
 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

1 

 م7102/8102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 فيزياءالشعبة :              :الثالثة                               الفرقة 

   اسم المشرف/                                                     (  )ايتاي البارود ماجده الصيرفي:المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

خ تاري
 التحويل

 مالحظات

   فاطمه عبدالعظيم محمد محمد   2

   ايه جمال جالل محمد رضوان  3

   سحرابراهيم محمد دراز  4

   ريم رضا محمد بقوش  5

   ايمان سمير محمد ابوحجره  6

   اسراء مراد فتحي غالب   7

   صابرين جمال صالح الجمل   8

   عبدالعظيم محمد عبدالجليل صدقه   9

   غاده شعبان كمال احمد عامر  20

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 

               

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

2 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء  الشعبة :          الثالثة                             : الفرقة

 اسم المشرف :                     بنات ابوحمص  االرشادع:المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

  فيزياء سمير غريب البدري   2

   ايمان السيد احمد بسيوني   1

   اسراء حمدي محمد مرزوق  3

   نرمين عبدالعزيز خميس   4

   احمد سعد محمد سيد احمد   5

   عبير نبيل خميس كامل   6

   جمال ابراهيم احمد ساميه   7

   احمد محمد سعد عبدالحميد   8

   عبير محمد سعد عبدالحميد   9

  فيزياء محمود محمد عطاهلل الجزار   20

22     

21     

23     

25     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

3 

 م1027/1028العملية للعام الجامعى أسماء طالب التربية 

 فيزياءالشعبة :                       الثالثة                        : الفرقة

 اسم المشرف :                       الزهور بنات المحموديه : المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   عال محمد سالمه النواني  2

   تسنيم ابراهيم بسيوني ناصف   1

   هدير عرابي عبدالعزيز عرابي   3

   مصطفي الفقي  االء محمد عبدهللا  4

   امنيه سيد زكريا عبدالحميد شكر   5

   ايناس محمد عبدالحميد جبل  6

   ايمان ثروت محمد الجمال   7

   عبد هللا صبرى جاد هللا احمد   

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

4 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 فيزياءالشعبة :                  لثالثة                    االفرقة : 

 اسم المشرف :               الحديثه بنات كفر الدوار المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 مــــــــــــــــــــــــــاالس

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسراء محمد السيد محمد احمد   2

   مني عمر عبدالقادر محمد بركات   3

   ايه فاروق حسن عبدهللا   4

   ساره سمير محمدي زيدان   5

   اماني محمود مصطفي محمود   6

   محمد سامي محمد نبيل   7

   محمود محمد فريج  8

   االء رجب سعد حسن خليفه   9

   محمود علي محمد عثمان   20

   محمد صبري عبد السالم جاب هللا   22

   براهيم محمد سمير محمد ا  21

   مصطفي حمزه حامد محمد   23

   محمد عاطف مصري عبدالعزيز  24

25     

     
 

  

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

5 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 فيزياءالشعبة :          الثالثة                        الفرقة 

 سم المشرف :ا    )دمنهور(  بنات ع الجمهوريه المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسراء محسن هندي منيسي   2

   اسراء عبدالنبي عبدالسالم الخراشي  1

   امنيه حسن حسين قشيوط   3

   عال عبيد عبدالواحد محمد   4

   ساره بهجت طلبه عبدالمجيد عمران   5

   نورهان عبدالفتاح الكومي  6

   حمرهايه محمود محمد   7

   قدريه جالل محمد العتر  8

   يارا مصطفي علي مساعد   9

   دعاء فكري محمود دياب   20

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

6 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 ياءفيزالشعبة :                                    الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف : (     التعاون الجديده بنات  )احمدعفت   المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   صفاء عبدالجليل سالمه   2

   امل يحي عبدالمنعم الشرباتي   1

   زينب عبدالغني شعبان   3

   سندس محمد حسن الصباغ   4

   وداد علي سعد القويصي  5

   اء سعيد مصري عطيه اسم  6

   بسنت محمد محمود عثمان   7

   جهاد محمد رجب محمد   8

   ساره سمير محمدي زيدان حسب هللا   9

   سميحه ابراهيم رجب    20

22     

21     

23     

24     

25     

     

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 فيزياء الشعبة : ة                               الثالث: الفرقة

