
 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  رياضه                     عام  الرابعة الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /      القديمه الدلنجات         ث بنات /المدرســـة
                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   راندا حامد سعد منصور سويطى  1

   احمد وجيه محمد حامد  2
   االء عبد الموجود ابراهيم عبد العزيز   3
   الجواد هدير محمد عبد الواحد عبد  4

   مصطفى عبد الرحيم عاشور  5
6     
7     
8     

9     
10     
11     
12     
 

  -ملحوظة :
 

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

 
 
 رئيس القسم             المختص 



 هــورجامعــــة دمن
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  رياضه               عام  الرابعةالفرقــــة / 

 -1شبراخيت                        اسم المشرف /   ث بنات المدرســـة/ 
                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء صبرى احمد سالمه   1

   دينا احمد رجب الفخرانى   2

   ايمان محمد ابراهيم فتح هللا   3

   ساره حسام عبد الغنى سالم   4

   نورهان يوسف اسماعيل العطار  5
6     

7     
8     
9     
10     

11     
12     
13     
14     

15     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   
 رئيس القسم         المختص



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 التربيـة العمليـة قسـم

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 هـالشعبة /  رياض                عام  لرابعةالفرقــــة / ا

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

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوس رقم م

   كمال فتحى محمد شتا  1

   احمد عبد هللا سيد احمد  2
   خديجه محمد سلمان اسماعيل  3
   ايه ناصر خميس متولى   4

   محمد سعد بسه عبد الفتاح شداد  5
   ساره ابراهيم محمد قنديل   6
7     
8     

9     
10     
11     
 

  -ملحوظة :
 

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

 
 
 رئيس القسم               المختص  
 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 هـالشعبة /  رياض                   عام  الرابعةالفرقــــة /

 -1اسم المشرف /               بدمنهور  فاطمة الزهراء ثالمدرســـة/   
                                  2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل ــــــــــــــــــــماإلســـــــــــــــ رقم الجلوس م

   سحر احمد سالمه زين الدين  1
   هبه ادهم يحيى قنديل   2

   نجوى ابراهيم احمد اسماعيل   3
   احالم جمال عبد الحميد احمد   4
   امينه حمدى محمد عبد الخالق   5

6  
علياء عبد القادر محمد 

 درويش
  

   دويدار  اسماء مدحت محمد  7
   اسماء محمد عبد الفتاح عاشور   8
   ايمان احمد على هاللى  9
10     

     
     
     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 
 سم  رئيس الق                       المختص    



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  رياضه                   عام  الرابعة الفرقــــة /  

 -1المشرف /  اسم                         بدمنهور عمر الوكيل ث/المدرســـة
                        2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايناس عامر فتحى ابو رايه  1

   سمر عبد المجيد عبد الهادى السعيد   2
   مى مرضى صالح ابراهيم عبد النبى   3
   هاله ممدوح على عبد القوى   4

   بسمه على حسين نوار   5
   ساره عبد المنصف وهبه عبد ربه   6
   امل ابراهيم سلمان   7
   ماريبنا فؤاد رزق   8

   سارة سالمة عبد المقصود   9
   منار يحيى دراز   10
   غادة شعبان رجب قطب   11
12     

13     
     
 

  -ملحوظة :
 التربية العملية بالكلية اليتم التحويل إالبمعرفة قسم

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 
 رئيس القسم         المختص 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  رياضه                   عام  ة الرابعالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /               بدمنهور          ث بنين/المدرســـة
                                    2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   احمد عبد الصبور احمد الشريف   1

   احمد حسن ابراهيم السباعى   2
   عاصم نصر عنتر  3
   مصطفى ابو بكر محمد منصور   4

   مصطفى علوانى رشاد   7
   اسماعيل هشام مصطفى مشالى   8
12     
13     

14     
15     
 

  -ملحوظة :
 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية
 اب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم تسليم الغي 

 
 
 رئيس القسم             المختص 
 
 
 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 رياضه الشعبة /                    عام  الرابعة الفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /                       بابو المطامير ث بنات/المدرســـة
                               2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمد عبد الباسط عبد اللطيف   1

   كارم سعيد عبد العزيز   2

   مد رجب شحاته اح  3

   اسراء عادل عبد الحليم   4

7     

8     
12     
13     
14     

15     
 

  -ملحوظة :
 

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

 
 
 رئيس القسم                 المختص 


