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 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                   :الثالثة                            الفرقة 

   اسم المشرف/                                                                  )دمنهور(   التحرير:المدرسة

 مالحظات يخ التحويلتار االسم رقم الجلوس م

   هاجر السيد محمدى عبد الباقى صالح  1

   شيماء عبد المنعم بشارة  3

   هيام سمير محمد الحصافى  4

   االء خيرى ابو غنيمه  5

   ايه محمد اللقانى  6

   مصطفىمريم شعبان   7

   سوزى محمد ابراهيم البشبيشى  8

   حنان عنتر احمد مرعى  9

   خالد حمدى ابو فاطمة دنيا  10

   يمايه احمد زكريا ابو غن  11

   اسراء عادل الجارحى محمد  12

   عيد بدرياسمين كمال الس  13

   اسراء زكريا عبد المنعم عبد السالم  14

   اسراء صالح محمد عبد النبى  15

     

 

 م

 

               



 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 

 

 

 م6201/7201ى أسماء طالب التربية العملية للعام الجامع

 طفولة الشعبة :          الثالثة                             : الفرقة

 اسم المشرف :                       )دمنهور(:احمد عرابىالمدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسراء شعبان عبد الستارحنفى  1

   اميرة رجب فهيم ابو العطا جاد  2

   شروق احمد محمود سليمان  3

   امل عادل محمد ابو قفة  4

   امانى على السعيد مسامير  5

   االء عبد السالم محمد النجار  6

   الشيماء حافظ عبد العال حافظ  7

   منى عبد الغفار عبد الغنى جمعة  8

   اسماء جمال محمود عبد الرحمن شاهين  9

   سارة محمد محمود الوكيل  10

   نورا محمد رضى عبد الشافى   11

   ضحى احمد ابراهيم وهبة  12

   منار فتحى عبد السالم العبد  13

   اسماء عبد القادر على ضرار  15

 

 



 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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 6201/7201العملية للعام الجامعى أسماء طالب التربية 

 طفولةالشعبة :                الثالثة                        : الفرقة

 اسم المشرف :                       )دمنهور( محمد فريد: مدرسةال

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   مى حامد محمد على عياد  2

   نورهان وحيد المهدى  3

   هدير ايهاب محمد صالح  4

   اسراء صالح محمد عبد النبى  5

   دينا صابر عبد الفتاح سيد  6

   دوح محمد شمسيةبسنت مم  7

   مجدى محمد الخيوطىخلود  8

   محمد السيد الشالوىفاطمة   9

   حنان عبد الستار عبد العزيز رجب  10

   يوستينا رزق بشاى رزق  11

   مريهان رافت عازر قديس  12

   شريف السعيد نصرغادة   13

   االء عبد هللا السيد الفقى  14

   ىالهام موسى عبدة موس  15

     

 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                  الثالثة                    الفرقة : 

 اسم المشرف :دمنهور                الحسن والحسينالمدرسة:

 مالحظات تاريخ التحويل مــــــــــــــــــــــــــاالس رقم الجلوس م

   اسماء سعد مصطفى شريف  1



 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 

   فاطمة احمد عوض ناصف  3

   نورهان محمود  الشرقاوى  4

   هاجر احمد ناصف  5

   اسراء محمد حامد ناصف  6

   نورهان على محمد ابو عجور  7

   اسراء مسعد محمد ابو حسن  8

   االء عبد السالم عبد العظيم   9

   شروق اشرف محمد الدسونيس  10

   اسماء على السيد البدوى شاهين  11

   ياسمين محمد ابو الفتح محمد  12

   ايمان احمد رزق محمد سليمان   13

   كسبةهبة محمد احمد   14

15     

     

 

  



 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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 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةة :الشعب          الثالثة                        الفرقة 

 اسم المشرف :               )دمنهور(  صالح الدينالمدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   يارا سمير خالف  1

   اسامه محمد الشماعنهى   2

   مصطفىهند رضا اسماعيل   3

   ايمان احمد خليل حشيش  4

   اميرة ابراهيم خليل بلتاجى  5

   مود السيد الصاوىنورهان مح  6

   مى مجدى على ابو حسين  7

    طلعت محمد ابو سالمنسمة   8

   نهلة محمد ابراهيم محمود ابو عساكر  9

   رشا فايز عبد النبى  10

   النجارهيا هشام سعيد   11

   حمودة يسراعبد السالم  12

   عبد العال عبد الجليل عثمانحامددينا   13

   جالل محمد هيكلامل هالل   14

15     

     

 



 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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 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                                    الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف : (                  )دمنهور  ملحقة المعلمات  المدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 تمالحظا

   اية طارق وحيدعريف  1

   هدير محمد فوزى زكريا  2

   حنان ابراهيم جمعة  3

   ايمان رضا محمد على حمودة  4

   عبد الفتاح محمداية رفعت   5

   سعيد على عوضاميمة   6

   رندا صبرى عبد الشافى   7

   سماح سامى محد عبد الحميد  8

   رحمة عبد الحليم محمود عوض  9

   اية على عبد الستار جاد  10

   تغريد عبد العليم سنجر  11

   سمر محمد محمد سرحان  12

   اسراء سمير عبد الفتاح عبد الرازق  13

14     

15     

     