 اسم المشرف :     (  بدمنهور) بنين ع :الملك فيصل المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   عبدهللا خميس السعيد ابوفاطمه   2

   عبدهللا جبري جادهللا الطويل   1

   محمد محمود احمد محمود بدر   3

   مود علي محمد عثمان مح  4

   محمود محمد ثابت عبدالفتاح   5

   احمد علي احمد عبدالفتاح   6

   علي سعدهللا فريج علي  7

8  
محمد وجيه محمد  حامد 

 عبدالمجيد
  

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

8 

 م6102/7210أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :               الثالثة                    الفرقة : 

 اسم المشرف :             الحديثه بنات كفرالدوار المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ساره عبدالكريم حسنين   2

   سهي سعيد محمد امين   1

   ايه محمد صالح الدين بيومي  3

   شيماء عالء الدين سليمان   4

   ساندرا عاطف فريد رسمي  5

   ايه الشحات اسماعيل حسين   6

   د فوزي صابر ساره محمو  8

   ايه سالمه شحاته السيد   9

   ايه عاشور عبدالباري محمد   20

   ايات جمال حميده عبدالغني   22

   نورهان خالد السيد علي صالح   21

23     

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

9 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :                  الثالثة                      الفرقة 

 اسم المشرف :            ()بكفرالدوار ع:بورسعيد المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

    عبدالعليم السيد السطوحي االء قدري   2

   ايمان عادل محمد النجار   1

   روان محمد عبدالرحيم شوقي   3

   اسراء محمد عبدالسالم الشيخ   4

   ورده محمد شريف عبدالجيد   5

   هند عبدالعاطي محمد النحال  6

   بدالراضي عمحمد فتحي فرغلي   7

   محمد السيد رمضان السيد   8

   مد احمد عبدالسميع عامرمح  9

20     

22     

21     

23     

24     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

10 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                                       الثالثةالفرقة : 

 : اسم المشرف    (ايتاي البارود )  عبدالهادي السقا بنينالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايمان توفيق عبدالمنعم خضر  2

   امل عصام احمد خليل   1

   هدير ابراهيم محمد   3

   رودينا عبدالناصر خليفه محمد   4

   ايمان مهدي عبدالحميد جبريل   5

   عمرو عادل سعد محمد  6

   اسالم موسي نصر الدين علي   7

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

26     

27     
 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

11 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :                              الثالثة: الفرقة : 

 اسم المشرف :                    بنات ابوالمطامير عالمدرسة:

 م
م رق

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

  كيمياء محمد صبري مصري حسن   2

  بيولوجى رقيه حسين فريجه دياب   3

  كيمياء كيرلس سمير ابراهيم   4

  بيولوجى مريم مسعد معوض ابراهيم   5

  بيولوجى حسناء حسن محمد اغا  6

  بيولوجى سحر سعد هللا عبدالرازق  7

  بيولوجى سي احمد ايه شوقي عي  8

9     

20     

23     

24     

25     

26     
 

 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

12 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                               الثالثة: الفرقة : 

 م المشرف         اس         القديمه بنات الدلنجات ع : المدرسة

 م
رقم 

 جلوسال
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   احمد رمضان عبدالخالق كردي   2

   محمود وجيه محمد حامد   1

   ايه رمضان عبدالباري ابوشوشه   3

   فوقيه عبدهللا حسن عبدالمقصود   4

   نورا عاطف عبدالواحد شراره  5

   صابرين امين السيد احمد سرور  6

   عبده عبير شحات محمد مصطفي   7

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

13 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                                        الثالثةالفرقة : 

 شرف :اسم الم                الدلنجات بنات ع الحديثهالمدرسة:

 م
رقم 
الجلو
 س

 االسم
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايناس جابر محمود علي   2

   انهار عبدالسالم محمود   1

   داليا محمد سليمان محمود  3

   دالل رمضان فايز عبدالرازق  4

   علياء محمد عبدالفتاح   5

   ايمان كامل عبدالهادي   6

   اميره محمد يعقوب علي   7

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

26     
 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

14 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :                                  الثالثةالفرقة :  

 اسم المشرف :  الزهور للتعليم االساسي المحموديه المدرسة: 

 م
رقم 
الجلو
 س

 السما
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مني ابراهيم علي الفار  2

