
  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجىالشعبة :                                      عام الرابعةالفرقة :

  :اسم المشرف                      ث المشتركة أبو حمص المدرسة:

تاریخ   االسم  رقم الجلوس  م
  مالحظات  التحویل

      سماح انور نصر سلطان    ١
      مى ابراھیم على الدیب     ٢
      امیرة سالمة عبد القادر     ٣
      ھیالنھ محمد احمد البخشوان     ٤
      فاطمة محمد محمود حجازى     ٥
      ایمان منصور سعد اسماعیل     ٦
      اسماء جمعة خمیس ابراھیم    ٧
٨          

  

  إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال یتم التحویل  :ملحوظة

  كلیة شھریاسم التربیة العملیة بالیتم تسلیم غیاب المجموعة الي ق
  

  

  

  

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                       عام الرابعة  /الفرقة

  اسم المشرف:                                ث بنات بأبوحمصالمدرسة:

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      ریھام محمد قطب سالم     ١
      اسراء محمد سعد تركى     ٢
      شیماء على محمد الشربینى     ٣
      السید فتحى السید محمود     ٤
      احمد طلعت اسماعیل عبد الجلیل     ٥
      سھام محمد محمود احمد    ٦
      سحر عبد الخالق عیسى    ٧
٨          
٩          
١٠          
          
          
          
          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  التربیة العملیة بالكلیة شھریا یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم
  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                 عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:             كفرالدوار البیضا ث المشتركة المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      ایة احمد رمضان حسین     ١
      غادة محمد احمد بدر الدین     ٢
      سوزان فؤاد كامل     ٣
      احسان محمد عبد الفتاح عشبھ    ٤
      اسماء عبد الموجود السید    ٥
      ایة محمد جمعة عوض     ٦
      علوانىایة شحاتھ السید     ٧
      منة هللا خمیس قاسم     ٨
      رانیا سامى عبد الفتاح احمد    ٩
      نورھان حسین محمد سعد     ١٠
      امیرة عبد ه على اسماعیل     ١١
١٢          

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة 

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى شعبة :ال                                   عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:         بكفر الدوار  صالح سالم ث بنین المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      محمد سامى یحیى ابراھیم     ١
      مروة ماھر على سید احمد     ٢
      اسالم محمود عطیة القلینى    ٣
      نورھان حمدى عبد الواحد القلینى     ٤
      ایة عبد المنعم السید     ٥
      عبد الرحمن جمال رمضان        ٦
      رانیا جمال عید زھران    ٧
      ن احمد یوسف محمد ایما    ٨
      ھبھ محمد ناجى عبد العاطى     ٩
      ھدیر محمد شبل عبد الجواد     ١٠
      نورھان السعید الوكیل     ١١
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا   
  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                            عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:               (ب) مسائىبنات كفر الدوار ثالمدرسة:         

رقم   م
 تاریخ  االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      یاسمین ماھر السید یوسف     ١
      غالیة محمد سلیمان    ٢
      نورا صبحى عبد العزیز عبد الجلیل     ٣
      میرھان احمد محمد على     ٤
      منة هللا محمود  سعید     ٥
      ریھام جمال الدین خفاجھ     ٦
      اسماء السید محمد یوسف     ٧
      محمد ري نورھان محمد صب    ٨
      امنیة عصام عبد الفتاح سلیمان     ٩
    اسماء عبد الغنى السید عرقوب     ١٠
١١          
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  العملیةقسم التربیة 

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                    عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                (أ)صباحى كفر الدوارث بنات المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      جھاد حسام الدین سعد     ١
      منال عبد الحمید عبد المجید    ٢
      اسماء رمضان عرفھ     ٣
      رحمة محمد عبد الرحمن     ٤
      بسمة رمضان عبد الغنى الصاوى     ٥
      دینا صبحى عبده محمد     ٦
      غاده فتحى محمد     ٧
      ھدیر رجب السید عثمان     ٨
      نورھان حمد القلینى     ٩
      رنا حسن رجب البوھى     ١٠
      سلوان محمود  ابراھیم     ١١
      بسمة بكر السید متولى    ١٢
١٣          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  العملیةقسم التربیة 