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة :الشعبة  الثالثة                               : الفرقة

 اسم المشرف :            (  بدمنهور)السيدة زينب  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   دينا احمد زكريا يونس  1

   فاطمة سليمان خضر شباط  2

   جهاد ابراهيم محمود محمد  3

   عزب سالمة محمدنادرامانى   4

   شيماء حسن محمد عبد الغنى  5

   ابراهيم قنديلمنى حسن   6

   ايمان رمضان سعد الشرقاوى  7

   فاطمة حسن عبد المنعم العبد  8

   نيرة احمد محمد عالم  9

   اية جالل خميس عمر  10

   اميرة اشرف ابراهيم حجاج  11

   علىاحمد مى محمود  12

   ناهد سمير سعد الفخرانى  13

14     

15     

     

 



 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 

 

 م6201/7201طالب التربية العملية للعام الجامعى أسماء 

 طفولة الشعبة :               الثالثة                    الفرقة : 

 اسم المشرف :      (دمنهور) عبد المعطى المسيرىالمدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   سماح شعبان عبد المنعم الجندى  1

   عبد الجليل البربرى دنيا مسعود  2

   دعاء محمد ابراهيم الشباسى  3

   مى احمد   احمد احمد  4

   نىاالشمورباب محمد مبروك   5

   اميرة عبد الونيس عبد المجيد  6

   دينا رجب السيد على خليل   8

   ماريت مجدى سمعان  9

   ماريان عماد وصفى صليب  10

   كريستين فايز اسرائيل  11

   مارتينا مقبل خليل فهمى  12

   منى محمد طة احمد طه  13

   هند ايهاب محمد يوسف   14

   ايمان حسين هندى حسين  15

     

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

  طفولة الشعبة :                  الثالثة                       /الفرقة

 اسم المشرف :        )بدمنهور(ارضوان المشتركةالالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ياسمين محمود حنفى بعيص   1

   اسراء ابراهيم محمود الحوفى  2

   امينه ابراهيم السيد الصياد  3

   على زكريا هدهدمنة هللا   4

   اسراء حسين السباعى  5

   عشماوى عايدة مسعد فهيم  6

   نصر محمد بسمة منسى   7

     اشرقت محمود توفيق  8

   ياسمين العزب عبد العزيز  9

   محمد االء رجب عبد العظيم  10

   امينة محمد ابو الحمد محمد  11

   اية رضا احمد عمران  12

   ايرينى سامى يعقوب جبرة  13

   ايمان ابراهيم عبد المنعم حسنين  14

   ر فرج محمد محمود مباركسم  

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                                   الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :                  (دمنهور) ام المؤ منين المدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   عيد محمد شباط ايمان  1

   مروة عبد العزيز عطية  2

   ايه هللا رياض جادالمولى احمد  3

   ايمان احمد عبد القادرالغزالى  4

   هاجر مجدى محمد عزب  5

   هاجر صبحى عبد الوهاب الفجار  6

   اسماء ابراهيم عبدالاله   7

   امل شعبان سيد صالح  8

   فاطمه محمود محب رسول هللا  9

   نورهان محمد محمد الطايفى  10

   بسمة اشرف عبد الهادى   11

   سميحة الطباخ امين الطباخ  12

   سوزان خليفة محمد  13

   سارة محمد محمود الوكيل  14

   سارة نصر على محمود  15

   دينا محمد زكريا محمد   16

   رانيا عبد الشافى ظريف  17

 



 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 

 

 م6201/7201العملية للعام الجامعى أسماء طالب التربية 

 طفولة الشعبة :                            الثالثة: الفرقة : 

 اسم المشرف :مجمعة شرنوب                    المدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   همت محمد عبد الفتاح الشيخة  1

   ايمان ابراهيم حشيش  3

   حطاوىمد السيد الطندى مح  4

   عبد القادر مكرمايمان محمد   5

   منار محمد صبحى عبد الفتاح   6

   شروق احمد محمود سليمان  7

   ايمان عامر سعد عامر  8

   اسماء عز الدين رجب   9

   اسماء سيد محمد فريز  10

   دعاء اسماعيل عسران  13

   دينا خالد حمدى ابو فاطمة  14

   دينا صبحى عبد العزيز  15

   دينا عبد هللا محمود حسنى  16

 

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                           الثالثة: الفرقة : 

 م المشرف         اس االيمان )كفر الدوار(: المدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 الحظاتم

   نجوى ابراهيم ذكى محمد ابو زيد  1

   هناء على محمد حامد  2

   السيد صالحياسمين السيد   3

   لمياء عادل احمد رسالن  4

   روضة اشرف مصطفى احمد  5

   هيام سعيد محمد حسين البيسى  6

   كوثر عادل محمد خاطر  7

   هاجر محمود محمد محمود على  8

   لح بسيونى صالحميادة صا  9

   خضرة محمد محمود احمد  10

   هدير محمد محمود البيسى  11

   ياسمين محمد سعد مصطفى   12

   سلوى حمدى محمد عبد الفتاح  13

14     

15     

     

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                                        الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :              (عثمان بن عفان)كفر الدواارالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايمان حمدى محمود التومى  1

