
 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 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                        الرابعه عام: الفرقة

 اسم المشرف/                           ث بنات بالدلنجات:المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايه عوض فؤاد عبدربه   2

   ريهام حسن عبدالقادر عيسي   1

   داليا الونيسي عبدالقادر   3

   حمودة محمد محمود اية  4

   عال راتب فرج   5

   حسين هنورا عيد  6

7     

8     

9     

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  

2 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                    الرابعةة :الفرق

 اسم المشرف :                  بنات حوش عيسي  ث المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 مــــــــــــــــــــــــــاالس

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   بسنت هاشم محمد   2

   مصطفي محمد احمد   3

   حميد ريهام عبدالمجيد عبدال  4

   والء عبدالكريم االنصاري   5

   اميره محمود حسن صالح   6

   رانيا سعيد عبدالفضل   7

   اسراء رجب عبدالمؤمن   8

   دعاء صبحي محمد نصر   9

   صبري موسي راتب   20

   اسالم عبدالمنعم احمد   22

   علي نبيل مسعود عبدالعزيز   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  

3 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                    /الرابعةالفرقة 

 اسم المشرف :                 )أ(بنات كفر الدوار ثالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مد سهام مجدي عبدالوهاب اح  2

   مي مصطفي عبدالصمد   1

   احمد مجدي السيد   3

   ايه شعبان  مختار   4

   غاده محمد السعيد بدر   5

   شروق رافت حسين ابراهيم   6

   عبدالرحمن طه محمود   7

   عال احمد مصطفي محمد   8

   اسماء حمدى قاسم  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  

4 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجىالشعبة                                     الرابعةالفرقة : 

 اسم المشرف :                )ب(بنات كفرالدوار ث/المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايه عبداللطيف مصطفي   2

   امل جمال عبدالعال محمد   1

   اسماء مجدي عشماوي يوسف   3

   رانيا عادل بخاطره   4

   ايه محمود ربيع الدمرداش   5

   اميره محمود احمد رضوان   6

   ايمان عزت محمد عبدالهادي   7

   محمد محمد الضيفي ساره علي   8

   اسراء عالء رمضان سعد   9

   ي احمد فاطمه عبدالنب  20

   نرمين حمدي محمود   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  

5 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                الرابعة: الفرقة

 اسم المشرف :                بنات ابوحمص  ث:المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   شيماء اشرف حسن ثابت   2

   سلمي عبدالناصر زين العابدين   1

   نورهان محمد ايوب الشيخ   3

   شيماء عبدالجليل رباب   4

   فاطمه محمد عبدالحي   5

   صابره علي عبدالونيس   6

   شيماء احمد سعد حجازي   7

   اسماء بكر قاسم بكر   8

   سارة محمد عبد المعطى  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  

6 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                  الرابعةالفرقة : 

 شرف :اسم الم                    ابوحمص ث المشتركة  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   حسان محمد عبدالحميد الزين   2

   رجاء عبدالمنعم نوار عبدالمنعم   1

   احمد رزق عبده الديب  3

   هدي سعيد شعبان ابراهيم   4

   اميره محمد   5

   روان عزت عبدالمجيد يس   6

   رانيا محمود عبدالحفيظ رزق  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  

7 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                       الرابعة /الفرقة

 اسم المشرف :                    بنات المحموديه  ث:المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 السما

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسماء علي عبدالستار السعدني  2

   االء عبدربه عبدالعزيز   1

   رنا مصطفي جابر حسب هللا   3

   ريهام محمد السيد الركايبي   4

   ايمان محمد الفار   5

   اسراء محمد احمد الخطاب   6

   ايناس محمد محمد الخامل   7

   دي النحراويايمان فهمي مرش  8

   اية مسعد عبد العزيز خليفة   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  

8 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :الرابعة                               الفرقة :

 اسم المشرف :              دمنهور  عمر الوكيل ث المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مها زكي عزيز حنا يوسف   2