   هبه علي علي سليمان عيسي   1

   منه هللا السعيد عمر  3

   منة هللا فكري الشحات عليوه   5

   ساره وجيه صابر عماره   6

   اسراء محمد علي اسماعيل   7

   ايناس منصور متولي عطيه   8

   العينين  هانى ماهر محمد ابو  9

20     

22     

21     

23     

24     

25     

27     

     
 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

15 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                         الثالثة          : الفرقة : 

 اسم المشرف :             صالح سالم كوم حماده المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

  كيمياء مصطفي محمد علي بدر   2

  فيزياء اسماء سامي عبدالنور   1

  فيزياء شعت سميحه ابراهيم   3

  بيولوجى ريهام رمضان محمد عبدالصمد   4

  بيولوجى هدير عبدالرؤف مصطفي خاطر  5

  بيولوجى ندي عالء محمد رشاد سالمه   6

  بيولوجى نصر محمود شلشي االء  7

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

     
 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

16 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :              الثالثة                       الفرقة :  

 اسم المشرف :                        بنات كفر الدوار /ع المدرسة 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   خلود اشرف عبدالقادر محمد  2

   وفاء عصام بشير عبدالحميد   1

   ورد صالح اسماعيل احمد   3

   هدير السيد السيد البوهي  4

   ساره سمير خليفه شاكر  5

   دينا محمد اسماعيل الكومي  6

   ادل جاد السكران ساره ع  7

   نوران ذكي كمال عزيز  8

   شاهنده جمعه يوسف رمضان  9

   اسراء ياسر السيد الوكيل   20

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

17 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                                   الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :           ام المؤمنين حوش عيسي  /المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسماء خالد عبدهللا الشاذلي   2

   ايمان ماهر جمعه عبدالرازق   1

   خلود احمد عبدالحميد القوني  3

   اسراء مصطفي محمد زايد   4

   عبدالعال عوض هللا  ايمان محمد  5

   هاله محمود صالح علي شعيب   6

   امل محمود ابراهيم محمود   7

8  
فاطمه رمضان اسماعيل 

 عبدالفتاح
  

   ابراهيم غريب عصران ابراهيم   9

   نادر عابد فتحي محمود  20

   محمود فتحي محمد بيومي طويله   22

21     

23     

24     

25     

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

18 

 م1027/1028ماء طالب التربية العملية للعام الجامعى أس

 كيمياء الشعبة :                                  الثالثة:  الفرقة

 اسم المشرف :            احمد عفت بنات دمنهورالمدرسة:

 م
رقم 
الجلو
 س

 االسم
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   نهله فراج عبدهللا النجار   2

   هيم فتحي مرشدي اسراء ابرا  1

   بسنت علي حسن محي الدين   3

   نسمه مدحت سعد المراسي  4

   ميرفت اشرف تقي عبدالملك  5

   دينا زين العابدين عبدالمعطي  6

   سهيله عباس عطيه   7

   هبه عبدالمنعم ابوسنه   8

   اسراء محمد سعد الدمنهوري   9

   ميرنا جبر امين مطاوع   20

   ندي سعد محمد عاشور   22

   اسراء مصطفي شمس الدين بكر   21

23     

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

19 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 ءكيميا الشعبة :                                الثالثة: الفرقة : 

 رف :اسم المش         الجمهوريه بنات دمنهور /المدرسة 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسماء عبدالجواد محمد خليف   2

   اسراء عبده احمد عجور  1

   اميره رؤوف محمد عبدالرحمن   3

   اسماء محمود ابراهيم متولي   4

   ايه خميس عبدالرازق الجزار   5

   اميره فوزي ابراهيم عبدالمجيد  6

   كمال عبده اسراء محمود   7

   يارا اشرف حسين سيداحمد   8

   محمد السعيداسماء عادل   9

   ايه مدحت احمد ملوخيه   20

   ياسمين صالح محمد خليفه   22

   مريم شحاته احمد يونس   21
 

 

 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

20 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :                الثالثة                  : الفرقة : 

 اسم المشرف :                  الحديثه بنات دمنهور المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسماء حمدي قاسم شرف   2

