
 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016الجامعي أسماء طالب التربية العملية للعام 

 Eبيولوجى الشعبة :                                    الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:           عمر بن الخطاب التجريبية كفر الدوارالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   هاجر احمد صالح عبد الفتاح   1

   اسراء حسن عبد الحميد محمد   2

   داليا ممدوح عبد الواحد عبد الحميد   3

   جهاد رمضان عبد المجيد   4

   اسماء على محروس ناصف   5

   االء عبد القادر دراز  6

   رانيا فكرى عبد الحليم   7

   مصطفى محمود فؤاد عبد المالك   8

   االء جمال السيد عوض   9

   شعبان عبد الفتاح الراشيدىسلمى   10

11     

12     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016للعام الجامعي أسماء طالب التربية العملية 

 Eبيولوجى  الشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                      اسماعيل الحبروك بدمنهورالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اسماء حسين سعد جاب هللا  1

   خفاجةجهاد نصر احمد   2

   اسراء كمال محمود عوض   3

   احمد محمد وفيق عتلم   4

   رنافرج شوقى االشقر   5

   منة هللا محمد حسن اغا   6

   اية سليمان فرج خاطر   7

   اميرة السيد هالل  ابراهيم   8

   عبدو كتات سعاد ناصف  9

   االء عرفة سيد أحمد   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 Eالشعبة : بيولوجى                        الثالثة عامالفرقة : 

 بدمنهور        اسم المشرف: المدرسة:عمرو بن العاص التجريبية 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   رحاب محمود عبد الرحمن عيسى   1

   اسراء السيد حامد شاكر   2

   دعاء محمود محمد مصطفى   3

   يمنى عبد الباسط عبد الفتاح بهنسى   4

   ياسمين عبد المحسن محمد القاضى   5

   هند مصطفى عبد العظيم  6

   هادى عصام احمد القاضى  7

   محمود اشرف محمد عاصى   8

   فاتن سيد احمد محمد محمود  9

   احمد ماهر محمد مصطفى   10

11     

12     

 

 إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم التحويل ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا
 


