
 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  1

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي      

 ************************************ 

 لشعبة / طفولةا                                         الرابعةقــــة /الفر

 -1/اسم المشرف                     بنى الجيشى بدمنهور  المدرســـة/

 2- 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى حسن ابو الفتوح ابو شعبان  1

   هالة جمعة كريم صالح  2

   اسماء محمدعلى محمد  3

   فاطمة الزهراء يوسف عبدهلل  4

   زينب عاطف عبد الحليم  5

   نور حمدى محمد عرقوب  6

   امرة ابراهيم حسين  7

   هالة احمد على البنا  9

   اميرة محمود السيد هيبلة  10

   احمد فؤاد عشيبة ىمن  11

   السواسانىح نورا ممدو   12

   نسمة عاطف الفقى  13
 

 

 

 

  

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  2

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي               

  ************************************ 

 الشعبة /طفولة                 الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا          أحمد عرابى )دمنهور( المدرســـة/

                           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هفاطمة جابر حلمى ابو زهر  1

   ىهاجر محمد سعد البلشاش  2

   اسماء السعيد احمد ابو غنيمة  3

   ىاسراء خالدابراهيم الغباش  4

   امل احمد عبد المعطى  6

   اسراء لبيب السيد عبد القوى  7

   اسماء على نعيم البسيونى  8

   منى منير احمد نوار  9

   اسماء عبد الحميد الوكيل  10

11     

12     

     
 

 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  3

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي         

  ************************************ 

 طفولةالشعبة /                           الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /               اسماعيل الحبروك  المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مارينا مراد عزيز وجية  1

   ايمان عادل فوزى عبد الغفار  3

   اميرة خليل عبد المقصود  4

   محمد ابراهيم سالممهجة   5

   وردة داخلى خلف  7

   حنان كرم حلمى عبد ربة  8

   امنية حسن عبد العزيز سالم  9

   فيفيان عوض هنرى عوض  10

   اسراء السيد خليل  11

12     
 

 

 

 

                   

 

            

             

                    

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  4

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                    

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                     الرابعة قــــة /الفر

 

 -1اسم المشرف /   ملحقة المعلمات بدمنهور المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى احمد محمد السيد عوض  1

   حنان محمد على ابو زيد  2

   هالة خالد حبشى الجندى  3

   امل عوض عبد الحليم عبد الموالى  4

   ياسمين شعبان البرماوى  5

   غادة فكية شعبان النوام  6

8     

8     

11     

12     

     

 
 

 

 

    

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  5

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017 ب التربية العملية للعام الجامعىأسماء طال             

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                       الرابعة الفرقــــة /  

 -1المشرف / اسم             معاذ بن جبل                   المدرســـة 

                   2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   شيماء صبرى محمود عالم  1

   اميرة عبد الحميد المديودى  2

   اميرة محمود عبد النظير  4

   رنا محمدعبد الكريم الكال  5

   ايه منصور رزق بركات  6

   ايه مسعد محمد بدر قنديل  7

8     

9     

11     

12     

13     
 

  
 

 

 

 

                

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  6

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي             

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة           الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا       محمد فريد بدمنهور المدرســـة/

                 2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ياسمين سراج السيد اللعمروسى  1

   ميادة يوسف الفيومى  2

   همس تيسير جالل  4

   هدير مصطفى على رضوان  5

   محمد يوسف حمادايمان   6

   اسراء جالل الزوكة  7

   ناموفاء شحاتة محمد الغ  8

   اية سيف الدين النجار  9

   منه هللا هشام محمد حلمى  10

     
 

   

      

 

 

 

 

         

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  7

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي            

 ************************************ 

   

 الشعبة / طفولة                          الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف / التحرير  بدمنهور                        المدرســـة/

                          2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هند ايهاب يوسف عبد النبى  1