   عال محمد عبد المنعم عبد الرحمن  2

   شهاوى الديباية نبيل ناصر   3

   هدير احمد رمضان شلبى  4

   االء عادل محمد رياض الغرباوى  5

   بسمة مسعود رجب عبد الحليم  6

     ميار نبيل فتحى عبد الحميد  7

   تقى مدحت كمال الجارحى دغيدى  8

   زينب محمد احمد سيف النصر  9

   محمد عبد الحميددهم اسماء ا  10

   اسراء عصام شعبان محمود  11

               حجازى   جهاد سامح عبد الجواد  12

    عبد العزيز زيدان سهام عادل  13

   سمر سمير مسعود محمد  14

15     

16     

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                  الثالثةالفرقة :  

 اسم المشرف :         (دمنهور)ا عمروبن العاصالمدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   عزة جابر ابو المجد رفاعى  1

   نورهان حسن محمد مبروك  2

   اية يسرى محمد بدوى عبد العال  3

   ياسمين السعيد عبد المصرى  5

   مى جمال عبد القوى سالم  6

   ياسمين فتحى الهنداوى  7

   عبد الرازق نجاح ابراهيم  8

   مارينا نصيف جرجس  9

   شروق محمد احمد نبيه   10

   شيماء صبرى سعيد المسارع  11

   شيماء محمد صفوت امين  12

   شيماء يسرى احمد   13

   عال جابر عبد الفتاح درويش  14

   هويدا محمد مصطفى السيد   15

   سارة عبد الرحمن محمود القهوجى  17

   مان اشرف عرفات مصطفىاي  18

 



 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 

 

 م6201/47201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                         الثالثة          : الفرقة : 

 اسم المشرف :                   المهاجرين كفر الدوارالمدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   د على عبد المطلب سمر سع  1

   نشوى احمد جابر يونس الشاذلى  2

   امل محمد احمد محمد سلطانة  3

   مادونا مهنى اسحق مهنى  4

   فاتن محمد عبد الرحمن على بذرة  5

   سوهندا فتحى محمد محمد جمعة  6

   سحر سعد فتحى يوسف  7

   مل هالل جالل محمد هيكلا  8

   مبروك ياسمين رجب محمد  9

   هدى منصور عبد هللا نصر  10

   ايمان سمير رفاعى ابو ضيف  11

   شهيرة محمد محمد عبد الفتاح  12

13     

14     

15     

     

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                 الثالثة                       الفرقة : 

 اسم المشرف :                 المصنع الجديدة )كفر الدوار(المدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   هاجر نبيل خميس توتو  1

   سارة سعيد فتحى النجار  2

   بسمة على عبدة الشريف  3

   ندا صالح السيد امام  4

   اسراء عطية خليل ابراهيم مرزوق  5

   سهيلة محمد عبد الحميد عبد الدايم  6

   اية على عبد المنعم عبد هللا  7

   ايمان رجب احمد رسالن  8

   روتاننهى جمعة عبد الحميد   9

   ندا السيد يوسف خاطر  10

   هاجدر متولى يحى يحى مرعى  11

   ايه محمد على الدقاق  12

13     

14     

15     

     

 

 



 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 

 

 م6201/7201طالب التربية العملية للعام الجامعى أسماء 

 طفولةالشعبة :                                الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :                        البلد كفر الدوار /المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اسراء عبد الفتاح طة منصور  1

   القوى محمد احمد قاطمة عبد  2

   االء ابراهيم محمد بيومى  3

   عائشة بدوى محارب بدوى الزيات  4

   ايمان انور حلمى عبد العزيز  5

   شيماء حسن محمد عبد الصمد  6

   رشا خميس حسن على  7

   مروة محمد عبد النى محمد  8

   اسراء على على ابو احمد  9

   داالء محمد جاد محمد جا  10

   يوسفنورهان على نبية عثمان   11

   رحاب جمال محمد حسن ابو العزم  12

   ايه السيد على عمار  13

   انعنورا خالد سعد محمد ط  14

   يسرا فاروق حسن شلتوت  15

 



 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 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                       الثالثة:  الفرقة

 اسم المشرف :            ( ركفر الدوا )العالعبدابراهيم المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   نجالء فتحى عبدة عبد المقصود احمد  1

   فاطمة حلمى عبد هللا سرحان  2

   حسين على قناوىسارة   3

   لتوتمحمد حسين ابراهيم شه هب  4

   ايه سعد عبد العزيز شراكى  5

   سلوى توفيق لطفى صالح  6

   اسماء منصور مصطفى منصور  7

   اميرة عاشور محمد كامل  8

   ميادة حمدى عبد الواحد  ابراهيم  9

   اسماء احمد على محمد  10

   هبة محمد حسن السيد السكران  11

   اميرة احمد على احمد رضوان  12

   اسراء رمضان هاشم درديرى  13

   شروق يسرى سعد على الشافعى  14

   قدريه ابراهيم السيد على  15

     

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                 الثالثة: الفرقة : 

 اسم المشرف :           النموذجية )ابو المطامير( /المدرسة 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   رنيا سالم ميالد قاسم  1