   امنيه محمود محمد   1

   هاله اسماعيل محمد حسن   3

   ايه محمد عبداللطيف   4

   ساره عويس سيد عويس   5

   هدير ربيع ناجي حجازي   6

   نورهان حمدي جالل   7

   د البرنس مها نبيل محم  8

   نرمين حموده خضر  9

   عبدهللا محمود سلوي  20

   شيماء احمد ابراهيم التحفه   22

   عوض محمد ايمان  21

   نرمين حموده خضر  23

   اسراء مراد فتحي غالب   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  

9 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                      الرابعة: الفرقة  

 م المشرف         اس                 دمنهور  /معاذ بن جبل ث المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اميره محمد ناصف كيالني   2

   محمد  اللطيف بكر والء   1

   اسراء جمعه منصور دحروج   3

   ريمان طه محمد عبدالدايم ان  4

   اسراء عادل فتحي النشار   5

   اسماء شاكر رمضان حربي   6

   عمرو محمد العصار   7

   احمد انور علي جمعه   8

   شلشنصر االء   9

   محمود محمد عبد هللا   20

   اسراء مراد فتحي غالب  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  

10 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجىالشعبة :                                  الرابعةالفرقة : 

 اسم المشرف :             فاطمة الزهراءث بدمنهور المدرسة:

 م
رقم 
الجلو
 س

 االسم
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايه عادل محمد عبدالمجيد  2

   لياء نبيل محمد ع  1

   ايمان باسم مرسي السيد  3

   ايه محمود علي حمزه   4

   اسراء ناجي سعيد الزغبي   5

   علياء نصر صالح الدين    6

   سعد سعد هللا عبد الرازق   7

   مروه خالد فاروق   8

   ريهام رمضان محمد عبد الصمد  9

   كريستينا شوقى تاوضروس  20

   شوقى عيسىاية   22

   مريم مسعد معوض ابراهيم  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  

11 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                              الرابعةالفرقة :  

 اسم المشرف :                 ث بنات بدمنهورالمدرسة: 

 م
رقم 
الجلو
 س

 االسم
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   انيور محمد نصر مشكال   2

   شيماء اشرف محمد الطم   1

    شعبان شاهينشيماء رجب   3

    حسناء حسن محمد كامل  5

   رجحه جوده محمود ابراهيم   6

   اسماء جمال محمود هليل   7

   نورا عطيه القبطان   8

   امل جمعه فهمي ابوهاني  9

   رقية حسين فريج  20

   حسناء حسن محمد كامل   22

   هدير عبد الرؤف مصطفى خاطر  21

   ندى عالء محمد رشاد   23

   أميرة صافى الشريف  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  

12 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 بيولوجى الشعبة :                                   الرابعة:الفرقة : 

 اسم المشرف :       E الحبروك بيولوجى اسماعيل  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايمان الشحات محمود محمد   2

   بسنت عبدالفتاح  محمد راشد   1

   رواء ايمن ابراهيم المشد   3

   اميره علي عشماوي   4

   حسن  فردوس محمد علي  5

   ايه السيد احمد رمضان   6

   نرمين محمود حلمي   7

   محمود صالح رزق  8

   عبدالرحمن علي الحلواني   9

20     

22     

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  

13 

 م8102/9102أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 E بيولوجى الشعبة :                                      الرابعةالفرقة : 

 اسم المشرف :                  بدمنهور عمرو بن العاص/ المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   تقي سمير عطيه عزاز  2

   ساره ابراهيم حسن   1

   بدور عادل احمد حسب هللا   3

   اسراء حسن محمد الخوالقه   4

   ندي خالد محمد ابوالمكارم   5

   رقيه عبدالعزيز سعد بدوي   6

   ساره ضحي محمود ابراهيم   7

   ايمان وهبي عبدالوهاب   8

   الشيماء علي توفيق حجازي   9

   احمد عطاهلل اسماعيل الصبر   20

22     

21     
 

 

 

 