   منار فتحى عبد السالم العبد  2

   اسماء جمال يونس موصلى  3

   منى محمد مجدى محمد رحومة  4

   اسرازكريا محمد ختعن  5

   تسنيم محمد محمد شرعان  6

   اسماء فتحى دعبيس  7

   يمنى هانى ابراهيم  8

   امل محمد احمد   9

   اميرة خليل عبد المقصود  10

   هند خالد مصطفى القمحاوى  11

12     

     
 

 المحتص

 رئيس القسم
 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  8

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                  

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                   الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /        (بدمنهور) عمر بن العاص المدرســـة/

                        2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد احمد عيد  1

   بسنت عبد الحليم زين الدين  2

   ريم لؤى على الرفاعى  3

   علياء عالء الدين حجر  4

   جهاد سامى محمد اسكندر  5

   عال ابراهيم محمد ابراهيم  6

   سحر على قطب الحلوانى  7

   دينا فؤاد ضيف  9

   مختار عبد الفتاح هنداوى نياسمي  10

   بسمة محمود محمد عسل  11

   شرين رجب محمد سلمان  12

   على كمال احمدهبه   13
 

 رئيس القسم                   تصالمخ 
 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  9

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي   

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                    الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /       عمر بن الخطاب )كفر الدوار( المدرســـة/

                         2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايةرمضان هاشم درويرى  1

   اميرة صبحى محمد   2

   هانم شعبان محمد غازى  3

   فاطمة فوزى محمد عبد السالم  4

   اسماء سمير امام  5

   اسراء خالد محمد السعيد  6

   اسراء السيد عبد اللطيف محمد  7

   وداد عطية محمد على عثمان  8

   اية عثمان متولى فراج  9

   داليا عادل عيسى  10

   اسراء عبد الرازق محمد  11

   سارة رجب يونس عيسى  12

   ايمان رمضان فرج التلوانى  13

   فيبى فرايم ابراهيم  14

   شيماء شعبان مصطفى  15



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  10

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا  ) كفر الدوار ( عثمان بن عفان المدرســـة/

                           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمةخميس محمد حرس  1

   مروة اسماعيل ابو الفتوح  2

   عال محمد عبد ربة محمد  3

   ناهد مجدى عبد الحميد حسنين  4

   االء محمد ابو الفضل العبساوى  5

   معوض محفوظسميرة سععي محمد   6

   شيماء السيد عبدهللا ابو حادى  7

   سالمة محمد محمود  8

9     

10     

11     

12     

     
 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  11

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 رئيس القسم                    المختص 
 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي   

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                   الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /     االيمان ) كفرالدوار ( المدرســـة/

                           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نيفين محمد محمد عبد الوهاب  1

   فتحى جمعة محمد نجالء  2

   نورهان احمد محمود عامر  3

   نسمة سرحان سعد عبد العظيم  4

   يوسف عالم لهامىاسمر   5

   امانى فرج عبد الفتاح على  6

   رشا سعد حلمة عبد العزيز  8

   عفاف محمد منصور  9

   اسماء نبيل ناصر الشهاوى  10

   اسماء محمد محمود سليم  11

12     
 

 

 

 رئيس القسم                  تصالمخ



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  12

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي   

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                       الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا   (كفر الدوار) العكريشةا المدرســـة/

                            2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمد محمود سليم  1

   ايمان رمضان فرج التلوانى  2

   شيماء شعبان مصطفى  3

   راندا احمد عرابى حسن  4

   داليا عادل عيسى عيسى  5

   فيبى فرايم ابراهيم   6

7     

8     

9     

10     

11     

12     
 

 رئيس القسم                   المختص 
 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  13

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

                       

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                     الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا (ابو حمص)محمد على البشبيشى  المدرســـة/

