
 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201امعي ة للعام الجـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة /   تاريخ              عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1اسم المشرف /            كفر الدوار         بنات ث /المدرســـة

                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   الح زين العابديننورهان ص  1

   خلود عبد العزيز محمود محمد الجنيهى  2

   ياسمين اشرف احمد   3

   اسماء محمد على حسن احمد   4

   ندا عبد اللطيف السيد الوكيل   5

   مى على محمد سيد احمد   6

   نيره ابراهيم محمد ابراهيم حميده   7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  -ملحوظة :

 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 إلى قسم التربية العملية شهريا   يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم               المختص 
 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـالتربيأسماء طالب   

   

 الشعبة /   تاريخ             عام  رابعةالفرقــــة /  ال

 -1اسم المشرف /                 المحموديه     بنات ثالمدرســـة/  

         

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منال ابراهيم محمد دراز   1

   اميره ابراهيم عبد الاله ابو العز  2

   انغام عبد الوهاب ابراهيم حسين عبده   3

   اسماء عبد هللا ناجى السنوسى   4

   زهره رمضان السيد عوض   5

6     

7     

8     

9     

 

  -ملحوظة :

 

 بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية 

 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  

   

 الشعبة /   تاريخ                   عام رابعةالفرقــــة /  ال

 -1دمنهور                  اسم المشرف /  ث عمر الوكيلالمدرســـة/  

                                       2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   رحمه محمد محمد حموده  1

   حسين هاشم سماط رنا  2

   اسراء غازى عاشور ابو زيد  3

   اميره اشرف محمد االبيارى  4

   ايه محمد هنداوى المكاوى  5

   مريم رأفت رزق سيدهم  6

   مروه مصطفى عبد المعز  7

   ايه السيد عبده سعيد  8

   اسراء عبد المنعم زكى عمرو  9

   منار سعد على الحناوى  10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 إلى قسم التربية العملية شهريا   يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم                 المختص 
 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي     

   

 الشعبة  / تاريخ                  ام عالرابعةالفرقــــة / 

 -1اسم المشرف /                               ث بنات بدمنهور/المدرســـة

                                       2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل ــــــــــــــــــــــــــــــماإلســـــ رقم الجلوس م

   اميره السيد محمد الجنيدى   1

   ابراهيم محمد اسماعيل عبد هللا   2

   عبد هللا عماد عبد هللا بدر الدين   3

   محمود خميس السيد المنزالوى   4

   نورهان خالد محمد سيف  5

   اميره منير على عبد الرازق   6

   هبه شعبان عبد الحميد حسونه   7

   اميره جابر عبد الحليم علوانى   8

   اميمه عاطف عبد الحميد موسى   9

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية           

 لتربية العملية شهريا  يتم تسليم الغياب إلى قسم ا 

 

 رئيس القسم       المختص