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

   بیولوجى الشعبة :                             عام الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                         بكوم حماده  ث بنات  المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
  بیولوجى       رحمھ حسن عبد الودود    ١
 بیولوجى    اسراء سلیمان سلیمان ابوزینة    ٢

 بیولوجى    ھدیر ابراھیم انور السعدنى     ٣

 بیولوجى    ندى جالل محمد عبد الرازق     ٤

 بیولوجى    امانى عبد القوى محمد ندا     ٥

 بیولوجى    شیماء محمد على محمود    ٦

 بیولوجى    ایة عبد الباسط الدیب     ٧

 بیولوجى    ایة سمیر ابو الخیرمحمود     ٨

 بیولوجى    مریم محمد صالح الدین البع     ٩

 بیولوجى     سھام جمال عبد العزیز عثمان     ١٠

١١         

١٢         

١٣          
١٤          

  

  ویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةنىال یتم التح :ملحوظة

  العملیة بالكلیة شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة 

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                               عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                        الدلنجات ببنات  ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      دینا عزت محمد ابراھیم     ١
      اسماء ربیع فتحى صقر     ٢
      سارة راتضى ابو بكر     ٣
      امیمة محمد عبد الفتاح عفیفى     ٤
       سمر سالم عبد القادر    ٥
      امیرة عبد الناصر حافظ    ٦
      اسراء ھندى فرج عیاد     ٧
      دعاء ابراھیم عبد الستار الدامى     ٨
      ایناس یوسف عوض     ٩
      میاده حسن خلف محمد     ١٠
      منار صبرى عاشور    ١١
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  العملیة بالكلیة شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة              



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                               الثالثة عام الفرقة :

  اسم المشرف:                           بنینث  عمر مكرمالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      احمد على محمد عید سعد     ١
      اسالم جمال عبد القادر الشھاوى     ٢
      كرم عبد الباسط خیر هللا    ٣
      زید ابو ابراھیم ممدوح    ٥
      محمود عادل على الحوفى     ٦

٧          
٨          
٩          
١٠          
١١          

  بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة ال یتم التحویل إال :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  

  

  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                      عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                بایتاى محمود قطب الثانویةالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      محمود عبد الحمید محمد عمران     ١
      ھدیر حافظ عید     ٢
      مروة صبرى ابراھیم     ٣
      رانیا احمد عمارة     ٤
      ھاجر كامل الجمال     ٥
      شرین عبد العزیز قندیل     ٦

      غادة مصطفى عبد الفتاح     ٧
      رشا حسین محمد ابراھیم     ٨
٩          
١٠          
١١          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا                  
  



  دمنھور جامعة

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
٢٠١٨ -٢٠١٧  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                   عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                         بشبراخیت  ث بناتالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      اسماء شعبان عبد الغنى    ١
      اشرقت اشرف ابراھیم     ٢
      ا عبد المقصود ضمروة ر    ٣
      ایة محمد علوان مھنا     ٤
      وفاء عادل محروس شیبھ     ٥
      سارة عبد اللطیف السید رزق     ٦
      عمر احمد احمد غزالن    ٧
      یارا احمد رجب جاد    ٨
٩          
١٠          
١١          
١٢          
١٣          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة ملحوظة:

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                            عام الرابعة : الفرقة

  اسم المشرف:                       بدمنھور  ث بناتالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
       عبد العاطىدالل عبد العزیز على     ١
      ھاجر سعد مسعد النور     ٢
      نھى نصر عبد الرحمن عامر     ٣
      نورا محمد لبیب السعید     ٤
      اسماء محمد محمود بركات     ٥
      لمیاء عبد العال   حمزه    ٦

      ایھ خالد خیرى عبد الجواد     ٧
      شیماء ولید محمد سلیمان     ٨
      ایمان محمد شحاتھ المدبولى     ٩
      سارة ابراھیم الشحات    ١٠
      بسمة السید السمخراطى    ١١
      ابو جاموسایمان محمد عوض     ١٢
      ایمان محمد عمارة     ١٣
      سھام سعید عبده الحناوى     ١٤
      مصطفى محمد النشار     ١٥
      امانى محمد خلیل ترابیس     ١٦

