
 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

                                           جغرافياالشعبة :                                حوش عيسى ث بنات المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد يوسف سعد عبد الحميد  1

   أحمد عبد السالم رشاد امين   2

   لمياء محمد محمد محمد الشادلى   3

   اسماء شاكر محمد عيسى   4

   اسماء عبد هللا عبد الدايم   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

                                                       

             الشعبة : جغرافيا      بدمنهور                                 باالبعاديه المشتركه  ث المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أحمد زين العابدين على عيسى   1

   هللا ابو بكر اسراء معوض عبد  2

   شادة رمزى عبد الجواد الحفناوى   3

   محمود عزت رجب البنا   4

   أسماء رزق سليمان   5

   رانيا كامل عبد المحسن شاور   6

   خالد محمد عوض زايد  7

   محمود عبد الستار صالح  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس
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 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

                                                                         

   الشعبة : جغرافيا                                               بدمنهور ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أسماء نجاح ابراهيم هنه  1

   عبد لحافظ شيماء ابراهيم  2

   سوزان محمود ابوزيد   3

   حنان جمعه شحاته  4

   اسراء فضل هللا عبد القوى   5

   مره على مرعى  6

   ايه عبد الجليل مصطفى   7

   هدير رزق ابراهيم مصطفى  8

   ايه محمد محمود   9

   امنية ممدوح عباس   11

11     

12     

13     

14     
 

       



 ورـة دمنهــجامع   
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 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

             الشعبة : جغرافيا                                 بدمنهور عمر الوكيل   المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ب محمد بدريأسراء من  1

   مى محسن انور  2

   ابو الفتحبسنت محمد   3

   محمود حامد مرسى   4

   محمد اسامه مخلوف   5

   ايه ناجى سكران  6

   عبد الرحمن رجب ابو عجور  7

   اسالم محمد السيد   8

   عبد الرحمن جمال الدين زاهر  9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
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 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

                                                                        الشعبة : جغرافيا                                    ث بنات الرحمانيه  المدرسة:

 م 
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   السيد اشرف السيد مصطفى  1

   هانى يسرى مسعود الدين   2

   عبد الحميد محمد ربيع   3

   يوستينا سامى عوض  4

   منة هللا احمد سعيد   5

   مياده عبد الواحد الصعيدى   6

   عالم عاطف حيدر   7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

                                                            



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   
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 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 جغرافياالشعبة :                                                                            

                                                 بايتاى محمود قطب ثالمدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسماء عالء امين عمران   1

   د عبد الحميد خالد اسماء احم  2

   ايمان صبحى غانم   3

   عال منصور زعتر   4

   رانيا عادل محمد عبد هللا   5

   سمر عسران النويهى   6

   أميرة فوزى قاسم   7

   محمد مصطفى شرف السيد   8

   عمرومصطفى فايد   9

   احمد محمد عبد المنعم النحراوى  11

   يننيرة احمد محمد شاه  11

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فلسفةالشعبة : 

 بدمنهور                                                 عمر مكرمالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أحمد رمضان داود  1

   محمد السعيد العبد   2

   حسام مسعد الحناوى   3

   عبد العزيز الحاطى اسالم  4

   محمد صالح عبد السالم   5

   عمرو صالح هيبه  6

   ايهاب مصطفى عبد المقصود  7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     
 

                                                             



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فلسفةالشعبة :                                                     

                                                بدمنهور معاذ بن جبل المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   نهله جميل ناجى   1

   أمانى محمد عماره   2

   ف الشاذلىانعام عبد اللطي  3

   منار صالح الحالج   4

    عبد العزيز بدور عيد  5

   سالى عبد هللا الشهاوى  6

   سها محمد محيرى  7

   فاطمة ممدوح الجندى   8

   والء محمد عبد الرؤف  9

   سارة صبرى عبد العزيز  11

11     

12     

13     

14     
 

                                                               



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فلسفةالشعبة :

                                           بدمنهور  ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   منة هللا فتحى شعبان   1

   نورا السعيد عبد المالك  2

   عبد العاطى الجندىفاطمة ممدوح   3

   ايمان محمد محمد ماضىى   4

   ياسمين عبد الجواد شلتوت   5

   راندا طارق هنيدى   6

   اسماء محمد الشناوى   7

   عال مصطفى  8

   ايه محمود شتا   9

   جهاد مصطفى الجالى   11

   اسراء شداد عبد الحميد   11

   ىفاطمة ممدوح عبد العاطى الجند  12

   شيماء مصطفى عبد العظيم  13
                                                      

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فلسفةالشعبة :     

 الدواربنات كفر  ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد عزت هنداوى  1

   نورهان سعيد الليثى   2

   امل عبد العزيز السيد   3

   نورهان محمد شعبان   4

   نجالء عبد الفتاح عبد السميع   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فلسفةالشعبة :                                                               

                                                       لطفى االسطىالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أسماء عثمان حامد بطور   1

   اسماء محمد البطل   2

   محمد كمال بدر   3

   سوزان نبيل مشهور  4

   اريانه اسكندر عبده ف  5

   ساره فرج  6

   ويساسماء عبد السالم ع  7

   رحمه منير عطوان   8

   سلوى ايمن القاضى   9

   فاطمه محمد احمد جمال الدين   11

   فاطمه اشرف اسماعيل مبارك   11

12     

13     

14     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 علم نفسالشعبة :             

                                          بدمنهور فاطمه الزهراء المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   سعاد شعبان محمد كامل   1

   اميرة وجدى احمد السيد   2

   امنية صبرى كامل جنيدى   3

   محمود شوقى عبد الشافى   4

   محمد جمال عتمان   5

   ايه وليد أحمد الكاشف   6

   هاجر هادى فتحى عبد الغفار  7

   حمود سليمانصابرين يحيى م  8

   االء عصام الشافعى   9

   نرمين السيد اسماعيل  11

   قدريه احمد زايد  11

   أحمد عبد الحليم عبد القادر  12

   شيماء طلعت ابو العال  13

   هبه هللا عبد المحسن نصر   14

   نرمين احمد وهبى النجار   15

   ايه نصر سعد ابو مغربه  16
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 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 علم نفسالشعبة :                                                      

 بدمنهور                                      عمر الوكيل المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أسماء فضل هللا طلب   1

