
 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 لشعبة /  جغرافياا                  عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1اسم المشرف /                دمنهور            بنات ثالمدرســـة/ 
                         2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   شيماء حمدى سالم حسين  1

   ياسمين نصر محمد االبيارى   2
   ندى عالء عبد العزيز الصردى  3
   االء فهمى احمد البردان   4

   هاجر حسن على ابو جبل   5
   نورهان على متولى عوده  6
   ايمان على احمد سلطان   7
   مياده شعبان حسن نحله  8

   إيمان محمد كمال طه مصطفى   9
10     
11     
12     

13     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يا  يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهر 

 
 
 رئيس القسم                 المختص  



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  جغرافيا                   عام  الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                    دمنهور  يل عمر الوكالمدرســـة/   
                                2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ساره محمد حسين متولى   1
   سحر اسماعيل زكى القويصى   2

   سهام عادل احمد احمد خطاب  3
   ا عصام محمد عبد الرسولدين  4
   امل حسن فرفور   5
   اسماء احمد خليفه يحيى   6

   اسماء محمد سعد الشاعر   7

8  
ساره صالح رمضان 

 القسطاوى 
  

   اشرقت احمد فؤاد  9
10     

11     
12     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 م الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم تسلي 

 
 
 رئيس القسم                   المختص 



 جامعــــة دمنهــور 
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 لشعبة /  جغرافياا                   عام  الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                         فاطمة الزهراءالمدرســـة/  
                                 2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   عواطف سليم احمد حسين   1
   ساره طلعت محمد السيد مشعل   2

   رضا كمال حسن حميده   3
   هدى طه عبد هللا محمد  4
   اسراء احمد السيد البسيونى  6
   سمر صقر عبد الستار  7

   منال مسعد منصورخطاب  9
10     
11     

12     
13     
14     
15     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم  

 
 
 رئيس القسم            المختص 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 بة /  جغرافياالشع                   عام  الرابعةالفرقــــة /  ا

 -1اسم المشرف /                   كفر الدوار            بنات ثالمدرســـة/ 
                                 2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   بسنت صالح اسماعيل حسنين   1

   مخلود خالد عبد المنع  2

3  
هاجر السيد عبد الخالق محمد 

 رزق 
  

   دينا مصطفى محمد بدر   4
   امانى اشرف محمد مختار احمد   5
   امنيه سعيد سليم   6

   صباح عبد الباسط محمد عبد المعبود  7
   امانى حسن عبد المجيد االزهرى   8
   اميرة ربيع محمد عبد الحميد   9
10     

11     
12     
14     

15     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 إلى قسم التربية العملية شهريا يتم تسليم الغياب 
 رئيس القسم           المختص 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201ة العمليـة للعام الجامعي أسماء طالب التربيـ  

   
 الشعبة /  جغرافيا             عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1اسم المشرف /       منهور          بد معاذ بن جبلالمدرســـة/  
                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ابراهيم احمد ابراهيم ندا   1

   ميرنا جرجس سعيد   2
   ابتسام حماده بسيونى داود  3

   عالء عبد الهادى محمد خليفه السيد  4

   محمود بسيونى محمد فتحى  5
   عماد حمدى احمد ادريس   7
   نور الهدى شعبان الحسينى البدوى   8
   مروه السيد كامل الجزار  9

10     
11     
12     
13     

14     
15     
 

  -ملحوظة :
 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية
 إلى قسم التربية العملية شهريا يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم         المختص 