   نهال سامي عبدالحليم المصري   1

   هاله ماهر دسوقي زهران   3

   مي مجدي صابر شفش  4

   عصام فاروق فؤاد   كريستينا  5

6  
   اسراء شريف سعيد شريف الحناوي 

   عال تامر محروس الطنطاوي   7

   زينب احمد محمد محمود مبروك  8

   يسرا يسري محمد محمد ابوالزين   9

   دعاء محمد عبد الجواد وهبه  20

   مى فكرى عبد الحميد   22

   ليلى اسالم محمد منصور   21

23     

24     

25     

 
 

 
   

 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

21 

 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياء الشعبة :                                       الثالثةالفرقة 

 اسم المشرف :                  بدمنهور عبد المنعم رياض/ المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   هاني ماهر محمد ابوالعنين   2

   محمد عبدهللا محمود سليمان   1

   رضا محمد ابراهيم   3

   كامل عبدالخالق مصطفي  4

   مصطفي عبدالخالق كامل   5

   احمد رمضان عبدالفتاح نوفل   6

   باهي عبدالصادق صالح   7

   اسامه عبدالحميد عبدالدايم  9

   احمد يوسف صالح   

   عمر محمد فاروق ابوعلو  

   احمد عصام عبدالوهاب   

     

     

     

     

     

     

     

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

22 

 م7102/8102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 كيمياءالشعبة :                  الثالثة                     الفرقة 

 اسم المشرف :                     شبرا بنات منهور  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايه محمد عبدالوهاب المنوفي   2

   ايه محمد عوض ابوجاموس   1

   السيد محمد الكنان ياسمين   3

   بدور محروس الدسوقي ناصف   4

   ايه علي اسماعيل الفقي   5

   دعاء عبداللطيف الغرباوي   7

   تاهامىرضا عوض   9

   اسماء محمد ابراهيم الشرقاوي   20

   يسرا عبدالوهاب كريم الحوتي   22

   اتهام عبدالباسط يوسف الخليفه  21

   ساره سالم فتحي سالم  23

   هاجر ابراهيم عبدالعزيز   24

   الروين احمد اللطيف ايمان  25

26     

27     

28     

29     

10     
                      



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

23 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 Eكيمياء الشعبة :                                 الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :    عمربن الخطاب التجريبيه كفرالدوارالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مينا رفعت ابراهيم موسي  2

   طالئع كامل درويش كامل   1

   ايه سعيد عبدهللا البستاوي   3

   مريم عبدالقادر عبد اللطيف   4

   هاجر سعدالدين حربي  5

   رنا محمد حفني احمد  6

   دينا محمد علي بشندي  7

   الشيماء سامي عبدالباسط  8

   مها مصطفي محمد الغراب   9

   يف نهال سمير محمود الشر  20

   اسراء اسامه زياده   22

   سلمي السيد محمد   21

   اماني اشرف السيد   23

24     

25     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

24 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 Eكيمياء  الشعبة :           الثالثة                     الفرقة : 

 اسم المشرف : هورالتجريبيه دمناسماعيل الحبروك المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   منار احمد صدقي   2

   هاجر عالء الدين محمد   1

   امل صبري عوض   3

   غاده محمد عبدالتواب   4

   اسراء سعيد عبدالعليم   5

   دعاء عزوز السيد   6

   علياء اسامه علي   7

   ايه عادل احمد   8

   عثمانر احمد محمد نو  9

   الشباسىايه السيد السيد   20

   نانسي ناجي نصرهللا  22

   نورهان محمد محمد   21

   اسماء شعبان الشراكسي   23

   االء عبدالفتاح محمد الفار  24

25     

26     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 E كيمياء /الشعبة                                 ةالثالثالفرقة : 

 اسم المشرف :        ةعمرو بن العاص الرسميالمدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   سميره جمال محمد غالي   2

   زينب سعيد عبدالعظيم الليثي   1

   النجاررنا خالد احمد   3

   اسراء نعيم القاضي   4

   سلطاناالء سليمان حسين   5

   اسراء حسن السيد شعبان   6

   مازن محمد لطفي   7

   ايه يحي زكريا النجار   8

    ابراهيم سمر صهيب خليل  9

   اسماء علي محمود   20

   ايه احمد عبده النشار   22

   أبوعوفايه عثمان ابراهيم   21

    الشاطر ايه حسن صبري  23

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

26 

 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 فرنساوىالشعبة :                                    الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :                         بنات ابوحمص ثالمدرسة:

