين عز على محمد رانيا  4

   سيد ابواستة جبريل ياسمين  5

   محمد سليمان محمود فاطمة  6

   العاطى عبد حمنالر عبد محمد مريم  7

   فايد الفتاح عبد على يمنى  8

   محمد هللا عبد محمود فاطمة  9
   غانم سعد السيد نورهان  10

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية مليةالع التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                              اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : رفالمش اسم                       بدمنهور الجديدة الرضوان :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   اسماعيل العزيز عبد ريهام  1

   السيد مصطفى ياسمين  2

   هللا عبد اسماعيل محمد ياسمين  3

   عشماوى ايوب صبحى لمياء  4

   الدبابى اسماعيل شهدى محمد  5

   فارس احمد مجدى الشيماء  6

   فندىاال المجيد عبد على خلود  7

   الجمسى مسعد اسامة امل  8

   احمد توفيق السيد احمد  9
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                              اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                            بدمنهور النديم هللا عبد :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 لتحويلا
 مالحظات

   غزال على خميس الرحمن عبد  1

   رضوان على السيد محمد  2

   بحر محمد اسماعيل محمد  3

   السيد محمد على محمد  4

   الحلفاوى فؤاد رضا محمود  5

   المسيرى الفتاح عبد مجدى دعاء  6

   رحال عيسى على هبه  7

   مبارك عيد العزيز عبد عيد هادى  8

   القويعى السالم عبد احمد  9
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية البط أسماء

 انجليزى:  الشعبة                                اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                                   بشبراخيت السعادة :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   القيم يمابراه رضا نورهان  1

   شنودة صبحى لطيف روجينا  2

   البنا الشافعى عبد عصام سناء  3

   غراب محمد مصطفى حنان  4

   اسماعيل فتحى مبروك هاجر  5

   الصياد حامد العزيز عبد حامد اميرة  6

   هللا عطا هللا عبد محمود عادل امانى  7

   بركات ابراهيم فوزى محمد  8

9     
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                             اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                          الدلنجات الصديق بكر ابو:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   السيد بدر زين ايمان  1

   مكاوى الجواد عبد مصطفى اية  2

   شرارة الوهاب عبد تمام هالة  3

   توفيق محمود صبرى مها  4

   الباقى عبد علوانى حمدى امل  5

   عياد لطفى محمد ريهام  6

   محمد فهمى الشحات مى  7

   محمد خميس ناجح غادة  8

   المقصود عبد محمود سالم امنية  9
   عبده مصطفى محمد شحات احمد  10

   شرف محمد السيد الرحمن عبد  11

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                            اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                                  المحمودية بنات :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الطويل المعطى عبد قطب شعبان  1

    عيلة حمدم السيد سعد هند  2

   الحفيظ عبد محمد سعد سمر  3

   غنيم فاروق هللا هبه  4

   حجازى محمد احمد نجوى  5

   محبوب ابراهيم هللا عبد شيماء  6
   بركات محمد امين المنعم عبد وفاء  7

   الفيومى هللا فتح فوزى هاجر  8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 
 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                          اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                              الدوار بكفر االيمان:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الحداد حسن محمد عيد  اميرة  1

   حواس محمد حواس شروق  2

    غازى بدر رضا احمد  3

   القرضاوى احمد كامل محمد ندا  4

   طلبة عوض رضوان خلود  5

   غازى المجيد عبد صالح مرفت  6

   الدين شمس عثمان السيد طه اسراء  7

   على محمد سمير هللا منة  8

   فايد رجب اشرف بسنت  9
   المنعم عبد محمد محمد دارين  10

   على احمد السيد جهاد  11

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 نجليزى ا: الشعبة                                   اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                 الدوار كفر التجريبية الخطاب بن عمر:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   احمد ابراهيم رمضان روان  1

   حسن يوسف مصطفى امنية  2

   التلت على محمد على هدير  3

   الواحد عبد الرحمن عبد محمد  4

   ريحان على محمد على سارة  5

   المجيد عبد على مصطفى شروق  6

   محمد مصطفى محمد نادر دعاء  7

   الحناوى ايوب خالد الشيماء  8

   حسين حسن على خالد  9
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  انجليزى: الشعبة                                   اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                                       حمص ابو(أ)بنات :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   نعمة ابو الحميد عبد سعيد ايناس  1