   هالة محمد عبد العظيم ابراهيم  2

   ندا كامل فوزى عبد اللطيف  3

   اسماء شوقى عبد الفتاح عطية  4

   نيرمين عبد الهادى عبد الوهاب  5

   احمد مسعود عبد الرحمنوالء   6

   وديدة خميس عبد السالم عبد السميع  7

   اسماء هاشم عبد الحميد  8

   شيرين عباس محمد متوللى  9

   اسماء خالد محمد  10

11     

     

 

 

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 لةطفو الشعبة :                الثالثة                  : الفرقة : 

 اسم المشرف :                   (كفر الدوار) العكريشهالمدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   امل سعد مرسى ابراهيم  1

   ايه ابراهيم عيد شلبى عوينات  2

   وردة مبروك ذكى خلف  3

   اسماء شاكر عبد الحليم محمد  4

   دينا صبحى عبد العزيز  5

   دى هشام عبد هللا محمد ه  6

   وفاء محمود شحاتة السكران  7

   اسراء عطية خميس الخمارى  8

   رانيا خالد محمد عبد الفصيل  9

   رحاب غالى عفان السباعى  10

   حنان عادل ابراهيم دشيشة  11

   ريهام محمد على ابو زينة  12

   هاجر ربيع مرسى حسن عطاهلل  13

   الدايم حلمى رضوان امل عبد  14

15     

     

 

 

 



 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 

 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                      الثالثةالفرقة 

 اسم المشرف :         )دمنهور(معاذ بن جبل انجليزى/ المدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

1  
   ارينى ماجد غالى حبشى شنودة

   اسراء خالد هنداوى دومة   2

   اسماء عبد الحميد عبد الحميد   3

   اسماء ياسر محمد زيدان  4

   االء اشرف عبد العال عتمان  5

   امانى سعيد عبد الغفار راشد  6

   امنية على عبد الغفار سعيدة  7

   الحافظ اميرة رافت محمد عبد   9

   انصاف مصطفى ابراهيم عبيد  10

   ايمان عبد المجيد عبد السالم  11

   ايمان عالء عبد العليم غانم  12

   ايه حسن ابراهيم شعبان  13

   ايه محمد عبد الدايم بدوى  14

   تسنيم سيد عبد السالم سليمان  15

   سيد احمدخلود خالد فتح هللا   16

   حسن باشا رانا امير  17

   رانيا فريد سليمان زين الدين  18

   ايمان انور فتحى احمد على  19

   اميرة محمد ابو الحمد محمد  20

 



 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 

 

 م2013/2014أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                 الثالثة                     الفرقة 

 اسم المشرف :        )دمنهور( زىبنى الجيشى انجليالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ياسين محمد حميدةرحاب   1

   رضوى وائل الفقى جمعة داود  2

   احمد بركاترنا سامى   3

   محمد حسينرنا عادل نظمى   4

   روضة مصطفى محمد عمر الحوشى  5

   سمر طاهر عبد الفتاح السيد  7

   شيماء عبد الوهاب محمد عاشور  9

   عبير احمد فاضل محمد  10

   فاطمه مصطفى محمد عبد السالم  11

   كريستينا عطيه صليب جرجس  12

   مريم مجدى محمد عبد الحميد  13

   محمد محمود شكرىمريم   14

   مريم هشام محمد  الجندى  15

   مريم محمود ابراهيم ابو جريدة  16

   كريستينا عطية صليب عطية  17

18     

19     

20     

                      

 



 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 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                 الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :         انجليزىاسماعيل الحبروك المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   منه هللا عصام عبد الحميد  1

   منه هللا عبد الحميد محمد نوار  2

   مى ابراهيم كامل فرج عبد الهادى  3

   مى عبد الحميد كامل عبد الحميد  4

   ناديه ياسر عبد المحسن قريطم  5

   ندى احمد عبد العزيز ابو عبدهللا  6

   مد هاللندى احمد مح  7

   جمال  فتحى سعد نورهان   8

   هدير رجب محمد على  9

   هند على يوسف اسماعيل  10

   هند مصطفى محمد عادل جودة  11

   وفاء عامر رشوان عامر  12

   د عدسوالء يوسف عبد الحمي  13

14     

15     

 

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :           الثالثة                     لفرقة : ا

 اسم المشرف :       ابو حمص للتعليم االساسى    المدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   جهاد السيد محمد محمود بدر  1

   العزازىعبير عبد البديع سالم   2

   اسراء جمعة محمد الهوارى  3

   سالمه عصام السيد عبد العال    4

   ساميه محمد جمال يونس  5

   منال فتح هللا محمد عمر  6

   اسراء الشحات حسن على  7

   ايمان عبد العظيم محمد سليمان  8

   اسماء احمد مصطفى بلتاجى  9

   دعاء سمير حسين احمد   10

   ريهام محمود رمضان شبل  11

   اهيم عبد الحميدسمر سعيد ابر  12

   سلوى رمضان محمد ابراهيم  13

   بسمه عبد الباسط عبد الفتاح محمد  14

   نسرين جمعة ابراهيم السيد  15

16     

     

 



 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  

25 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة                                 الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :      محمد البشبيشى ابو حمص    ة: المدرس