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:             بدمنھور فاطمة الزھراءث المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      رانیا شرفاد عبد الحمید سلیمان     ١
      اسراء عادل السید طایل     ٢
      دعاء محمود عبد المقصود سالمھ     ٣
      رانا رجب احمد رمضان     ٤
      دعاء شعیب محمد زقزوق    ٥
      ندى سمیر كمال الغرباوى     ٦

      نورھان احمد على صقر    ٧
      أمنیة عطیة عرفة سعد     ٨
      مادونا عماد نجیب عوض هللا     ٩
      دعاء محمد عطیة عبد الجواد     ١٠
      نورھان محمد كامل ابو السید     ١١
      جھاد رضا نعیم     ١٢
      سمیرة سعید السید خلیفة     ١٣
      ایناس عبد هللا احمد ابو یحیى     ١٤
      ایمان عبد الحق عبد القادر ھندى    ١٥
      ایمان محمد محمد شرف الدین     ١٦

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  بالكلیة شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة 



  امعة دمنھورج

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى الشعبة :                                     عام الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                      بحوش عیسى  بنات ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      ایة السید عبد العزیز    ١
      ایناس محمد عبده عبد الحمید     ٢
      ایمان عبد السالم عبد اللطیف     ٣
      رحمھ سعید حامد سرحان     ٤
      اسماء عید محمد محمود     ٥
      یاسمین حمدى مبارك على     ٦

      امل سالمھ حسین شامخ     ٧
      وفاء عبد الرازق محمد على     ٨
      یحیى ابراھیم سرور    ٩
١٠          
١١          
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا

  

  

  



  معة دمنھورجا

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  بیولوجى لشعبة :ا                                  عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                             ابو المطامیر بنات ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

 بیولوجى    امل عبد القادر عبد الفتاح     ٢

 بیولوجى    اسراء محمود على مبروك     ٣

 بیولوجى    محمود عبد الرحیم محمد حسن     ٤

 بیولوجى    سارة نادى محمود عطیة     ٥

 بیولوجى    ندا صبحى محمد احمد     ٦

          
  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریایتم 
  

  

  

  

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  فیزیاءالشعبة :                                   عامالرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                            كفر الدوار بنات ثالمدرسة:

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      سارة ابراھیم حنفى  بیومى     ١
      مى عبد العزیز محمد عبد العزیز    ٢
      اسراء فرحات عبد القادر     ٣
      عمر احمد شعبان     ٤
      ایمان خمیس كامل محمد     ٥
      ھدى خیرى ابراھیم     ٦

      وفاء صبرى احمد محمود     ٧
      امیرة صبحى عبد الحمید     ٨
      خلود محمد عبد المطلب     ٩
      مى عبد ربھ محروس    ١٠
      جھاد سعداوى سعد     ١١
      سلمى حمدى ابراھیم    ١٢
      عطاهللاوسام السید    ١٣
      أحمد حسین السید     ١٤
      محمد موسى عبد القادر رسالن    ١٥

  

  التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال یتم  :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  فیزیاء الشعبة :                                  عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                             بدمنھور بنات ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      ایمان نصر محمد الرومى     ١
      سارة فوزى شاكر الفیومى     ٢
      یاسمین اكرام محمود سلیط     ٣
      امیرة محمد على التونى    ٤
      دینا بھجت محمد عبد الباعث     ٥
      ندى عصام رمضان     ٦

      بسنت مالك عبد الرحمن الكومى     ٧
      نورھان على عبد النعیم     ٨
      دعاء مصطفى عبد المقصود     ٩
      منال ماھر عبد الجواد الطنیخى     ١٠
      صفاء محمد محمود بلح     ١١
      أمیرة محمد محمود ابو العال     ١٢
      امیرة احمد على سلمان     ١٣
      أمیمة ھادى دسوقى    ١٤
      نورھان مختار محمد خطاب     ١٥