   السداوى الغنى عبد نصر احمد  2

   السرساوى السالم عبد فهمى ماهر اية  3

   المدخوم حسن سعد عادل دينا  4

   مرسى رمضان ابراهيم رانيا  5

   غنيم زكى ايمن اية  6

   منصور شعبان محمد رغدة  7

   بدوى محمد اشهب اسراء  8

9     
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                                اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف اسم                                المطامير ابو المشتركة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   المقصود عبد محمد سعد محمود  1

   سليمان على فتحى ضحى  2

   الشيخ امين النبى عبد هدير  3

   شلبى رزق فاروق مى  4

   العطار الحفيظ عبد محمود نرمين  5

6     

7     

8     

9     
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                                 اساسى تعليم ثالثة : الفرقة

   : المشرف                   عيسى بحوش بديوى العظيم عبد :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   شيشح احمد  الرحمن عبد جمعة سمية  1

   الفحام محمود المنعم عبد اميرة  2

   سالم العزيز عبد يسرى اسراء  3

   الزينى سعد سعيد السيد ابتسام  4

   الشيخ على محمد علياء  5

   علوانى بكر ابو  محمد عائشة  6

7     

8     

9     
10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة               اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة : الفرقة

 : المشرف                      عيسى بحوش الحديثة :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الهادى عبد محمود فوزية  1

   محمود منصور احمد سارة  2

   مصطفى محمد حمادة ندى  3

   المجيد عبد سالم محمد مروة  4

   نوار على العزم ابو الجم نورا  5

   خميس يوسف نصير شيماء  6
7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
    

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة                                                         

 بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم                                        
 

 دمنهور جامعة
 التربية كلية



 العملية التربية قسم
 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 ليزىانج:  الشعبة                                 اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                         حمادة بكوم كامل مصطفى :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الجيشى ابراهيم احمد محمد  1

   هيكل احمد عوض مصطفى  2
   سعد محمود هاشم ريهام  3

   زايد اللطيف عبد عاطف مى  4

   مرىال  االلة فتح على اثار  5

   احمد سيد السالم عبد هللا عبد اسراء  6

   المجد ابو مهنا مهنا زهراء  7

   محمد رفعت محمد نورا  8

9     

10     

11     

12     

13     
 

 شهر بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم                                                          بالكل العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة                                               
 

 
 
 

 دمنهور جامعة
 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 



 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                           اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                           بدمنهور الجيشى بنى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حربى امين الرحمن عبد محمد منال  1

   النوحى الكريم عبد نشات ابتسام  2

   البنا محمد محمد رانا  3

   رجب محمد عيسى شعبان نهلة  4

  باقى مهنا حلمى القادر عبد سماء  5
   الوارث عبد صبحى نادية  6

   الونيس عبد غانم شعبان وسام  7

   الداهش احمد سمير اسماء  8

   عوف ابو رمضان مصطفى سامية  9

   عيد احمد فتحى يارا  10

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 
 دمنهور جامعة

 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 



 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                           اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                     بدمنهور المعلمات ملحقة : المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   قمح ابراهيم محمود ابراهيم  1

   رضوان محمد هللا فتح محمد اسراء  2

   عشرة الحميد عبد حسين محمد كرم جهاد  3

   الهلب السعيد محمد حسام  4

   هللا حب احمد محمد ربيع داليا  5
  الخارج من باقية شامة محمد زكريا اسماء  6

   العيسى المنعم عبد ابراهيم سارة  7

   الجدع توفيق ابراهيم طارق  8

   حسين محمد القادر عبد مجدى عال  9

   شمسية شعبان محمد غادة  10

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 
 دمنهور جامعة

 التربية كلية
 العملية التربية قسم

 



 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 انجليزى:  الشعبة                         اساسى تعليم ثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                     البارود ايتاى المشتركة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   سالم الرحيم عبد محمد الرحيم عبد الفت  1

   الجبارس على احمد اسراء  2

   عرفات لوهابا عبد عوض نهاد  3

   شنب ابو حسن احمد محمد ندى  4

   بحيرى السيد فؤاد غادة  5
   سليمان نصر محمد ماهر مى  6

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة