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   سحر رمضان خليل الحالج  1

   اسماء حبيب حلمى محمود  2

   سارة اسماعيل محمود مرسى  3

   ايمان السيد عبدة عطيه  4

   ايمان محمد امين محمد النجار  5

   يم النحراوىمى عبدة عبد الحل  6

   عبد الرازق عطيةمى سعيد   7

   سمر عادل ابراهيم السيد  8

   عزيزة ابراهيم محمود ابراهيم  9

   سهير الحنفى حمزة رزق  10

   مريم محمد على حميدة   11

   مروى ابراهيم محمد عبد هللا  12

   سارة مسعد حسن طنطاوى  13

   اسراء البشير محمد يوسف  14

   اسراء عبد الفتاح عبد الرازق محمد  15

     

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولهالشعبة :                                    الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف :بنات ابة حمص )ا(                المدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 حظاتمال

   ايه هللا شفيق على شريف قديحه   1

   ايه سعيد عبيدة محمد خليل  2

   امل صالح سالم عشيبة  3

   امينة محمد على نصار  4

   اسماء اسماعيل محمود مرسى  5

   فوزية عبد الناصر محمد خليل  6

   محمد فرحات عيدسناء   7

   اسماء عبد الحميد حسن ابو نعمة  8

   ماح خميس فتحى عبد الحميد فريجس  9

   سحر محمد احمد حجازى  10

   خاطررباب عقاد ابراهيم  11

   فوز فرحات محمود خالد  12

   عبد الباسط  عبد الحميدجيهان   13

   ندى شعبان عبد الحميد احمد  14

15     

 



 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  

27 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولهالشعبة                                    لثالثة عاماالفرقة 

 اسم المشرف :                حاتم ادريس ابو المطامير/المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   االء زكريا عبد الخالق  1

   ناديه طلعت ابراهيم شاهين  2

   مسعود جيدهالة رجب عبد ال  3

   نى رشاد جمعة عامراما  4

   سماح مصطفى عبد اللطيف محمد  5

   اميرة فرج محمد فراج  6

   عبير صالح بسيونى ابو شعشع  7

   ممدوح عبد القادر عبيةامانى   8

   دعاء محمد عبد الحميد سالم  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 



 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 

 

 م7201/ 6201عملية للعام الجامعىأسماء طالب التربية ال

الرحمانية  المدرسة:                       طفولة الشعبة                                   الثالثة الفرقة :

 اسم المشرف :                     يةالرسم

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ابتسام مصطفى محمد عبد هللا  2

   يهام محمود على محمدر  3

   ايات عالء االبحر  4

   ليلى محمد السعيد حامد  5

   دينا عبد القادر محمد عبد السالم  6

   ايناس عبد العليم زوين  7

   البرليسامل محمد حامد   8

   نرمين محمد السعيد السماديسى  9

   دعاء عبد اللطيف ناصف  10

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 



 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 

 

 م6201/2017العملية للعام الجامعى  التربية أسماء طالب

 طفولةالشعبة                                    الثالثةالفرقة : 

 المشرف :اسم          سالم عالم )ايتاى(  المدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ياسمين جمال محمد كويس  1

   صباح سعيد ابراهيم كوس  2

   بشرى على عبد ارحمن محمود  3

   مهنىشيماء محمد امين   4

   شيماء مصطفى عبد الالة  5

   مريم اسكندر عبدة اسكندر  6

   محمود حمودة دينا الشحات  7

   دينا محمود جاد السيد  8

   اسماء سعد منصور   9

   نايمان عبد االه عبدة سليما  10

   غالية رزق عبد السالم  11

12     

13     

14     

15     

     

 



 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 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة                                 الثالثةالفرقة :  

 اسم المشرف :                      المشتركة )ايتاى(المدرسة:

 م
رقم 

 لوسالج
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ياسمين عبد الجواد حسين محجوب  1

   ديبمنال محمد محمد ال  2

   بسمة عبد الحليم القمحاوى  3

   سمر لبيب محمود فارس  4

   ايمان السيد مختار النشار  5

   هويدا احمد لطفى احمد الديب  6

   سماح مبروك محمد احمد الديب  7

   ء هشام احمد المقصوداسما  8

   غادة محمد حارس مرجان  9

   زينب اسماعيل ابراهيم   10

   غادة ابراهيم عبد المقصود  11

12     

13     

14     

15     

16     

 

 



 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  

31 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولهالشعبة :                                            الثالثة/الفرقة 

 اسم المشرف :                ايتاى البارود الجديدة          /المدرسة:   

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   دينا عصام عبد الرحمن عبد الحميد  1

   اسماء احمد سعيد على غانم  2

   ايمان حمدى عبد العزيز امام  3

   حبليزة اية محمود محمد  4

   دعاء يحى عبد ة ميالد  5

   ايمان شعبا ن سيد احمد  6

   ياسمين صبحى محمد زاكر   7

   دعاء ابراهيم عطية  8

   رضا سامى عبد اللطيف عزب  9

   نادية ابراهيم محمد احمد ابو الخير  10

   ايه صالح شحاتة ابو الليف  11

   عبير جنيدى السيد محمد رجب  12

13     

14     

15     

 

 

  



 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 

 

 م6201/71201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة :                                    الثالثة/الفرقة 

 سم المشرف :ا               (ايتاى) عمروبن العاصالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اهيم مهنة شرمانةاسراء ابر  1

   االء وجية محمد ابو شوش  2

   امانى فايز محمد عبد الحميد  3

   اسماء يسرى يةسف ابو العال  4

   اسماء محمود محمد ابو العال  5

   ايمان طلعت عبد المقصود احمد  6

   اية جمال محمد شبل السعيد  7

   ميادة محمد على بسيونى  8

   د الحميد عبد الكريماسراء محمد عب  9

   هند محمد السد ابو سعدية  10

   ايمان ابراهيم يوسف حميدة  11

   وردة محمد شرف الدين  12

   سمر مهران محمد قنديل  13

   محمد عامراية سعيد حسن   14

15     

     

 

 



 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  

33 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولةالشعبة                                    الثالثة الفرقة :

 اسم المشرف :           لنصر بشبراخيت           ا المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

1  
   ياسمين مصطفى محمد كامل عز العرب

   ايمان جاد كامل معوض  2

   هند صالح احمد خليفة   3

   غازى ليلى احمد محمد  4

   كريمة محمود مرسى موصلى  5

   مى يوسف محمود على البحرة  6

   ناس محمد محمد الخولى يا  7

   عبد الحميد ابو العيش ءاسما  8

   اميمة عيد احمد السماحى  9

   االء عادل السيد هميسة  10

   عبد الرشيدنورهان االشحات   11

   مروة شعبان فهمى السماحى  12

   دينا عبد اللة كمال الطحان  13

14     

15     

     

 



 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 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة  الشعبة :                 الثالثة                 الفرقة

 اسم المشرف :   السعادة بشبراخيت              المدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   شيماء مهدى محمد خليل  1

   مروة رمضان احمد النحاس  2

   احمد اسماعيلشيماء طارق   3

   احالم حسام محمد شكر  4

   فاطمة معروف على ابراهيم  5

   ياسمين مصطفى محمد الخياط  6

   اسماء فريج عبد الحليم خليفة  7

   اية عبد الناصر حسين الديب  8

   فريج عوض خليل سحر   9

   سماح مسعد طة الكعبارى  10

   حنان محمد كمال النجار  11

   اميرة محمد عبد العزيز عطية  12

   اميرة محمد فتحى ابو عيطة                                                           13

   حنان صالح عبد المجيد مرسى  14

   باحدعاء محمد اسماعيل مص  15

     

 



 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  

35 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى  

 طفولةشعبة :ال                                    الثالثة /الفرقة 

 اسم المشرف :                      بشبراخيتالشباب المدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اعيلبدور مبروك فتحى اسم  1

   رانيا محمد عبد المنعم مخلوف  2

   وفاء فوزى الشرنوبى  3

   نجاة حسن عبد الونيس غراب  4

   اميرة احمد شوقى خليل  5

   بسمة رمضان السيد قنديل  6

   وسام على احمد الخرادلى  7

   يمنى حسين عبد الفتاح شلتوت  8

   مارينا يوسف كامل اسكندلر  10

   ان عالء الدين محمد حافظنوره  11

12     

13     

14     

15     

     

 

 



 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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 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى  

 طفولةالشعبة :                                الثالثة الفرقة : 

 اسم  المشرف                  الجارم )برشيد(على  /  المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   هند عبدهللا عبدهللا هندى  1

   شيماء جادهلل بكر  2

   نورهان محمد عاطف ابو زيد  3

   اميرة ابراهيم مبرزك التومى  4

   والء محمود حسن يونس  5

   فيروز مصطفى كامل حتحت  6

   نهاد فوزى على رستم  7

   اية طة محمد هلش  8

   هنيدىلقادرعد عبد اسمر س  9

   اميرة الشحات ابو شاهين  10

   ياسمين محمد السيد عبد النبى  11

   دينا الصغير حسن هالل  12

   اسماء خميس احمد اللبانى  13

14     

15     

     

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة الشعبة :                                    الثالثةالفرقة :   

 اسم المشرف :      يناير( 25)شهداء يحى الجزار المدرسة: 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   اية اكرامى عبد العزيز الطويل  1

   ابتسام مصطفى محمود عبد المقصود  3

   اسراء حسام الدين احمد سالم  4

   جيب موسى فاطمة الزهراء ن  5

   دعاء عادل حمدان حماد  6

   اسماء نبيل عبد الرؤف على  7

    عبد القادر عبد القادر امل   8

   اميرة هالل فتحى عبد الصادق  9

   اسراء عمر عبد الحميد   10

   رحمة عز الدين محمد ابراهيم   11

   اسماء هاشم حامد صقر  12

13     

14     

15     

     

 



 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  

38 

 

 م2016/2017/أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى

  طفولة /الشعبة                                       الثالثةالفرقة : 

 اسم المشرف : الحديثة بحوش عيسى                 المدرسة:

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   ايمان صبحى موسى عبد المجيد  1

   اسراء عبد الباسط عبد العزيز  2

   هدير حمدى عبد المالك عبد العزيز  3

   ليلى سمير العزب حسينى  4

   السلماوىمنار حسن على محمد   5

   والء سامى محمد السيد  6

   سمية سامى فاروق   7

   دعاء عمر الصاوى محمد  8

   علياء احمد محمد عبد الجواد  9

   عبان سعيد البربرىاسماء ش  10

   جهاد منصور احمد عفشى  11

   وفاء صبحى عبد السالم  12

   مى سامى يوسف محمد سكران  13

   شيماء على على العطار  14

     

 

  َ  َ 

 

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

 طفولة : الشعبة                                 الثالثةالفرقة : 

                                 اسم المشرف           )دمنهور(             النصر المدرسة

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات



 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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   نها جميل مصطفى القاضى  1

   هاجر هشام محمد اللقانى  2

   هالة مسعد عبد الحميد عبد المقصود  3

   ضهانم حسنى السيد عو  4

   هدير محمد فوزى زكريا  5

   هدير محمد محمود البيسى  6

   هيام سمير محمد الحصافى  7

   وفاء عبد العزيز عبد البارى  8

   والء ابراهيم رمضان   9

   يارا احمد شحاتة ابو علو  10

   ياسمين ربيع سليمان  11

   يمنى رافت محمد عزب  13

   شندى ايمان شمس الدين محمد  14

   جهاد سامى مرسى حشيش  15

   ندا محمد عباس راشد  16

 

 



 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 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعى 

  طفولة الشعبة :                                    الثالثة /الفرقة 

 اسم المشرف :          الفصول الحديثة)اسماعيل الحبروك(لمدرسة:ا

 االسم لوسرقم الج م
تاريخ 
 التحويل

 مالحظات

   فاطمة محمد عثمان نصرة  1

   لبنى احمد عبد الجواد   3

   لبنى محمد محمود معروف  4

   مبروكة حمدى محمد داود  5

   منة هللا جالل غريب رضا  7

   مى سعيد يوسف خليل  8

   نادية احمد محمد فتح هللا  9

   ناهد عادل محمد غانم  10

   ندا صالح عبد الرحيم عبدة  11

   نرمين شوقى محمد محمد  12

   عبد العزيز عامرمحمد نعمة   13

   نها خيرت الكومى محمد  14

   فهيمه محمد عبد الغفار مرسى  15

     

 

 

 



 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  

41 

 
 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                         الثالثة:  الفرقة

  : المشرف اسم                             بالدلنجات الناصرية:المدرسة

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   ابراهيم سمير وفائى كريستين  1

   الغنى عبد فتحى محمد نور  2

   خشام المنعم عبد قدرى خلود  3

   السالم عبد محمد دعاء  4

   اسماعيل الكريم عبد نبيل اميرة  5

   دياب الصمد عبد اسالم  6

   شرف الحميد عبد فتحى هللا نصر مى  7

   عاصى ابو المجيد عبد حسين شيماء  8

   محمد سليمان ربيع ياسمين  9

   الكريم عبد السيد هند  10

   مدمح العنين ابو تهامى جهاد  11

   غيات الونيس عبد رشاد امانى  12

   محمد انور هللا حسب هبه  13

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهر بالكلية العملية التربية سمق الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 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  

42 

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                        الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                                 بالدلنجات الفتح :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   دومة اللطيف عبد سعيد اسراء  1

   ذكرى العاطى عبد محمد صفاء  2

   عامر رشوان عامر وفاء  3

   السالم عبد محمد مصطفى فاطمة  4

   السالم عبد سيد تسنيم  5

   حسين الحميد عبد هادى مى  6

   عطية محمد اللطيف عبد حنان  7

   جامع محمد الستار عبد رحمة  8

   ضريا محمد الباسط عبد دعاء  9

   العال عبد الغنى عبد عياد سليمة  10

   محمد احمد سيد جمال صابرين  11

   السيد الدين عالء الهام  12

13     

14     

15     
 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم
 
 



 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  

43 

 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                         الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                        بالدلنجات الوليد بن خالد :المدرسة

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   الالفى الناصف عبد مسعود نبلة  1

2  
 عبد عزت العزيز عبد دالل

 اللطيف
  

   جويدة محمد محمود بسمة  3

   جامع فتحى صالح ضحى  4

   المصرى احمد حمدان نرمين  5

   ربه عبد حامد صالح ايمان  6

   سويدان على سعيد لطفى سمر  7

   راغب محمود غبرا هويدا  8

   الحميد عبد عشرى محمد بسمة  9

   حسين الجيد عبد محمد رانيا  10

   احمد الصافى محمد عبير  11

   طحيمر مهدى السيد اية  12

13     

14     

15     

 
 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية مقس الي المجموعة غياب تسليم يتم
 

 



 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  

44 

 
 

 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                          الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                                 بالدلنجات عبود :المدرسة

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   عالم محمد موسى المنعم عبد ابتسام  1

   غويل رجب مصطفى زيزى  2

   مصطفى السيد سعيد سلمى  3

   اللقانى محمد طه مصطفى دينا  4

   القلينى محمود على احمد نورهان  5

   محمود مدحت لمياء  6

   العزيز عبد الحكم عبد صبحي دينا  7

   عرفان محمد محمود حبشى ايمان  8

   شحاتة حسن منصور اسماء  9

   ابراهيم محمود صبحى راندا  10

    سعد وليد ايمان  11

   حسين محمد حسن ياسمين  12

   جبريل العال عبد عيد بسمة  13

   عوض محمد الستار عبد هند  14

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ةملحوظ
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 
 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                           الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                      حمادة بكوم صفية السيدة :المدرسة

 االسم الجلوس رقم م
 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   داود اسماعيل نجاح محمود دينا  1

   عامر الرحمن عبد رجب رانيا  2

   شرف محمد عادل سمر  3

   العرب عذب على ميرةا  4

   عاصى ابو جالل اسماعيل اسماء  5

    مصطفى مصطفى خميس فاطمة  6

   رية ابراهيم  جمعة اميرة  7

   فرج النعيم عبد عادل نهال  8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 
 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                           الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                حمادة بكوم يناير( 25) هداءش :المدرسة

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   يوسف مختار روان  1

   الشرقاوى محمود عزت فاطمة  2

   خليف احمد راغب احمد صفاء  3

   ناجى مشرف محمد ايمان  4

   زيد ابو محمد حبيب شيماء  5

   قنبر صدقى دمحم هشام هدير  6

   الفيل مهدى صالح محمد نورهان  7

   الشاهد مختار على ندى  8

   شعبان محمد هللا عبد ايمان  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية يةالترب قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                        الثالثة:  الفرقة

   : فالمشر اسم              حمادة بكوم كامل مصطفى الزعيم :المدرسة

 االسم الجلوس رقم م
 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   النزيلى العظيم عبد مرزوق فوزية  1

   داود العزيز عبد محمد اسراء  2

   يونس ابو القادر عبد شعبان اسماء  3

   فاطمة ابو نجاح سعيد ميريهان  4

   جانب المحسن عبد محمد ربيع ريم  5

   رالغفا عبد اسماعيل سعيد والء  6

   الرامى العاطى عبد سعيد ياسمين  7

   عبده محجوب احمد سارة  8

   السيد محمد لطفى امل  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا كليةبال العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                              الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                      حمادة بكوم العزيز عبد بن عمر:المدرسة

 االسم الجلوس رقم م
 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   ىرالم محمود الدين حسام نورهان  1

   ريان ابو السيد عادل رضا  2

   مصطفى محمد اسراء  3

   عيسى على حمدى مروة  4

   الشيخ السيد ابراهيم خلود  5

   داود اابو العزيز عبد  عادل عال  6

   ابراهيم حسن محمد نرمين  7

   رشوان مبروك هللا عبد نعمة  8

   ابراهيم محمد احمد اسماء  9

   هيكل كمال كرم صباح  10

   الشنوانى محمد مصطفى صفاء  11

   عطية رمضان الشيماء  12

   سالمة المطلب عبد طلبة احمد ايمان  13

14     

15     
 

 بالكلية يةالعمل التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                       الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                          بالمحمودية الزهور  :لمدرسةا

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   زلط السعيد محمود نشوى  1

   حواش فؤاد ماهر فيفى  2

   عطا مصطفى محمد نبيل هند  3

   العسكرى عبدربه الحميد عبد شيماء  4

   لسيدا عبد الدين صالح فايزة  5

   حسين الرحيم عبد محمد رفيدة  6

   عفيفى رجب محمد سمر  7

    الشناوى الحميد عبد ابراهيم بسمة  8

   نايل على محمود على فاطمة  9

   الصاوى القادر عبد محمد هالة  10

   الفيومى هللا فتح ابراهيم شيماء  11

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 
 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                         الثالثة:  الفرقة

   : المشرف اسم                                بالمحمودية لالني :المدرسة

 االسم الجلوس رقم م
 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   الال عبد على عباس فتحى امل  1

   الدمنهورى محمد سعد اميرة  2

   الوهاب عبد كارم اميرة  3

   الدين شرف خليل السيد منال  4

   مخيمر فتحى محمد ريهام  5

   اللشرقاوى بسيونى عبده محمد انور مى  6

   بلبولة خليل محمد اسماء  7

   التلبانى محمد سعيد محروس شيماء  8

   الرحمن عبد محمد الغنى عبد ابراهيم سماح  9

   فرج ابو رمضان عبده دينا  10

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 
 



 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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 7201 -6201 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 طفولة:  الشعبة                                                الثالثة:  قةالفر

   : المشرف اسم                    المحمودية البارودى سامى محمود :المدرسة

 مالحظات التحويل تاريخ االسم الجلوس رقم م

   عالم  يونس رضا شاهندة  1

   بركات احمد محمد امين محمد سمر  2

   الغزالى سالم الحميد عبد شيماء  3

   الطناحى زكى المنعم عبد حورية  4

   منصور فتحى محمد مى  5

   العاصى محمود ابراهيم على مروة  6

   الشرقاوى السنوسى نبيل هديل  7

   منسى الصاوى محمد سعد عزة  8

   اسماعيل العزيز عبد محمود فاطمة  9

   منصور ميدالح عبد فوزى اشرف سمر  10

   الصعيدى حصافى جابر مى  11

   ليمون ابو السيد محمد هاجر  12

   جابر ابراهيم مصطفى االء  13

   خيرهللا مبارك السيد محمد نورهان  14

   عطية الحليم عبد حسين النجيلى نعمة  15
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة
 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب يمتسل يتم

 
 

 

 


