
 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجىالشعبة :                                        الثالثة عامالفرقة :

 :اسم المشرف               االرشاد ع بنين أبو حمصالمدرسة:

 مالحظات التحويل تاريخ االسم رقم الجلوس م

   سماح انور نصر سلطان  1

   مى ابراهيم على الديب   2

   اميرة سالمة عبد القادر   3

   هيالنه محمد احمد البخشوان   4

   فاطمة محمد محمود حجازى   5

   ايمان منصور سعد اسماعيل   6

   اسماء جمعة خميس ابراهيم  7

8     

9     

10     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 كلية شهرياسم التربية العملية باليتم تسليم غياب المجموعة الي ق

 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                                       الثالثة عام  /الفرقة

 اسم المشرف:                            أبو حمص ع الجديدةالمدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   ريهام محمد قطب سالم   1

   اسراء محمد سعد تركى   2

   شيماء على محمد الشربينى   3

   السيد فتحى السيد محمود   4

   احمد طلعت اسماعيل عبد الجليل   5

   سهام محمد محمود احمد  6

   سحر عبد الخالق عيسى  7

8     

9     

10     

     

     

     

     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                                الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                        ع بنات كفرالدوارالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اية احمد رمضان حسين   1

   غادة محمد احمد بدر الدين   2

   سوزان فؤاد كامل   3

   احسان محمد عبد الفتاح عشبه  4

   اسماء عبد الموجود السيد  5

   اية محمد جمعة عوض   6

   شحاته السيد علوانىاية   7

   منة هللا خميس قاسم   8

   رانيا سامى عبد الفتاح احمد  9

   نورهان حسين محمد سعد   10

   اميرة عبد ه على اسماعيل   11

12     

13     

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 التربية العملية بالكلية شهريايتم تسليم غياب المجموعة الي قسم 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                  بكفر الدوار  المكمورة المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   محمد سامى يحيى ابراهيم   1

   مروة ماهر على سيد احمد   2

   اسالم محمود عطية القلينى  3

   نورهان حمدى عبد الواحد القلينى   4

   اية عبد المنعم السيد   5

   عبد الرحمن جمال رمضان      6

   رانيا جمال عيد زهران  7

   ن احمد يوسف محمد ايما  8

   هبه محمد ناجى عبد العاطى   9

   هدير محمد شبل عبد الجواد   10

   نورهان السعيد الوكيل   11

12     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريايتم    

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                       الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                كفر الدوار الحديثة ع بناتالمدرسة:         

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   ياسمين ماهر السيد يوسف   1

   غالية محمد سليمان  2

   نورا صبحى عبد العزيز عبد الجليل   3

   ميرهان احمد محمد على   4

   منة هللا محمود  سعيد   5

   ريهام جمال الدين خفاجه   6

   اسماء السيد محمد يوسف   7

   محمد ري نورهان محمد صب  8

   امنية عصام عبد الفتاح سليمان   9

   اسماء عبد الغنى السيد عرقوب   10

11     

12     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 العملية بالكلية شهريايتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                                   الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                 هدى ع شعراوى كفر الدوارالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   جهاد حسام الدين سعد   1

   منال عبد الحميد عبد المجيد  2

   اسماء رمضان عرفه   3

   رحمة محمد عبد الرحمن   4

   بسمة رمضان عبد الغنى الصاوى   5

   دينا صبحى عبده محمد   6

   غاده فتحى محمد   7

   هدير رجب السيد عثمان   8

   ايه محمد ابراهيم محمد البرنس   9

   رنا حسن رجب البوهى   10

   سلوان محمود  ابراهيم   11

   بسمة بكر السيد متولى   12

13     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريايتم تسليم غياب 
  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                              الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                  ع بنات القديمة الدلنجات المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   دينا عزت محمد ابراهيم   1

   اسماء ربيع فتحى صقر   2

   سارة راتضى ابو بكر   3

   اميمة محمد عبد الفتاح عفيفى   4

    سمر سالم عبد القادر  5

   اميرة عبد الناصر حافظ  6

   اسراء هندى فرج عياد   7

   دعاء ابراهيم عبد الستار الدامى   8

   ايناس يوسف عوض   9

   مياده حسن خلف محمد   10

   منار صبرى عاشور  11

12     

13     

14     

15     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب             

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                              الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:              عبد المنعم رياض ع بنين المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   احمد على محمد عيد سعد   1

   اسالم جمال عبد القادر الشهاوى   2

   كرم عبد الباسط خير هللا  3

   محمد سامى يحيى ابراهيم   5

   محمود عادل على الحوفى   6

   محمود عبد الرحيم محمد حسن   7

   ممدوح ابراهيم ابو زيد   8

   يحيى ابراهيم حسين  سرور  9

10     

11     

 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 

 بيولوجى الشعبة :                               الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:               بايتاى ماجدة الصيرفىالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   محمود عبد الحميد محمد عمران   1

   هدير حافظ عيد   2

   مروة صبرى ابراهيم   3

   رانيا احمد عمارة   4

   هاجر كامل الجمال   5

   شرين عبد العزيز قنديل   6

   غادة مصطفى عبد الفتاح   7

   رشا حسين محمد ابراهيم   8

9     

10     

11     

 