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  فیزیاء الشعبة :                                   عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                               بدمنھوربنین  ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      مصطفى محمد رمضان عمارة    ١
      محمد اشرف السید الحویلى     ٢
      محمد الشحات عبد هللا الشرقاوى     ٣
      اسالم فتحى محمد عبد الزیز     ٤
      السید ناصر احمد طھ    ٥
      محمد شعبان حامد عبد الرحمن     ٦

      محمود عبد الخالق كشك    ٧
٨          
٩          
١٠          
١١          
١٢          

  

  بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال یتم التحویل إال  :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاءالشعبة :                                  عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                     بنات الدلنجات  ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      االء ابوخطوة ابوسیف     ١
      اسماء ابراھیم ناجى عوض     ٢
      ھدیر یحیى رشاد     ٣
      اسماء عبد العزیز مھنا     ٤
      ایناس ربیع على     ٥
      محمد حسب هللا حناء صابر    ٦

      اسراء مرسى احمد مرسى    ٧
      اسالم خیرى مصطفى خلیل    ٨
      صالح الدین عبد العزیز مرسى     ٩
      ایمان محمد مكین رفاعى     ١٠
      وسام اشرف معوض السعداوى     ١١
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریایتم تسلیم غیاب 
  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                           عام الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                      شتركة أبو حمص مث الالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      اسماء جمعة محمد الشرنوبى    ١
      ابتسام رمضان محمد النقیب     ٢
      جھاد محمود القصاص     ٣
      سام عبد المولى عبد الفضیل أن    ٤
      اسماء فایز جمال سعد الدین     ٥
      امل محمد عبد العزیز     ٦

      حلمیة كمال محمد     ٧
      اللطیف عبد رسالن نعناعة    ٨
      ابتسام صبحى عبد الغنى عید     ٩
      اسماء محمد ابرھم سلیم     ١١
      دینا مجدى سعد حجاج     ١٢
١٣          

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  العملیة بالكلیة شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة 
  

  

  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                    عام الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                    (أ)صباحىكفر الدوار ث بنات المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      الشنشورى سحر محمد عبد العظیم     ١
      ھاجر محمود عشماوى     ٢
      ھبة هللا محمود برجل      ٣
      امنیة اشرف محمد مختار     ٤
      امانى السید ابراھیم رضوان     ٥
      سحر عادل محمد الحناوى     ٦

      سارة عادل عبد الھادى صباح     ٧
      فاطمة محمد ابراھیم شرف     ٨
      دعاء احمد جابر الحضرى     ٩
      نسمھ نبیھ عبد الواحد     ١٠
١١          
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  شھریایتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة 
  

  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                               الثالثة عام الفرقة :

  اسم المشرف: مسائى          ث بنات كفر الدوار (ب)المدرسة: 

رقم   م
 تاریخ  االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      احمد سمیر كامل شلبى     ١
      احمد ابراھیم الزارع     ٢
      فتحى سامى فتحى     ٣
      سعید عبد الكریم عبد الفتاح     ٤
      تامر محمد فوزى سالم     ٥
      امیرة مصطفى غانم     ٦

      والء كرم جابر عطیھ    ٧
      ایمان عبد الناصر ابو بكر     ٨
٩          
١٠          
١١          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  



  

  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                         عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                            بكفر الدوار المدرسة/صالح سالم 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      امل شعبان رضوان     ١
      ایمان عبد الناصر ابو بكر     ٢
      والء جابر عبد اللطیف قندیل     ٣
      راندا فایز محمود رزق     ٤
      انتصار جمال محمود عبد الفتاح     ٥
      ریھام محمد معوض على     ٦
      سعدیة حامد عبد الوھاب    ٧
      اسراء ھشام عبد الرحمن عبد السالم     ٨
٩          
١٠          
١١          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریایتم تسلیم 
  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                    عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                بالمحمودیة  ث بنات  المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      اسماء محمود محمد عبد الفضیل     ١
      امانى مصطفى محمد سالم     ٢
      صفاء سعید السید بلبولة     ٣
      یاسمین احمد رزق عبد الغنى    ٤
      منى نوح انور عبد الجواد     ٥
      دینا عبد المنعم المسلمانى     ٦