   اسماء ابراهيم شعبان   2

    شيماء صبرى عماره  3

   نورهان رضا دياب   4

   ايه اشرف كمال   5

   هاجر اشرف عوده  6

   اسماء شعبان الحوفى   7

   تقى رمضان عمار   8

   سالى احمد السيد صالح  9

   شروق عبد العاطى النحال   11

   اسراء ابراهيم عبد المنعم   11

   نرمين السيد اسماعيل   12

   قدرية احمد زايد  13

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 علم نفسالشعبة :                                                      

                                             بدمنهور ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   منة هللا ماهر حشيش  1

   ريهام خالد المقطف   2

   اسراء اشرف حشاد   3

   سلمى طلعت عبد الستار   4

   منة هللا محمود الحوفى   5

   سمر حسنى مبروك   6

   اسماء جمعه على العالفى   7

   ايه سعيد السيد مصطفى  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   
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 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 علم نفسالشعبة :                                                        

                                                بدمنهور معاذ بن جبلالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هاجر محمد سعد العربى   1

   مى عبد الكريم عمار   2

   سعد النوام اية   3

   سلمى محمد محمد عقده   4

   هدير كمال مغازى مصباح   5

   حياة كامل القاضى   6

   فاطمه الزهراء احمد زيتون   7

   ايه سعد شلبى دسوقى   8

   دولت عبد الفتاح رواش  9

   شيرين محمد غزالن   11

   ايمان احمد عبد السالم رضوان   11

   فتاح رواشدولت عبد ال  12

13     

14     

15     
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 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                      

                                            )أ(كفر الدوار ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد فتحى فرغلى   1

   يارا نصيب فتح هللا  2

   يارا صبرى سعيد محمد   3

   بسنت احمد منير  4

   روان السيد احمد السيد   5

   سميه يسرى منير  6

   ساره سمير خليفه   7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   
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 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                              

                                       )ب(بكفر الدوار ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   والء مجدى يوسف امين   1

   مى عيد سعيد احمد   2

   اسراء رضا محمد عبد العظييم   3

   دينا عبد هللا عبد الحميد   4

   سها سرور محمد العسكرى   5

   ياسمين محمد عبد القادر   6

   مياده جمال حسن عمر   7

   اسراء محمد محمد عبد اللطيف   8

   فاطمه مصطفى شعبان الفقى   9

   أمل محمد عبد الوهاب   11

   هاجر عبد الحكيم احمد   11

   كامل  اسالم مبروك  12

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                    

                                           كفر الدوار صالح سالمالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   مى السيد قطب عبده البيلى   1

   بسمه ابراهيم السيد على   2

   مارتينا ماجد مجدى شحاته  3

   سلمى سليم سعيد رسالن   4

   بسمه هانى عبد المنعم   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياء:  الشعبة                                                         

                                          بشبراخيت ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   غاده صبرى عبد الحميد الشوربجى   1

   سناء محمد جمال الدين الفقى   2

   بسنت صالح احمد طه   3

   رغده على احمد القلجه   4

   طارق محمد العريان دعاء  5

   اسراء صبرى عبد هللا ابوزيد   6

   اسماء سعيد عبد الرازق عتمان  7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :      

 بدمنهور فاطمة الزهراء  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   م محمود الشرابىريها  1

   ايمان سعد عويس  2

   نشوى محمد الشاملى  3

   مصطفى عبد النبى سعد  4

   نادين محمد الغندور  5

   بسنت ماهر بيومى   6

   دينا محمد حافظ   7

   هاله ماهر زهران   8

   سهيله اشرف حمدى يونس  9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                      

                                                  بدمنهور ث بنات المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   تقى محمد االعرج   1

   ايمان احمد مرسى ايوب   2

   يمان عبد الجليل اميرة سل  3

   انجى محمد سليمان   4

   يهام ايهاب البسومى ر  5

   منصوره محمد شحاته   6

   نهله سالمه احمد   7

   ياسمين عاطف موسى   8

   االء صابر محمد عطا  9

   االءوحيد محمود ابراهيم  11

   عواطف حسام الدين الخنانى  11

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

    

 كيمياءالشعبة :                                                               

                                                 بالدلنجات ث بنات   المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   عبد المولى عبد الناصر السعدى   1

   اء عزت محمد ابراهيم اسم  2

   خلود محمود عطيان  3

   دعاء جابر محمد عبد المنعم  4

   صابرين امين السيد سرور  5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 كيمياءالشعبة :            

                                               ايتاى محمود قطب ث  المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   رانيا كمال ابراهيم رفاعى  1

   نورهان ماهر اسماعيل  2

   الزهراء سامي صالح  3

   منه هللا محمد كمال الدين  4

   ايه عصام الدين صدقه  5

   االء حسن زيدان   6

   نبيل عبد الظاهر  والء  7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                        

                                        دمنهورب  معاذ بن جبل  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   اسالم عيد مطراوى محمود  1

   يوسف رسالن غربيل  2

   عبد الرحمن الشافى حمدى  3

   ايمان رجب يونس مسعود  4

   منى على يونس محمد عبد ربه  5

   امانى مجدى كمال  6

   االء عبد الفتاح الخشاب  7

   عزيزه محمد جمعه على  8

   هدى احمد حمزه  9

   بسمه ياسين عبد الفتاح  11

   عائشه السيد احمد   11

   اسراء عبد الجواد انور جوده  12

   أنس محمد احمد عبد العزيز  13

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :                                                    

                                                       بدمنهور عمر الوكيل ث المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   فاطمه صالح ابو المجد بخيت  1

   روضه عبد المنصف محمد  2

   ريم خالد جالل مصطفى  3

   شيماء محمد عبد المقصود المالح  4

   ايناس على محمد يوسف  5

   انور كرمندى مجدى   6

   عبير خالد اسماعيل رمضان  7

   ندى شكرى عاشور  8

   نورهان ابراهيم دياب  9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :

                                                          بدمنهور عمر مكرمالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل السما

   احمدوجيه ابراهيم   1

   اسالم محمد سويدان  2

   عالء خالد محى الدين  3

   محمد رمضان عطيه  4

   مصطفى عبد النبى سعد  5

   محمد فتحى رزق  6

   محمود عبد الجليل النشار   7

   ايمن عالء البكاتوشى   8

   شادى اشرف محى الدين   9

   عبد الرحمن الشافعى حمدى  11

   ابراهيم نعيم الفرحاتى  11

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 كيمياءالشعبة :       