                          2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   مريم محمد محمد بدر  1

   الحميدامانى سعد جمعة عبد   2

   مى مجدى عبد المنعم ابراهيم  3

   سناء جالل سعيد رضوان  4

   مريم محمد على حسن  5

   اسراء شوقى على حسن  6

   اسماء سعيد محمد الجندى  7

8     

9     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  14

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي               

 ************************************ 

 لشعبة / طفولةا                  الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف / (ابو حمص)ابو حمص للتعلبة االساسى  المدرســـة/

                          2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هبة محمد محمد رفاعى النقيب  1

   وفاء محمد محمود الديب  2

   ايمان عطا جالل عبد العاطى  3

   ايمان فرج محمد السيد دراز  4

   ازهار احمد محمد حسن  5

   ميادة السيد عبد القوى مسعود  6

   عبير محمد رمضان  7

   ايمان عبد الوكيل جاد هللا  8

   السالم محمدهدى عبد   9

10     
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  15

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي              

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                  الرابعة الفرقــــة /

 اسم المشرف /          (ايتاى )سالم عالم   المدرســـة/

          

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نرمين محمد سيد احمد احمد التمساحى  1

   فاطمة محمد حلمة احمد سالم  2

   اسماء سعد عبد القادرمحمد  3

   وتسارة عادل طلبة باغ  4

   ايمان محمد السيد محمد   5

   على حسننهال محمد   6

   نهال جمعة عبد الجليل ابراهيم  7

   اسماء سعيد عبد الجواد  8

   ايمان محمد محمود عطية  9

   اسماء رجب يوسف عمار  10

11     

12     
 

 

 رئيس القسم                    المختص 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  16

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي           

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                    الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /    ايتاى الجديدة )ايتاى( المدرســـة/

          2- 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   الحليمسمر مصطفى عبد   1

   ايمان صبحى فوزى محمد خليل  2

   هدى عبد المنصف حين سيد احمد  3

   هبة فتحى محمد عبد العليم  4

   اميرة على يوسف على  5

   اسراء نبية عبدة سالم  6

   نادية محمد عيسى طايع  7

   امل احمد عبد العزيز   8

   اسماء عبد المنعم عبد الحميد  9

   عبد سعبان ابو ذهبهبة   10

   اسماء عادل محمد على  11

   اميرة سامى محمود السيد  12

   اميرة اسماعيل عبد الونيس  13
 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  17

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي           

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                   الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /   خالد بن الوليد )الدلنجات( المدرســـة/

                            2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسراء محمود عزت عبد المنعم  1

   نجالء محمد فتحى صالح رحيل  2

   محمد خليلاية محمد   3

   دعاء عبد اللطيف راتب  4

   عال حسنين ابراهيم عبد الحليم  5

   اسماء عمر عبد الكريم   6

   ايمان محمود عبد المطلب   7

   امل محمد محمد شعبان   8

   ايمان عيد بسيونى هالل  9

   اسراء ممدوح حسن ابو داود  10

11     

12     
 

 

 

  

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  18

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي              

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                       الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /       (يحى الجزار )حوش عيسى المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   صفاء فتحى توفيق اسماعيل  1

   نجالء محمد محمد عبد الهادى  2

   لبنى رجب حسين عمران  3

   رضوى ربيع عبادى  4

   نورهان منصور محمد   5

   سهام محمود امين   6

   هند عبد المنعم عبد اللطيف  7

   نورا نصر عبيد شعبان  8

   اية صالح راغب محمد  9

   نيرة شعبان السيد  10

11     
 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  19

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

              

 

 

 م2016/2017سماء طالب التربية العملية للعام الجامعي ا              

  ************************************ 

 طفولةالشعبة /                   الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                 النيل)المحمودية(المدرســـة/

                          2-  

رقم  م

 الجلوس

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم

   عفاف احمد ابراهيم حديد  1

   منى حسن توفيق قوافى  2

   مى صالح السيد الصاوى  3

   فايزة نصر حسين  الرشيدى  4

   هناء احمد حمدى ابراهيم  5

   والء سالم حامد احمد سالم  6

   بسمة عبد هللا ابراهيم مهنا  7

8     

9     

10     

11     

12     
 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  20

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 ************************************ 