 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 

 بيولوجى الشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                             ناصر ع بشبراخيت المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اسماء شعبان عبد الغنى  1

   اشرقت اشرف ابراهيم   2

   ا عبد المقصود ضمروة ر  3

   اية محمد علوان مهنا   4

   وفاء عادل محروس شيبه   5

   سارة عبد اللطيف السيد رزق   6

   عمر احمد احمد غزالن  7

   يارا احمد رجب جاد  8

9     

10     

11     

12     

13     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريايتم تسليم غياب 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                               الثالثة عامالفرقة :

 اسم المشرف:                                ع بنات ادكوالمدرسة:  

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 كيمياء  ايناس عبد هللا احمد ابو يحيى   1

 كيمياء  ايمان عبد الحق عبد القادر هندى  2

 كيمياء  دينا ابراهيم محمد ابوبكر    3

 فيزياء   عائشة سالمة محمد عشره    4

 كيمياء  رضوى زكريا حسن فشوان   5

 بيولوجى  ايمان محمد محمد شرف الدين   6

7     

8     

9     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 التربية العملية قسم

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                             الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                     ع بنات المحمودية  المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 بيولوجى   نورهان محمد كامل ابو السيد   1

 بيولوجى  جهاد رضا نعيم   2

 بيولوجى   سميرة سعيد السيد خليفة   3

 فيزياء   رنا اسماعيل عثمان   4

 فيزياء   اسماء اساه حسن ونس   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 الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016 بيولوجىأسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                                          الثالثة عامالفرقة :

 اسم المشرف:                          شبرا ع بنات بدمنهور المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   مادونا عماد نجيب عوض هللا   1

   دعاء محمد عطية عبد الجواد   2

   ايمان محمد عوض ابو جاموس   3

   ايمان محمد عماره   4

   هبه محمد ناجى عبد العاطى   5

   وفاء عبد الرازق محمد على   6

7     

     

 

 يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكليةال  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 

 بيولوجى الشعبة :                           الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                الجمهورية ع بدمنهور المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   دالل عبد العزيز على عبد العاطى   1

   هاجر سعد مسعد النور   2

   نهى نصر عبد الرحمن عامر   3

   نورا محمد لبيب السعيد   4

   اسماء محمد محمود بركات   5

   لمياء عبد العال   حمزه  6

   ايه خالد خيرى عبد الجواد   7

   شيماء وليد محمد سليمان   8

   ايمان محمد شحاته المدبولى   9

   سهام جمال عبد العزيز عثمان   10

   بسمة السيد السمخراطى  11

12     

13     

14     

15     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 االتربية العملية بالكلية شهرييتم تسليم غياب المجموعة الي قسم 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى الشعبة :                               الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:               بدمنهورالتعاون الجديدة  المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   رانيا شرفاد عبد الحميد سليمان   1

   اسراء عادل السيد طايل   2

   دعاء محمود عبد المقصود سالمه   3

   رانا رجب احمد رمضان   4

   دعاء شعيب محمد زقزوق  5

   ندى سمير كمال الغرباوى   6

   نورهان احمد على صقر  7

8     

9     

10     

11     

 

 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 -2016العملية للعام الجامعي أسماء طالب التربية 

 بيولوجى الشعبة :                                    الثالثة عامالفرقة :

 اسم المشرف:                      ع بنات بحوش عيسى المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اية السيد عبد العزيز  1

   ايناس محمد عبده عبد الحميد   2

   ايمان عبد السالم عبد اللطيف   3

   رحمه سعيد حامد سرحان   4

   اسماء عيد محمد محمود   5

   ياسمين حمدى مبارك على   6

   امل سالمه حسين شامخ   7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكليةال يتم  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 

 بيولوجى لشعبة :ا                                 الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                             ع بنات ابو المطاميرالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 فيزياء  هاله مجدى فؤادمحمد  1

 بيولوجى  امل عبد القادر عبد الفتاح   2

 بيولوجى  اسراء محمود على مبروك   3

 كيمياء  مروة ناجى عبد الحميد عبد السالم   4

 كيمياء  اسراء كمال عبد المحسن   5

 بيولوجى  محمود عبد الرحيم محمد حسن   6

 بيولوجى  سارة ابراهيم الشحات   7

 بيولوجى  سارة نادى محمود عطية   8

 بيولوجى  ندا صبحى محمد احمد   9

10     

 

 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 

 

 الشعبة : بيولوجى                              الفرقة : الثالثة عام

 اسم المشرف:           المدرسة:صالح سالم بكوم حماده         

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 بيولوجى  شيماء محمد على محمود  1

 بيولوجى  اية عبد الباسط الديب   2

 بيولوجى  اية سمير ابو الخيرمحمود   3

 بيولوجى  مريم محمد صالح الدين البع   4

 بيولوجى  امنية عطية عرفة سعد  5

 كيمياء  ايمان عادل رفعت السقا  6

 كيمياء  مريم عبد السالم الهريدى   7

8     

9     

10     

11     

12     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريايتم تسليم 
 