                                             بحوش عيسى ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   صودهانى محمد عبد المق  1

   سعد محمد عبد المقصود  2

   احمد ناصر احمد البدوى  3

   احمد حسين محمد شحاته  4

   هند عبد العظيم محمد زايد  5

   اميره على فرحات   6

   اسراء على على محمد  7

   اسراء مصطفى محمد عطيه  8

   هند عبد الهادى ابراهيم  9

   احمد ابراهيم مصطفى  11

   سماء مصطفى عبد الحميدا  11

   اسراء عمر رمضان على  12

   جهاد محمد رجب محمد  13

14     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فيزياءالشعبة :       

                                              بالمحموديه ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسراء عاطف جابرصالح   1

   اسماءحلمى على   2

   راندا محمد عبد الحميد الفاش   3

   مني السيد عطيه   4

   هدى اسماعيل اسماعيل المصرى   5

   شيماء عبد الجواد شاهين   6

   نيرة العربى خميس عوض   7

   شيماء عبد السالم بسيونى   8

   جهاد احمد مجاهد   9

   نهاد عبد الصمد الفيومى   11

   الشيماء عادل نافع   11

   شيماء شوقى اسماعيل   12

13     

14     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فيزياء الشعبة :          

                                                بكفر الدوار ث بنات  المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   احمد هشام عبد الفتاتح خضر   1

   احمد محمد احمد قطب   2

   محمد كامل محمد شاهين   3

   حسن احمد الطنطاوى   4

   رانيا اسامه النجار   5

   سهيله اشرف ابراهيم عاصى   6

   هبه محمد محمد يوسف  7

   ايه صالح داود   8

   دعاء ابراهيم حنفى  9

   ساره السيد عبد السالم   11

   براهيمنيرة احمد عوض ا  11

   اسراء محمد السيد محمد   12

   جهاد رجب احمد رسالن   13

   ريهام محمد فتحى البيسى   14

   ريم صبحى محمود عطيه   15
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فيزياءالشعبة :         

                                                 بدمنهور فاطمة الزهراءالمدرسة:         

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل سماال

   فاطمه عماد ابراهيم عبد النبى   1

   اسراء طارق الجندى   2

   نورهان عادل مرسال   3

   ايه اشرف رحومه   4

   ايه محمود طلحه   5

   اسراء فتحى الرحمانى   6

   امانى معروف ابو شامه   7

   باتسيه حمدى ابو علو   8

   عبد هللا  رحاب عبد الهادى  9

   هند السيد ابراهيم محمود   11

   امنية جمعه فهمى   11

   رانيا مرضى مسعود  12

   ايمان سامى احمد عثمان خضر  13

   اميره السعيد عبد الفتاح كريم  14

   هنيه عبد الحميد احمد احمد  15
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فيزياءالشعبة :       

                                         بدمنهور عمر مكرم ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمود حسين كامل   1

   احمد عصام على عش   2

   يسرى اسماعيل البوالقى  3

   ايهاب ابراهيم عبد الستار   4

   هادى ابراهيم عبد الباقى   5

   زياد ناجى فرج ابراهيم  6

   ابراهيم عبد الباقى هادى  7

   عمرو صابر خليفه   8

   اسماء محمد عبد الجواد   9

   نورا سعيد رجب عطا   11

11     

12     

13     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فيزياءالشعبة : 

                                               بدمنهور عمر الوكيل المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات لتاريخ التحوي االسم

   ايمان جمال عامر   1

   داليا جابر سالم   2

   ساره بشير منصور   3

   سمر عبد الحميد كردى   4

   اميره عبد السالم محمد   5

   ايناس محمد عبد الغنى   6

   اسماء ابراهيم محمد عش   7

   عمر احمد مسعد عوض   8

   زياد ناجى فرج ابراهيم   9

   جالل عبد الونيس  شعبان  11

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة : 

                                                     بدمنهور عمر الوكيل ث المدرسة:        

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   مها صبحى احمد محمد   1

   عبد القادر سعاد عنتر الصابر  2

   هند ابو العنين محمد ابو العنين   3

   أمانى شعبان العطار   4

   ايه طارق الصرفى   5

   هاجر رجب بعيله   6

   منة هللا محمود عبد السالم   7

   هناء سعد خطاب   8

   خلود خالد الطنطاوى   9

   أميرة رأفت ابراهيم نوار  11

   حمد ساره محمد السيد أ  11

   هاجر محمد عبد الجواد صباح   12

   نهى راشد عبده راشد  13

   سارة رضا فرج محمد  14

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة :    

                                                         بدمنهور فاطمة الزهراء   المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 ظاتمالح تاريخ التحويل االسم

   بسنت سعد سويدان   1

   هاجرسعيد نصر مهنا   2

   نورهان محمد بله   3

   ايات سالمه محمد حربى   4

   كريمه على محمود الحناوى   5

   اميرة رمضان نعيم   6

   سوزان عبد الحميد فارس   7

   رانيا محمد صدقه   8

   نرمين شوقى عبد ربه   9

    اسراء عاطف محمد  11

   شيماء سمير عبد العظيم    11

   رضا السعيد عبدهللا  12

   نهاد على طه الطبجى  13

   عزيزه محمود سعد خطاب  14

   هاله اسماعيل حسن  15

   ناريمان طه عبد الدايم  
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة :                                              

 :                                                     منهوربد ث بنات  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ميرينا عوض صبحى   1

   سحر كمال على حسن   2

   أميرة عبد الجيد مسعود   3

   رحاب فايز الجندى   4

   دينا عبد هللا احمد محمود البسيونى  5

   فرحان احمد زكريا   6

   محمد فرج عبد النبى ابراهيم   7

   رمزى السيد الفراونى   8

   مارى ممدوح عجايبى   9

   مريم بشاره عاذر  11

   رانيا السيد محمد القلفاط  11

   سهيله عبد الرازق فرج عرقوب   12

   ماجى رمضان محمود   13

   منى رمضان سعد   14

   الحميدشيماء عبد الحق عبد   15
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 بيولوجىالشعبة :     

                                                         بنات بكفر الدوار ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد احمد عبد الونيس   1