 م
رقم 
الجلو
 س

 االسم
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

    المنعم سها سعد عبد  2

   شيماء محسن عبدالسيد   1

   هدير عمر محمد ابراهيم   3

   اسماء ابراهيم شحاته   4

   مي محمد سالم شلبي   5

   ايمان ابراهيم عباسي   6

   اماني عبدالفتاح محمود   7

   سهير زكي فتحي   8

   احمد حسن محمد حسن   9

20     

22     

21     

13     

24     

25     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 /فرنساوىالشعبة                                الثالثة عامالفرقة 

 اسم المشرف :         كفر الدوار ثعمربن الخطاب /المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   م عبله نادر عثمان عبدالسال  2

   ايه السيد علي محمد   1

   وسام السيد محمود   3

   هدير كارم محمود محمد  4

   غبلايرمارينه  نادر سيد   5

6     

7     

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

28 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى

                       /فرنساوى الشعبة                                   الثالثة : الفرقة

 اسم المشرف :                    الدلنجاتبنات ث الحريه  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   محمد احمد حمزه عبدالحي   1

   منصور جمال الدين منصور  3

   محمد بكري نصر وفاء   4

    زايد هند نبيل امان  5

   علياء شعبان حسين   6

7     

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

29 

 م1027/1028العملية للعام الجامعى  التربية أسماء طالب

 فرنساوى /الشعبة                                   الثالثةالفرقة : 

 المشرف :اسم                     بنات دمنهور  ثالمدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اميره عبدهللا محمد جويلي   2

   ياسمين محمد عبدالشافي   1

   محمد حسن محمد بدر   3

   محمد رضا محروس شحاته   4

   رضا محمود محمد   5

   دين هبه بهي ال  6

   اسراء ابراهيم عبدالعزيز  7

   هند علي رمضان   8

   بسمه سامي الذهبي   9

   هبه حسن عمر حسن   20

   فاطمه منصور العبد   22

   احمد نبيل علي غزال   21

 فرنسى ثالثة عام  سعد رمضان سعد مرسى  23

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

30 

 م1027/1028ام الجامعى أسماء طالب التربية العملية للع

 /رياضةالشعبة                                       الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :                    بنات شبراخيت  عناصرالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   محمود ممدوح عبدهللا   2

   صبري صبري اسماعيل   1

   عبدالفتاح شلتوت دعاء حسن   3

   بسمه جمال فوزي احمد   4

   روان ذكي انصاري   5

   نورهان سالمه محمد  6

7     

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

26     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 رياضةالشعبة :                                        الثالثة/الفرقة 

 اسم المشرف :                   بايتاى ماجده الصيرفي /المدرسة:   

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مفيد خالد وهبي عبدربه   2

   حماسي صبحي داغر   1

   امينه عرفه علي سلمونه   3

   يمني محمد عبدالمنعم   4

   نورهان محمد ممدوح  5

   محمد سمير فهمي   6

   خالد اسامه خالد   7

   ابراهيم ناصر عبدالغفور   8

   عبدهللا سعيد فتحي عبدالعزيز   9

   سعد السيد عبد هللا محمد   20

22     

21     

23     

24     

25     
 

 

  

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

32 

 م1027/0281أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 رياضةالشعبة :                                   الثالثة/الفرقة 

 سم المشرف :ا                  بنات المحموديه ع المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

2     

1     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 /رياضةالشعبة                                    الثالثة الفرقة :

 اسم المشرف :                 ع بنات كفر الدوار السالم  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   شيماء محمد عبدالعزيز احمد   2

   علياء السيد عبدالرحيم   1

   نورا ابراهيم عبدالعزيز   3

   ايه محمود رجب  4

   اميره حمدي محمد   5

   ايمان فوزي صادق محمد   6

   االء احمد محمد السيد  7

   هند خالد احمد عمران   8

   اسراء رزق ابراهيم   9

   خليل يوستينا اميل  20

   علي عبدالسالم محمد   22

   احمد محمد علي موسي   21

23     

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

34 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 رياضة  الشعبة :                    الثالثة                 الفرقة

 اسم المشرف :          كفر الدوار ع بنات  الحديثهالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   نبيل محمد عبدالرحيم جمعه   2