 الشعبة / طفولة                        الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /  (المحمودية) الزهور للتعليم االساسى المدرســـة/

                           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ريهام شعبان عبد الحميد  1

   سحر احمد سليمان علوان  2

   اميرة رجب محمدسليمان   3

   مروة كمال عبد الحميد   4

   رنا عالء محمد عبد الفتاح  5

   جهاد ايوب رجب ايوب  6

   تقى محمد محمود القزاز  7

8     

9     

10     

11     

12     
 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  21

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي             

  ************************************ 

 لشعبة / طفولةا                   الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /       النصر االبتدائية)شبراخيت(المدرســـة/

                            2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمود الفقى  1

   صفية صالح محمد حجاج  2

   امانى عبد السميع زيدان  3

   سماح نبية سلطان هنداوى  4

   امانى مصطفى محمد ابو حمدة  8

   سمية محمد محمد موسى   9

   مى مدحت االنصارى  10
 

 

 رئيس القسم                    المختص
 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  22

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

    

 الشعبة / طفولة             الرابعة الفرقــــة /

 -1سم المشرف / ا   معاذ بن جبل ) دمنهور ( المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   نورالهدى عصام كامل فراج  1

   هاجر السيد أمين على سعد  2

   أميرة محمود عرفان أحمد  3

   ايات سليمان على سليمان  4

   اية السيد الصافى النحال  5

   بسمة مرشدى أحمدعلى  6

   المنشاوىسارة عادل السيد   7

   سحر حمدى عبدالجواد   8

   سها رضا محمد عبدالكريم  9

   شريهان عادل عطية غانم  10

   ياسمين عبدالرحمن الجندى  11

   شيماء يوسف عبدالعزيز الصباغ  12

     

     

     
 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  23

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                           

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة             الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /   عثمان بن عفان ) بكفر الدوار ( المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   أمل إسماعيل على عبد ربة   1

   والء حسنى شعبان عبدالحليم  2

   هدير مجدى متولى عبدة  3

   صفاء أسعد وقاد  4

   مروة محمدمحمد ظريف  5

   أميرة محمد إبراهيم عبدالحميد  6

   ياسمين عبدالمجيد كامل  7

   هدير محمد إبراهيم أحمد  8

   والء محمد إبراهيم فيالة  9

   ياسمين عوض صميدة   10

11     

12     

     

     

     
 

                

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  24

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                        

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة                 الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /           السعادة االبتدائية بشبراخيت المدرســـة/

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   أميرة عبد الحميد يوسف   1

   اسراء سعيد على يقطين   2

   نورهان على عبد الحى على   3

   بسمة محمد ابو بكر   4

   سناء ابراهيم ابو النصر   5

   منى محمد محمود عنب   6

   دعاء محمد ابو حطب  7

8     

9     

10     

11     
 

 

 رئيس القسم  المختص 

 
 

 

 

 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  25

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 م2016/2017أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي                     

  ************************************ 

 الشعبة / طفولة            الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /               بشبراخيت المدرســـة/النصر

           2-  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء محمود الفقى  1

   صفية صالح محمد حجاج  2

   السميع زيدان امانى عبد  3

   سماح نبية سلطان هنداوى  4

   امانى مصطفى محمد ابو حمدة  5

   سمية محمد محمد موسى  6

   مى مدحت االنصارى  7

8     

9     

10     

11     
 

 

 رئيس القسم  المختص 

 
 

 

 



 

   جامعة دمنهور

  كلية التربية 

 العمليةقسم التربية 

************ 

 

  

 0ال يتم التحويل اال بمعرفة  قسم التربية العملية -1ملحوظة  26

 0يتم تسليم الغياب الى قسم التربية العملية شهريا -2

 0هذه المجموعات ليست نهائية وسيتم شطب الطالب الراسبين الحقا-3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