   هانم احمد محمد محمود   2

   امنيه محمود محمد ابراهيم   3

   اسراء ماهر محمود احمد   4

   سهيله السيد محمد محمود   5

   نرمين غانم فوزى غانم   6

   وفاء محمد محمود حسن   7

   مروة حافظ كامل عبد القوى   8

   محمود عادل على سعد الفقى   9

11     

11     

12     

13     

14     

15     



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجى الشعبة :

                                                بكفر الدوار الح سالم ثص المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   عمر على محمد على   1

   خالد محمد عباس محمد   2

   نورهان صالح ابراهيم   3

   كاترين زكى جرجس  4

   سمر محمود مهدى   5

   امل بدران عيسى   6

   سماء عبد المنعم عبد العزيز   7

   سماء جمال سعد زغلول   8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجى الشعبة :                                                            

                                                 بابوحمص  ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ايه محمد عبد الرحيم الخولى   1

   ايه ابراهيم عبد الحميد   2

   اسراء شعبان محمد محمود   3

   ياسمين مسامح عبد الجواد مطراوى   4

   عبير الليثى جمعه خليل   5

   فاء مهدى سالمه احمد و  6

   اميرة سعد فرج عبد هللا   7

   نهال محمود محمد حسن  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة :                                                   

                                        ث المشتركة ابو حمص المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   خديجه ابراهيم العشماوى  1

   اسماء محمد عبد الهادى   2

   دعاء سعيد قطب درويش   3

   مى سعد محمد الديب   4

   االء جابرقطب درويش   5

   اسماء شعبان عباس   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة : 

                                           بكوم حماده ث بنات المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد حامد محمد جمال   1

   عبير رمضان عبد الرحمن الربى  2

   ميه اسامه ابو القاسم س  3

   ابرار عاطف محمود قاسم   4

   غاده احمد احمد العليمى   5

   ندى شكرى محمد عاشور   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجى الشعبة :

                                               بنات بحوش عيسى ث المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ايهاب توفيق السعيد   1

   شيماء عبد الستار سليمان   2

   مروة محمد سعد السيد   3

   شروق عبد المحسن السقا   4

   منار محمد عبد الخالق   5

   والء عماد حمدى قريطم   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة :                                                                

                                            بنات بالدلنجات  ث المدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 حظاتمال تاريخ التحويل االسم

   اسراء احمد عيد خليفه   1

   خلود محمد محمد مرزوق   2

   لطيفه محمد يوسف الشناوى   3

   سناء سالمه على   4

   هند احمد عبد الكريم علوان   5

   دنيا عطيه انور  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 بيولوجىالشعبة :                                                                

                                             بايتاى لطفى االسطى المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أسماء محمد زكى رضوان   1

   ايه فريد السيد الضرير   2

   نعمه صبحى هواش   3

   ساره رشاد عبد العزيز   4

   حسين عمر شفيق   5

   هشام رشاد الجمال  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة :                                                     

          بدمنهور                    الزهراءفاطمه المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   بسمة فهمى عمر  1

   سلمى نبيل عوض  2

   محمد شعبان البدرى  3

   محمد جمال عبد الرحيم  4

   نصر خالد عبد الصباغ  5

   مريم محمد الصفتى  6

   اية محمد السايس  7

   ن محمد سعد محمود نورها  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزى الشعبة :                                                              

                                                بدمنهور ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات يلتاريخ التحو االسم

   نغم اشرف عامر  1

   هاجر محمود المصرى  2

   سمر صالح عرقوب  3

   هدى عبد المنعم جميل  4

   روحية محمد محمد كامل  5

   ايمان اسماعيل عبد الفتاح سعفان  6

   مها محمد طلعت هبيلة  7

   ايمان لطفى حامد زيد  8

   محمد حسن عبد الرؤف مراد  9

   ان حمادة جمعةايم  11

   منة مصطفى لطفى  11

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة : 

                                                         بدمنهور  معاذ بن جبلالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هدير محمد الجندى  1

   تة عتماناية شحا  2

   سماح عبدة دعبس  3

   مروة شعبان عتمان  4

   احمد السيد البردان  5

   عبدهللا السيد فؤاد القاضى  6

   اسالم عبد العاطى الصياد  7

   نادر محمد نجيب الزوكة  8

   بسام مجدى الرومى   9

   احمد محمد شعبان مبروك   11

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزى الشعبة :                                                                       

                        بنات بشبراخيت ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ندى صبحى احمد شتية  1

   جهاد عبد الهادى الضاديدى  2

   خالد حسب النبى عامر امل  3

   دعاء شعبان عبد الجواد على صالح  4

   خلود عوض رياض عبد الونيس  5

   اميرة صبرى محمد مزيد  6

   دعاء عبد الحميد احمد حباجة  7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىلشعبة : ا                                                            

                                           بنات بحوش عيسى ث المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسماء عزمى اسماعيل حسن  1

   فاطمة الزينى محمود  2

   عبد الونيس عبد السالم الهام  3

   سيمون جرجس سعيد   4

   امنية محمد عبدهللا الشامى  5

   عبد الرحمن حسن على  6

   ايمان عبد المحسن شمس الدين  7

   خضرة سالمة محمد على  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 الشعبة : انجليزى                                               لدلنجاتا ث بنات المدرسة:                 

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسراء اسماعيل جابر اسماعيل  1

   اسراء ابراهيم السيد بهنسى  2

   الشيماء احمد لطفى احمد االشقر  3

   ايمان خالد عبد العظيم يوسف كركور  4

   احمد حسن النبوى السيد  5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة :                                                                

                                           ابو المطامير ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اميرة مسعود شيبوب محمد  1

   هاجر مرى السيد محمد الديب  2

   مصطفى مكايد عوض  3

   سعد ناصر عبد الوكيل  4

   بسمة صالح عبد العزيز  5

   شرق خالد عبد الرازق  6

   جب عبدهللاسماح ر  7

   اسراء ابراهيم محمد شوقى  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة :                                               

                              كوم حمادة  بنات ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات التحويلتاريخ  االسم

   محمد رجب محمد عبد الهادى  1

   محمد حمدى عبد الاله نصار  2

   علياء فوزى انور عباسى  3

   نغم منتصر محمد عطية  4

   نداء عبد الرازق على حواس  5

   اسماء عزت مصطفى ابوسعد  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزى الشعبة :                                                                   