   محمود جمعه سرور   1

   احمد سامي محمد عبدهللا   3

   محمد عادل محمد محمد   4

   اسامه موسي محمد موسي   5

   محمد عادل حسب النبي   6

   محمد احمد عبدالصادق   7

   د جالل ابراهيم خال  8

   جمعه صابر  جمعه   9

   احمد نبيل صالح   20

   محمد بدر محمد يوسف   22

   سوزان عبدالباسط محمد   21

   اميره احمد عمر غزال         23

24     

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى  

 رياضةشعبة :ال                                    الثالثة /الفرقة 

 اسم المشرف :                     بدمنهور احمد عفت المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   نورهان السعيد التراسي  2

   هدير علي الدمنهوري  1

   منة هللا حمدي صالح   3

   ساره الصافي محمد الصافي   4

   بله خالد عبدالباسط ع  5

    اسراء عادل عبدالمنعم   6

   اسراء محمد احمد الشرقاوي  7

   شاهنده رضا جابر   8

   ميرنا عزت محمد اللقاني   20

    حجاجامل خميس عبدالعزيز  22

21     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى  

 رياضةالشعبة :                                   الثالثة الفرقة : 

 اسم  المشرف               الجمهوريه بنات دمنهور /  المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   هبه خالد سعد عبدالرؤوف   2

   هبه احمد ذكريا   1

   ايه ماهر فاروق   3

   حمد عبدالفتاح نهله م  4

   دينا علي ابراهيم   5

   حالوه عليوه صبري هاجر  6

   شيماء محمد نافع   7

   اميره عبد المنعم محمود   8

   هاجر رضا اسماعيل السيد   9

   دينا اشرف محمود الوكيل  20

   االء حلمي شوقي   22

   حسام عبدهللا يوسف   21

   يم خلود عبدالمنجي ابراه  23

   منار علي مغازي   24

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

37 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 رياضةالشعبة :                                    الثالثةالفرقة :

 سم المشرف :            الملك فيصل بنين دمنهور  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 حظاتمال

   عبدالرحمن رمضان احمد   2

   محمد سالمه محمد   3

   محمد سامح جالل   4

   مصطفي نصري بصل   5

   عبدالرحمن حامد عبده   6

   احمد محمد وفدي   7

   محمد رمضان احمد عوض   8

   ايهاب عنتر سلمان   9

   مصطفي محمود راتب نصار  20

    اسامه محمد السيد شعبان  22

   محمد حسن طحاوي   21

   احمد رضا احمد   23

   محمد جمعه عوض   24

25     

     
 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى

  رياضة/ الشعبة                                       الثالثةالفرقة : 

 سم المشرف :ا                      االرشاد ابوحمص  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   محمود حسن عبدالعزيز   2

   شيماء عبدالمجيد عبداللطيف   1

   سمر كارم مرزوق   3

   غاده رجب عبدهللا ابو اميره   4

   اسماء محمود صالح محمد متولي   5

   دينا محمد مصطفي احمد   6

7     

8     

9     

20     

22     

21     

23     

24     

     
 

  َ  َ 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  
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 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 رياضة الشعبة :                                  الثالثةالفرقة : 

                                 اسم المشرف              ابوالمطامير بنات  /ع بناتالمدرسة

 م
م رق

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   علي عبدهللا علي   2

   ابراهيم منصور ابراهيم   1

   عبدهللا مصطفي احمد   3

   مصطفي نصر عبدالحميد   4

   ساره طارق غريب   5

   عبدهللا حامد عبدهللا   6

7     

8     

9     

20     

22     

23     

24     

25     

     
 

 

 



 جامعة دمنهور

كلية التربية                        

 قسم التربية العملية

 ال يتم التحويل اال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية لحوظة:م

يالية شهريتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالك  

40 

 م1027/1028أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى  

 رياضةالشعبة :                 :الثالثة                               الفرقة 

 اسم المشرف/                                                         :صالح سالم كوم حماده          المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اميره رضا اسماعيل البدري   2

   ريهام محمد محمد ابوركبه   1

   مصطفي عبدهللا عبدالمقصود   3

   احمد محمد فوزي   4

   محمود محمد رشاد   5

   محمد علي محمد شلبي   6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