      ایمان رضا عبد الفتاح     ٧
      شیماء حسن السعید     ٨
      شیماءحسن لسید المنزالوى     ٩
      ھاجرطھ ابرھیم البشبیشى    ١٠
١١          
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا

  
  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاءالشعبة :                                      عام الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                        بشبراخیت  /ث بناتالمدرسة 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      سھام صالح الدین السید     ١
      نرمین وجیھ نور اسماعیل     ٢
      نرمین محمد احمد عامر     ٣
      اسماء خمیس عبد الحمید     ٤
      رانیا احمد ابراھیم     ٥

      اسراء جمال عبد الرحیم     ٦
      محمد سمیر ابو العینین    ٧
٩          
١٠          
١١          
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا

  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                    عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                              بنات بدمنھور  ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      ایمان عمار محمد جادهللا    ١
      اسماء ابو بكر الصدیق     ٢
      ھاجر محمود كامل حجاج     ٣
      امیرة عبد الفتاح حسین     ٤
      بسمة جابرامین عاشور     ٥
      ن عوض     ٦

      ھاجر محمود محمد الغندور     ٧
      ھند حسن على     ٨
      عفاف عبد الرازق حموده     ٩
      خضرة عید سالم عبد اللطیف     ١٠
      سارة احمد محمد القصاص     ١١
      شرین عبد المولى قناوى     ١٢
      شناف فاطمة محمد بسیونى ابو     ١٣
      منصوره ماھر محمد ابو عقده     ١٤
      حمدیة مدنى عبد الجلیل     ١٥

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  التربیة العملیةقسم 

  ٧٢٠١ -٦٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                        عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                        بدمنھور بنات معاذ بن جبل ثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      امیرة سعید محمد عبد الحافظ     ١
      امل محمد سمیر سرور     ٢
      عید عبد الوھاب نورھان     ٣
      اسراء سرور السید خضر     ٤
      ھایدى رضا اسعد یوسف     ٥
      القاضى امنیة محمد عبد الرحیم     ٦
      ضحى جمال البشبیشى    ٧
      رانیا سعید محمود ابو غنیمھ     ٨
      عبیر على الشحات ریاض     ٩
      امیرة میخائیل جرجس     ١٠
      سارة عبد المحى احمد الدیب    ١١
      دینا وجیھ جاد عبد هللا     ١٢
      ایة محمد محمود بدوى    ١٣
      ھدیر مصطفى دیاب     ١٤
      نور محمد احمد عبد المحسن     ١٥
      رانیا السعید مھدى سعید     ١٦

  

  إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیةال یتم التحویل  :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٧٢٠١ -٦٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

   كیمیاءالشعبة :                                             عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                بنات دمنھور فاطمة الزھراءثالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      خلود محمد عبد الھادى محمد     ١
      ھدیر جمال سالم الباتع     ٢
      ھند زكریا محمد ملوك     ٣
      امانى السعید كامل     ٤
      نرمین عباس محمد ھندى     ٥
      سارة ابو المعاطى ندا     ٦

      یاسمین عبد الرازق الطویل     ٧
      مارینا وھبھ معوض عطاهللا    ٨
      ایة طارق عبد الفتاح ابراھیم     ٩
      سمیھ خلیل محمد    ١٠
      سلوى محمد فرحات محمد     ١١
      درویش حنان سامى عبد العزیز     ١٢
      یاسمین السید احمد حربى     ١٣
      ایمان صبحى ابراھیم حسان     ١٤
      ھبھ محمود محمد عبد السمیع     ١٥
      تقى أشرف عبد الحمید سعد    ١٦
      سھیلة عبد المنعم فارس     ١٧

  

  

  



  معة دمنھورجا

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاءالشعبة :                                         الرابعةالفرقة :

  اسم المشرف:                       بدمنھورعمر مكرم ث المدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      الغنیمىمصطفى شعبان محمود     ١
      اسماعیل محمد عبد القدر یونس     ٢
      جالل سرحان جالل المغنى     ٣
      كریم عوض عوض محمد     ٤
      یوسف اسماعیل محمد البوالقى    ٥
      احمد محمود محمد الشاھد     ٨
      فاروق ناصر محمد البقلى     ٩
      عبد الرحمن كمال جادو     ١٠
      احمد حمدى عوض عبد الرحیم     ١١
      محمد محمد عبد الفتاح النجار    ١٢
١٣          
١٤          
١٥          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
    

