
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

  20172017--20162016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 جغرافياالشعبة :                   عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :          التعاون الجديده االعداديه بدمنهورسة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   االء سمير السيد ابراهيم    1

   اماني مصطفي محمد الجويلي  2

   بيداء نشات فرج هللا  3

   تغريد عادل فؤاد عصفور  4

   حنان احمد مهنا محمد مهنا  5

   رحمه عبد القوي صالح  6

    سمر جمعه اسماعيل طنطاوي  7

   هدير حسن حسن الوكيل  9

   مياده عبد الناصر فرج  10

   عال محمد احمد منصور  11

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إالملحوظة : ال يتم التحويل 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : جغرافيا               الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :        طه حسين االعداديه بنين بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسالم محمد رزق النقراشي  1

   ايمن سمير محمد ابو احمد  2

   حسن سعد حسن البنا  3

   خالد صابر حميده ابو رواش  4

   كامل السعيد كامل عمار  5

   محمد احمد محمد الصاوي  6

    محمد علي حسانين الوكيل  7

   محمود علي ابراهيم عوكيل  8

   عبد الحليم الشحات خليل الخراشى   9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : جغرافيا            الفرقة  :الثالثه عام

 مشـرف : ال  المدرسة  :الملك فيصل االعداديه بنين بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد محمد رمضان البنا   1

   اسامه محمد سعد احمد حسن  2

   اسالم رزق محمد علي  3

   عمرو فؤاد عطيه الباجوري  4

   عبد الرحمن محمد عبد المنعم فياله  5

   عبدهللا جادمحمد ابراهيم   6

    محمد رجب مرشدي سليمان  7

   محمد محمد عبد الغني بسيوني      8

   محمد خليل يوسف عبد الرحمن  9

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا  يتم تسليم غياب

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : جغرافيا                الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :            شبرا االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   كريمه عادل محمود محمد   1

   منار السيد محمد مطاوع  2

   علياء عماد فوزي خليل  3

   منه هللا حمدي احمد نصار  4

   ندا عماد ابو النظر نموس  5

    نورهان محمد مسعود  6

   هبه عبد المقصود العقده    7

   يسرا رمضان عبد الجليل  8

9     

10     

     

     

     

     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

 


