
 جامعة دمنهور     

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                    الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   ابو حمص االعداديه الجديده )الزهراء( المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   مريم مصطفي محمد عبد الباسط   1

   دعاء صالح عبد الرحمن الديب  2

   زينات محمود احمد مكي  3

   وفاء عبد العاطي عبد الجيد  4

   نهله شحاته عبد الربه شحاته  5

   اماني مصطفي كمال سالم  6

    ناديه رجب محمد حسين  7

   نرمين مبروك انوار العوامي   8

   سمر نبيل رمضان البنا  9

   اسالم احمد محمد  10

   سالم عالء عبد العزيز  11

   اميره كارم فؤاد عبد الفتاح  12

     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                           الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    عم رياض االعداديه بنين دمنهورالمدرسة  : عبد المن

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد جمعه مسعود البسومي    1

   وليد صالح اسماعيل خطاب  2

   محمد مصطفي محمد المنخلي  3

   احمد فرج طايل عباس  4

   عبد الجليلصالح عبد المقصود   5

    عبد هللا محمد ابو حسين  6

   صبري احمد ابراهيم   7

   ابراهيم يحيي ابو الريش  8

9     

10     

     

     

     

     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    بنين بدمنهور المدرسة  :عاشور العبد االعداديه 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد مسعد عبد الفتاح جاد    1

   حسام صابر محمد علي النقيب  2

   عبد هللا سعيد فتحي عبد العزيز  3

   عمر صبحي االبشيهي  4

    محمد طه محمود الصاوي  5

   جرجس عدلي عياد تادرس      6

   محمود محمد عبد الرازق طه  7

   اسالم احمد محمد السيد    8

   سالم عالء عبد العزيز ابوخليفه  9

   محروس عنتر رزق هللا  10

   محمد ابراهيم محمد جمعه  11

12     

     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : ال يتم 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :      المدرسة  : ماجده الصرفي االعداديه بنات بايتاي

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   االء احمد عبد الفني العتوي   1

   ريم اشرف محمد صدقه  2

   جهاد عبد الحكيم محمد بدر  3

   رندا عاطف رياض نصر  4

   سماح انور حامد عبد ربه  5

   محمود محمد غريب  6

    حسين عطيه سعد العبد  7

   احمد اشرف عنتر البسومي   8

   ايه ربيع محمد الشايب  9

   صبري احمد احمد ابراهيم  10

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه              عامالفرقة  :الثالثه 

 المشـرف :                  ناصر االعداديه بنات شبراخيت المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   علي ابراهيم علي محمد  1

   ياسمين ابراهيم محمود محمد  2

   محمد الفقيهناء عبد المنعم   3

   احمد محمد سعد مناع  4

   دعاء بكر عبده الشريف  5

    السيد محروس الحالواني  6

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   االعداديه بنات ابو المطامير المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   جالل عبد الكريم سعيد   1

   محمود موسي ضيف هللا مبروك  2

   صالح عبد المقصود عبد الجليل  3

   مصطفي سعيد نعيم علي  4

   ممدوح ماهر عبد السالم  5

6      

7     

     

     

     

     

     

     

     
 

 ملحوظة : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء 

 الشعبة : رياضه                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   التعاون الجديده االعداديه بنات دمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   يارا كمال محمد غانم   1

   ايمان يحيي عبد المنعم شمه  2

   هاجر علي دواد العبد  3

   ايه طارق السعيد فرغلي  4

   ميرانا مجدي عزيز  5

    نور محمود محمد عزت  6

   ايمان خميس رمضان عبد الجواد  7

     

     

     

     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه            الفرقة  :الثالثه عام 

 المشـرف :    المدرسة  : االعداديه القديمه بالدلنجات 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ساره احمد عصران يونس  1

   غاليه عبد العزيز عبد القوي  2

   عالء عاطف عباس  3

   محمد صبحي المهدي  4

   فرج سعد فرج  5

6     

7      

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                  الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :           الملك فيصل االعداديه بنين بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  اريخ التحويل ت االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   معتصم محمد محمود عفيفي   1

   هشام السعيد صالح العطار  2

   محمد علي احمد الجندي  3

   احمد عالء محمد الحلواني  4

    عمار رفعت عبد الرحيم  5

   اسامه سامح جاد هللا  6

   عالء عزت محمد يونس  7

   احمد رمضان خليل ضيف  8

9     

10     

11     

12     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء 

 الشعبة : رياضه                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  : الحديثه االعداديه بنات كفر الدوار

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   نورهان سمير اسماعيل     1

   سعاد محمد عبد الغني شعبان  2

   ايه سعيد السيد شحاته  3

   ايه يونس محمد عبد السالم  4

   نورهان لطفي حسن  5

    ايه مصطفي محمد شحاته  6

   اسماء شعبان نوبي محمد         7

   منال محمد حسن احمد  8

9     

     

     

     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة :رياضه              الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                         المدرسة  :شبرا االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   مي محمد محمود جرابيع  1

   ايه سعيد السيد شحاته  2

   بسمه حسين عوض عفيفي  3

   احمد مشرفكامليا جاب    4

   كريمه شعبان محمد حشيش  5

    منال محمد حسن ابو المجد  6

   نرمين انور فرج كريم    7

   هبه مهدي ناجي محمد  8

     

     

     

     

     

     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                                المدرسة  :االعداديه بنات كفر الدوار

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد احمد شعبان الشخيبي   1

   علي محمود محمد وهدان  2

   احمد سند محمد جمعه  3

   ابراهيم علي ابراهيم ماجد  4

   عبد الرحمن عبد الرحيم العيسوي  5

   سعيد اشرف سعيد عثمان  6

   خالد جالل ابراهيم   7

   محمد رجب السيد دغيم  8

   اسالم محمود السنوسي  9

   احمد عبد الحميد توفيق   10

11     

     

     

     
 

 : ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  :صالح سالم االعداديه كوم حماده 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اميره شاكر محمود ندا  1

   بسنت علي نشات رضوان  2

   احمد محمد فريد شعت  3

   احمد علي القشيط  4

   محمد اسماعيل زكي دميل  6

    عبد هللا محمد ابو حسن  7

   وليد صالح اسماعيل خطاب  8

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 يتم تسليم غياب المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : رياضه                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :            الجمهوريه االعداديه بنات دمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   هاله محمد عبد العزيز ابو اليزيد  1

   ياسمين اسامه نعيم ضفدع  2

   ساندي رضا السيد البحيري  3

   ياسمين ابراهيم فؤاد صنيدق  4

   هدير عبد الحميد طه يونس  5

   اسماء يحيي ناصف الرجال  6

    مي السعداوي فرج  7

   ايه سعيد السيد ابو اسماعيل    8

   كامليا جابر احمد مشرف  9

   نرمين انور فرج   10

   وسام محمود محمد سعيد   11

12     

13     

14     

15     
 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة : 

 المجموعة إلى قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 رياضهالشعبة :                عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :              االعداديه بنات المحموديه سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

     هاجر علي محمد الصبيحي  1

   اسماء محمود محمد صقر  2

   مي احمد عوض  3

   نورا صبري خميس قضب  4

   ايمان مسعد حسن مشرف  5

6      

7     

     

     

     

     

     

     

     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إالال يتم التحويل ملحوظة : 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

 

  



 