                                      بنات المحمودية ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   والء ايمن نصرالدين توفيق  1

   النجارشيماء احمد عبدالحميد  2

   كريمة خالد عباس عبد الكريم ابوزيد  3

   نادية ابراهيم مصطفى خليل جودة  4

   االء احمد شرف الدين  5

   هالة محمود الهلوتى  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 ليزىانجالشعبة :                                                    

                                              كفر الدوار ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد  االء اشرف  1

   شيماء محمد عبدهللا  2

   محمد عطا هللا اسراء خميس  3

   محمد عبد الرحمن اميرة سامى  4

   د نصر عبياميرة سمير  5

   صابرين رجب على  6

   مى حسام محمد مصباح   7

   سمية سعد محمد محمد   8

9     

11     

11     

12     

13     
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 انجليزىالشعبة :                                                            

                                             بكفر الدوار صالح سالمالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ياسمين صالح فؤاد عبدهللا  1

   يمنى محمد مصطفى  2

   ريهام محمد غرابلى  3

   اسراء عبد المنعم  4

   تغريد اشرف على  5

   شيماء محمد هارون   6

   ونحلمى هار مارينا مجدى   7

   اسراء صبحى  8

   ندا عاشور  9

   شيماء محمد عبد هللا   11

   سارة محمد عبد الرازق  11

12     

13     

14     

15     



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 انجليزىالشعبة :                                                          

                                                  دمنهور عمر الوكيلالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   نهال حلمى زايد  1

   سارة اكرم سعفان  2

   هاجر مسعد بلتاجى  3

   رانيا عبد الفتاح محمود سليمان  4

   مروة فريد عبد الفتاح  5

   كريمة على سالمه   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 انجليزىالشعبة :                                                        

                                            ابو حمص ث المشتركه المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اء محمود محمد مطراوىدع  1

   اسماء عبد هللا محمود  2

   اسماء مصباح   3

   ايمان محمد سعد تركى  4

   اية محمد على طايع  5

   اية محمد سعد بكر  6

   فاطمة ابراهيم على عدس  7

   هشام سعد عبد الحميد  8

   محمد ياسر عبد الرحمن  9

11     

11     

12     

13     

14     
 

                                             



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة :                                        

                                    بايتاى لطفى االسطىالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسماء يوسف حسين على  1

   حلمى عبد العظيماسراء   2

   اوىشتايمان شعبان محمد الش  3

   ايمان صبحى رجب غريب  4

   اسراء فوزى قاسم  5

   ايمان محمد النجيلى  6

   اميرة على ذكى عبد الدايم  7

   ريهام عصام عبد هللا  8

   بسمة محمد التمساحى  9

   هند احمد ناجى  11

   اسماء سعد عيسى  11

   م فوزى راغبهيا  12

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 انجليزىالشعبة :                                                              

 دمنهور                                                        معاذ بن جبل  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   يار مصطفى رمضان زيتونم  1

   فاطمة عبد العزيز عبد هللا  2

   ندى لطفى فرحات  3

   نورهان على عبد الجواد  4

   رحمة عبد الغنى غازى  5

   ايمان عيد محمد عبدهللا  6

   والء طارق عبد اليم بيومى  7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فرنساوىالشعبة :                                                              

                                           عمر الوكيل ث بدمنهورالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ايمان هالل عبد الواحد جبريل   1

   العبد ايه محمد عبد السالم   2

   نهال هانى   3

   رشا محمد صفار   4

   شروق أشرف بلبع   5

   هايدى حسن عصفور  6

   سارة مؤمن موسى   7

   ايمان بدر   8

   وفاء صبرى   9

   ساميه فتحى أبو ضاهر   11

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فرنساوىالشعبة :                                                          

                                              ث بنات بدمنهور  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمود حماده عبد الرحيم   1

   محمد حسام شكر   2

   ىمصطفى سعد النزامس  3

   جمال محمدالروينى   4

   منار عالء الذهبى   5

   اسماء محمد ابو اسماعيل   6

   جويلى عبد هللا  أميرة   7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 فرنساوىالشعبة :                                                             

                                               ث بنات بكفر الدوار المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   سعيد محمد أبو ورده هيبه   1

   ايه السيد القعيد  2

   االء عبد الحى   3

   شروق عمر الصفتى   4

   سماح صبحى حامد   5

   عزيز صباح ندى عبد ال  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضياتالشعبة :                                                         

                                      بدمنهور ث بنات  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات يلتاريخ التحو االسم

   والء مهدى محمد بدر  1

   بسنت حسن مرعى   2

   منى انور عامر   3

   االء مدحت النبوى  4

   شاهندا رضا عربود  5

   رانا رمضان محمد احمد   6

   فاتن كرم حسين   7

   سارة السيد محمد ابو طالب   8

   ابتسام على حاتم   9

   الهام محمد عبد الفتاح   11

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضياتالشعبة :                                                                      

                                             بدمنهور  معاذ بن جبل المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   حنان عبادى محمود شعث   1

   اشرقت عالء شمه   2

   امنيه عبد الفتاح الزرقا   3

   دعاء عبد المنعم الكوت   4

   ندى محمد الجنيدى   5

   وسام محمود سعيد   6

   محمود محمد محمد الفيومى   7

   محمود احمد كمال   8

   سعد السيد عبد هللا   9

   احمد فرج السخاوى   11

   احمد محمد برغش   11

   احمد رمضان خليل   12

   مفيد خالد عبد ربه   13

   محمد عبد هللا شعبان  14

   محمد مؤمن ابراهيم   15
 

     



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضيات الشعبة :                                                       

                                                   بنات بالمحموديه  ثالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أيمن محمد احمد زعيتر   1

   على عادل محمد عبد السالم   2

   محمد صالح الدين   3

   عبير عطيه محمود رجب  4

   ايه صابر عيسى عبد الفتاح   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضياتالشعبة :                                                               

                                                حوش عيسى ث بناتالمدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمود ابو الفتوح كامل   1

   محمد فوزى شاكر الفيومى   2

   اسالم عوض عبد الحليم   3

   رحمه محمد مبروك عبد المالك   4

   ايه راشد جبر  5

   محمد مراجع مختار جاب هللا  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
       



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضياتالشعبة :                                           