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة

  ٧٢٠١ -٦٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

  كیمیاء الشعبة :                                      عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:               بنات بدمنھورث عمرالوكیلالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      ھبھ حسین عبد المنعم زغلول     ١
      دولت حمدى محمد     ٢
      منار مممدوح محمد ابو الخیر     ٣
      شروق رأفت ابو الدھب     ٤
      نورھان على عبد الھادى    ٥
      كریمات جمال طلحة ابو اسماعیل     ٦

      ریھام حسن حنفى الحداد     ٧
      رانیا  سعید ابو غنیمة    ٩
      سارة مراد شعبان ابو نار     ١٠
      عمر محمد مرزوق النشار     ١١
      میاده احمد شوقى الحناوى     ١٢
      دینا حسن حامد عاشور     ١٣
      ھدیر مصطفى دیاب     ١٤
      ابراھیم مرسى الزھراء فاطمة    ١٥
      ایمان عادل رفعت السقا     ١٦
      مریم عبد السالم ھریدى    ١٧

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة
  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

 Eبیولوجى الشعبة :                                     عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:           التجریبیة كفر الدوار عمر بن الخطابالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل

      ھاجر احمد صالح عبد الفتاح     ١
      اسراء حسن عبد الحمید محمد     ٢
      دالیا ممدوح عبد الواحد عبد الحمید     ٣
      جھاد رمضان عبد المجید     ٤
      اسماء على محروس ناصف     ٥
      االء عبد القادر دراز    ٦

      رانیا فكرى عبد الحلیم     ٧
      مصطفى محمود فؤاد عبد المالك     ٨
      االء جمال السید عوض     ٩
      سلمى شعبان عبد الفتاح الراشیدى    ١٠
      فاطمة أحمد الرفاعى     ١١
١٢          

  

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  التربیة العملیةقسم 
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

 Eبیولوجى  الشعبة :                                    عام الرابعة الفرقة :

  اسم المشرف:                       بدمنھور اسماعیل الحبروكالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      اسماء حسین سعد جاب هللا    ١
      جھاد نصر احمد خفاجة    ٢
      اسراء كمال محمود عوض     ٣
      احمد محمد وفیق عتلم     ٤
      رنافرج شوقى االشقر     ٥
      منة هللا محمد حسن اغا     ٦

      ایة سلیمان فرج خاطر     ٧
      امیرة السید ھالل  ابراھیم     ٨
      عبدو كتات سعاد ناصف    ٩
      االء عرفة سید أحمد     ١٠
١١          
١٢          

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  

  



  جامعة دمنھور

  كلیة التربیة

  قسم التربیة العملیة
  

  ٨٢٠١ -٧٢٠١أسماء طالب التربیة العملیة للعام الجامعي 

 Eبیولوجى  الشعبة :                                عام الرابعة الفرقة :

  بدمنھور        اسم المشرف: التجریبیة عمرو بن العاصالمدرسة: 

رقم   م
تاریخ   االسم  الجلوس

  مالحظات  التحویل
      رحاب محمود عبد الرحمن عیسى     ١
      اسراء السید حامد شاكر     ٢
      دعاء محمود محمد مصطفى     ٣
      یمنى عبد الباسط عبد الفتاح بھنسى     ٤
      یاسمین عبد المحسن محمد القاضى     ٥
      ھند مصطفى عبد العظیم    ٦

      ھادى عصام احمد القاضى    ٧
      محمود اشرف محمد عاصى     ٨
      فاتن سید احمد محمد محمود    ٩
      احمد ماھر محمد مصطفى     ١٠
١١          
١٢          

  ال یتم التحویل إال بمعرفة قسم التربیة العملیة بالكلیة :ملحوظة

  یتم تسلیم غیاب المجموعة الي قسم التربیة العملیة بالكلیة شھریا
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  