                                                 ث المشتركه ابوحمص  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هانى حسن ابراهيم خالف   1

   محمد عبد هللا عبد الغنى   2

   عاشور احمد زكى   3

   هند سعيد محمد السيد   4

   اسماء رمضان فرج محمد   5

   نهله رزق ابراهيم السيد   6

   مياده محمد عبد الفتاح   7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 رياضياتالشعبة :                                                            

                                                   بالدلنجات ث بناتالمدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أنغام اشرف خيرى اسماعيل   1

   هند فكرى مسعد طنطاوى   2

   صفاء صالح طنطاوى   3

   والء محمد سليمان   4

   عبده ايه شعبان محمد   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 رياضياتالشعبة :                                                         

                                                        بشبراخيت ث بنات  المدرسة:       

 م
رقم 

 جلوسال
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   بيشوى صبحى زكى بولس   1

   مينا يوسف اسكندر   2

   وسام محمد عبد العظيم عبد الغفار   3

   رانيا عبد الفتاح احمد عبد الحليم   4

   شيماء محمد على عمران   5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 رياضياتالشعبة :                                                       

                                                    بنات بكفر الدوارث  المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمود طاهر الصاوى  1

   عباس  محمد ابراهيم محمد  2

   ماركو مجدى توماس   3

   احمد محمد فراج  4

   طه محمد شعبان عبد العزيز   5

   احمد عبد الحميد توفيق  6

   محمود احمد ابو بكر   7

   عبد العزيز احمد ابو بكر   8

    محمد حسين عبد الرازق  9

   محمد مبروك عيد زايد  11

   سعد فتحى سعد ابراهيم  11

   اسامه موسى محمد  12

   سوزان عبد الباسط محمد   13

   عبد الرحمن عبد الرحيم على العيسوى  14

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 Eيات ضرياالشعبة :                                                             

 المشرف :                                         بدمنهور  اسماعيل الحبروك المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   نورهان مدحت رمضان   1

   يارا احمد خليل   2

   ايه ممدوح محمد عامر  3

   دينا جمال محمد   4

   حنان جمال عبد النبى   5

   محمود السيد بكر   6

   العيل اسماعيل عادل اسم  7

   محمد محروس الحلوانى   8

   محمود كمال عيد   9

   عبد الرحمن عبد المنعم الجيزاوى   11

   عالء احمد الخولى   11

   الياسين ابو الخير ياسين  12

13     

14     

15     
                                                      



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تاريخ الشعبة :                                                          

                                                    بدمنهور عمر مكرمالمدرسة:      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   يوسف اشرف الزوكه   1

   عمار محمود مهنا   2

   ريهام حسام الدين مصطفى   3

   غاده رجب عوض خالف   4

   مارينا وسام وليم   5

   محمد محمود رسالن  6

   سرور خالد خطاب   7

   ايه محمد منيسى   8

   نوسه السيد عبد الحليم  9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تاريخبة : الشع                                                        

                                               بدمنهور عمر الوكيل   المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   رؤيه سالم بربانى   1

   الهام محمد ابراهيم   2

   بسنت عبد الصبور   3

   سميره أشرف عبد هللا   4

   هبه جابر الغندور  5

   محمد صبرى عبد الحليم   6

   محمود عوض مرعى   7

   صفاء عوض عالم  8

   ليلى ناجى شمسيه   9

   نورا عبد المحسن عبد هللا   11

   محمود محمد السعيد صالح   11

   مايكل يوسف بخيت   12

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تاريخالشعبة :                                                               

                               النوباريه  ث المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   أمنيه ممدوح عباس زايد   1

   ايه محمد محمود اسماعيل   2

   بد هللا نورا عبد المحسن ع  3

   مايكل يوسف بخيت بخين   4

   محمود محمد السعيد   5

   احمد عبد الحليم عبد القادر   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تاريخالشعبة :                                                                 

                                             بالمحموديه  ث بنات   لمدرسة:ا      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   خلف  سماح أحمد محروس  1

   ريهام عبد الكريم جبريل   2

   ندى مدبولى عبد العاطى غريب  3

   شيماء عاطف السكرى   4

   محمد حسين الحالج   5

   خلود عبد الفتاح صبحى   6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

  تاريخالشعبة :                                                                

                                                          بنات بكفر الدوار ث :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

                                                                                   عطيه رمضان عطيه عفيفى   1

   عبد العزيز جمال مرسى  2

   اهرعبد الرحمن جمال ز  3

   ايه اسماعيل صالح    4

   صابرين السيد احمد السيد   5

   ندى على عبد العزيز   6

   اسالم محمد السيد عبد المالك   7

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تاريخة : الشعب                                                               

                                                  بالدلنجات ث بنات  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   احمد عريف عبد الونيس   1

   عبد الرحمن حسنى محمود حسنى   2

   اسماء شوقى بلشون   3

   ايه احمد حسن القادوسى   4

   د محمد رمضان تغري  5

   مى اشرف عشماوى  6

7     

8     

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغة عربيةالشعبة :                                                        

                                       دمنهور              ث بنات  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ندى احمد ابراهيم وهبه  1

   دنيا عبد اللطيف معوض على  2

   نورهان محمد جمعه على ابو النجاه  3

   عادل السيد غانمشيماء   4

   نورهان رضا محمد عبدهللا  5

   رانيا رجب عبد الحميد عبد الغنى  6

   عبير عبد الحكيم عبد الجواد  7

   فاطمه عطيه محمد عامر  8

   تقى محمد على حسن  9

   امانى عادل عبد الحكيم هبيله  11

   ايه السيد عبد هللا محمد  11

   ايه هاشم نجيب ابراهيم   12

   منةهللا جابر السيد الصاوى  13

   وسام جمعه البحيرى   14

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغه عربيهالشعبة :                                                              

                                                 بنات بادكو  ث :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هدير محمد بسيونى طرابيه  1

   نىرحمه خالد على حسن الحلوا  2

   علياء عادل معوض السيد  3

   نورهان مسعد عبد القادر القداف  4

   ايات على محمد عبد الجليل  5

6     

7     

8     

9     

11     

11     

12     
 

 

 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغه عربيه: الشعبة :                                                               

 وار                                    دبكفر ال ث بنات :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   احمد خميس محمد محمود  1

   اسالم فتحى عبدهللا سعد  2

   محمد خميس محمد عبد الحفيظ حربى  3

   عالء عوض رمضان محمد سالم  4

   احمد محمد كامل عبدالحكيم  5

   حمد صالح احمد مصطفى عبد النبى ا  6

   فاطمه شوقى سليمان عبد العاطى  7

   بسنت محمد حسن ابراهيم  8

   ليلى عبد الفتاح انور  9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغه عربيه: الشعبة :                                                               

                               شبراخيت           ث بنات   :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد مسعد عثمان البنا  1

   احمد سعيد عبد الرافع التحفه  2

   مصطفى محمد عبد الفتاح عثمان  3

   شيماء صالح احمد عشيبه  4

   فوالء يوسف مخلو  5

   ريحاب نبيل محمد البص  6

   هاجر محمد عبد الرحمن  7

   ريحاب عبد الحميد خليفه  8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغه عربيه: الشعبة                                                          

                                       ربدمنهو فاطمة الزهراء  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اميره اسماعيل زايد  1

   ايه محمد قطب  2

   ايه عاشور محمد  3

   ايه كامل محمد بسيونى  4

   أالء محمود ملوك   5

   سارة عادل محمد حنفى   6

   ح القسطاوى البسمه ص  7

   د ناجى عطا هللا محم  8

   ابراهيم عبد الحميد ابراهيم   9

   السيد حسن عطيه   11

   محمود عبدالعزيز   11

   لمياء حسين النجار  12

   روان عرفه الشرقاوى   13

   شيماء عادل السيد غانم   14

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغه عربيه: الشعبة :                                                      

                                              بايتاى ث بنات  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد على عبد العزيز الشقرا   1

   أحمد أمين محمد حماد   2

   الفت عبد هللا محمد جويلى   3

   سهام طايل احمد الحبال   4

   ان سعد احمد خضر نوره  5

   دنيا رمضان عبد الحفيظ  خضر   6

   نورهان احمد عثمان الصعيدى   7

   هاله رضا عبد الدايم   8

   نيفين السيد ابراهيم الطاوى   9

   ندى عادل البنا   11

   أميرة عبد الحكيم الخبيرى   11

   سناء شعبان النقراشى   12

   عبير عادل عباده عوض   13

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

  لغه عربيه:  الشعبة :                                                            

                                                   حمص  ث المشتركه  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ناهد سعيد فؤاد محمد   1

   أمنيه عرفه ناجى   2

   خلود عبد ربه حسن   3

   مروه وجيه زكريا غنيم   4

   مسعوده محروس محمد   5

   فاطمةضيف سعد   6

   زهور ربيع محمود   7

   هناء صبحى حسن   8

   ايناس محمود نصار   9

   سارة محمد احمد قرقور   11

   بسمة فريج السيد ابراهيم   11

12     

13     

14     

15     
                                         



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغة عربية الشعبة :                                                            

 بكوم حماده                              ث بنات  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   شعبان محمد عبد المعطى  أحمد  1

   احمد عرفه فهيم على   2

   علياء عبد الغنى عبد الرحمن   3

   جهاد محمود عبد الحفيظ   4

   ايه ممدوح معوض محمد   5

   ايه سامى عبد الرحمن   6

   جهاد رزق حسن يعقوب   7

   اميرة ابراهيم فريج   8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغة عربيةالشعبة :                                                           

 بالدلنجات                                            ث بنات: المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   عبد الحميد على عبد الحميد   1

   ابراهيم محمد  حسام  2

   ابراهيم سعيد احمد شراره   3

   سامح السيد محمد احمد   4

   بسمه جمال محمد سويدان   5

   االء رضا صبحى عبد الغفور  6

   ايمان الصافى حمدون   7

   محمدايه صالح حامد   8

9     

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغة عربيةالشعبة :                                                            

                                          بنات بحوش عيسى  ث :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ايه محمد حلمى  عبد الكريم  1

   رحمه نصيب السيد محمد   2

   دى محمد محمد عامر نوال حم  3

   فاطمه عزمى عبد القوى قريطم   4

   هدير عبد الهادى فهيم   5

   عبير على محمد على   6

   ساره عبد السالم ناصف   7

   رحمه محمد منصور محمد   8

   محمد عبد الغفار ابراهيم   9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 لغة عربيةالشعبة :                                                     

                                        بنات بكفر الدوار ث  :المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هاله مسعود محمود   1

   مروة عادل السيد هنداوى   2

   جمعه عبد الحليم صابرين السيد  3

   ابتسام عبد العزيز عبد الرازق  4

   ياسمين محسن محمد على   5

   ايه وليد عبد المطلب   6

   دعاء محمد عطيه عمر الصعيدى  7

   بسنت محمد حسن   8

   عبد الحفيظمحمد خميس   9

11     

11     

12     

13     

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تجارىالشعبة :                                                           

 ث الفنية التجارية بدمنهور)أ(                                          : المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   اسماء صابرجمعه   1

   هدى مصطفى سنهورى   2

   السيد على امانى   3

   فاتن سماحه الخماسينى   4

   عبير محمد ابو ريه   5

   ناديه محمد محمد نعيم   6

   نورهان ابراهيم محمود   7

   هند أمين أحمد مبروك   8

   وفاء أبو طالب محمد   9

   فرنسا مشير جرجس  11

   كرستنا عماد بشرى   11

   أميرة سعيد حسين شوالى  12

13     

14     

15     
                                                         



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 تجارىالشعبة :                                                           

 : ث الفنيه التجارية )ب(                                          المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات لتحويلتاريخ ا االسم

   عبير هانم محمود   1

   سارة عبد الحكيم محمد   2

   ايه محمدمحمد أحمد   3

   ايه احمد عبد الجليل   4

   عبد الواحد عبد السيد  5

   ابانوب زكريا ناشد   6

   محمد عبد المجيد عبد العال   7

   أشرف صالح محمد عبد الجواد   8

   فتوح مروة محمد ابو ال  9

   نشوى عبد الرحيم شلبى  11

   روميساء طايع سعد عبد المولى   11

   رنيم مصطفى الزالط   12

   ايه محمد ابراهيم  13

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

                                                 Eالمدرسة:  عمرو بن العاص  بدمنهور      الشعبة : بيولوجى                

       
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   االء محمد محمد اسماعيل   1

   رانيا طه محمود عيسى   2

   ندا جمال عبد الحميد جادهللا   3

   ياسمين محمود محمود الحاطى   4

   نورهان عالء الدين بشير   5

    محمود عيسىشحات نورهان   6

   نورهان محمود عبد السالم غنيم   7

   رندا محمد زكى عامر   8

   هند اشرف عبد المنعم  9

   سعاد عثمان ماهر  11

   ايه عاشور عبد السالم   11

   مارينا ميالد صبحى ابراهيم   12

   االء محمد حسانين الصالحى   13

   االء عشرى محمد ايوب   14

   ل على ابراهيم ابراهيم ام  15

   شروق محمود  16

   االء عبد الحميد السيد   17

   ياسمين حافظ عبد الراضى  18
                    



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 Eبيولوجى الشعبة :                                                                        

                                               بدمنهور  اسماعيل الحبروك: المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   هاجر خضر حسانين ربيع   1

   فاطمه عبد الغنى عبد المنصف   2

   والء جابر عبد المولى   3

   ياسمين حافظ عبد الراضى   4

   محمد احمد محمد الخولى   5

   برغش احمد محمد محمد   6

   وائل محمد كمال حبيب   7

   سلمى حسن عبد الرحيم عبد الحميد   8

   عال صبرى عباد يونس   9

   اية هللا مجدى محمد   11

   يارا محمد سالم اباظه   11

   فاطمة عطيه صالح   12

   ايه محمود رحومه   13

   شهد طه احمد جاد   14

   هاله عبد الوهاب رحومه   15

   ايه عصام بطيشه   16

   سارة اشرف الدسوقى  17
 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 Eبيولوجى الشعبة :                                                        

                                                    بكفر الدوار  ث عمر بن الخطاب: المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 حظاتمال تاريخ التحويل االسم

   أمنية أحمد محمد عثمان   1

   أمنيه عادل عبد هللا ماضى   2

   يارا عثمان عطيه   3

   أمانى عبد الناصر جمعه   4

   رانيا محمد عبد الغفار  5

   اسراء صالح رشوان   6

   أمل سعيد الصافى   7

   هاجر محمد محمد شرف   8

9     

11     

11     

12     

13     
 

 

 

    



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 Eكيمياء الشعبة :                                                          

                                    بدمنهور عمرو بن العاص:   المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ندى أحمد محمد زيد   1

   رحمه كرم كامل حميه  2

   دير حلمى محمد شريط ه  3

   اسراء بكر حمدى اسماعيل   4

   ايمان عالء الدين عوض   5

   فاطمة الزهراء معروف رزق   6

   منة هللا محمود حنفى   7

   هدير محمود رجب عرقوب   8

   امانى حمدى محمد النشار   9

   منة هللا عصام ابراهيم   11

    ايه عادل عبد الجواد شحاته  11

   محمد حسين جاب هللا   12

   عبير اسماعيل البسيونى   13

   يمنى عادل الخولى   14

   كريم عالء عبد اللطيف   15

   دعاء سالمه صبحى  16



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 Eكيمياء الشعبة :                                                           

                                    بدمنهوراسماعيل الحبروك : المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   ضحى عصام المدنى   1

   أمرهللا عبد المجيد تركى  2

   ايمان رمضان الشوربجى  3

   اسراء احمد عبد الاله   4

   تقى حامد السنهورى   5

   تقى محمد شتيوى   6

   هاله السيد الشامى   7

   مى بسيونى العطار   8

   كرستينا عادل بخيت   9

   فاطمة شكرى عبد العال   11

   رنيا احمد الشرقاوى   11

   شاهنده صبحى عاشور  12

   نشوى عادل رضوان   13

   هاجر يسرى الغول   14

   سارة هشام العبيس   15

   مرام عدلى عطيه   16
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 Eكيمياء الشعبة :                                                                                              

                  وار                    دعمر بن الخطاب بكفر ال: المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

    اسراء شحاته عبد المنعم  1

   اميرة مجدى مصطفى قطب   2

   ايمان ابراهيم احمد أبو شلوع   3

   ايه ابراهيم السيد عرجاوى   4

   رغده حسن عبد الفتاح   5

   روان مبروك دكرورى   6

   سلمى أشرف صابر   7

   محمد ابراهيم صابر   8

   ميران محمد عاشور   9

   يارا بسيونى عبد الرحمن   11

   ياسمين سعيد شريف   11

   محمد حسن هبه عبد المنعم   12

   حسام عبد القوى علوان  13

14     

15     
 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 زراعىالشعبة :                                                             

                                              :  ث الزراعية بدمنهور   المدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   منار راشد متولى  1

   اسراء السيد السعيد   2

   اسراء محمد محمد مرجان   3

   أمانى محمد عبد العزيز محمد   4

   انتصار أشرف منصور حسين   5

   لطيف ايمان ابراهيم على عبد ال  6

   ايمان عبد الرحمنى ابراهيم   7

   ايه السيد سعد محمد   8

   دنيا فرحات اسماعيل عبد الرازق   9

   نبيله سامى السيد مصطفى  11

   ساره يسرى سعد   11

   شيماء سعيد فتحى   12
 

 

 



 ورـة دمنهــجامع   

 ةــتربيــة الـــكلي   

 ة العمليةـم التربيــقس

 

 9102/9191أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 المشرف :                                               امــــع الرابعــةالفرقة :

 ية العملية بالكليةال يتم التحويل إال بمعرفة قسم الترب :ملحوظة

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهري

 

 

 زراعىلشعبة : ا                  

                                ر                :  ناصر ث الزراعيه بدمنهوالمدرسة      

 م
رقم 

 الجلوس
 مالحظات تاريخ التحويل االسم

   محمد رفعت كمال قناوى   1

   محمد على رمضانعلى كيوت   2

   محمد ناجى ناجى عابدين   3

   احمد عيسى راشد  4

   منار طلعت على مرعى   5

   منصور كامل عبد العزيز   6

   رانيا حسنى التلبانى  7

   نورا ممدوح محمد محمد  8

   هاله عبد الفتاح محروس مغربى   9

   عفاف جمال حكيم عبادى   11

   كريمه سالمه حلمى سالمه   11

   محمد اشرف عمر محمد   12
 

 


