
  -ملحوظة : 1

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربى/الشعبة                                 أساسىالرابعةالفرقة : 

 : المشرف اسم عبدهلل النديم دمنهور المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   فاتن فتحى محمد شهاب  1

   محمد باسم ختعنعلياء   2

   احمد عادل سليمان ابو خلف  3

   ميادة محمود لبيب  4

   حفناوىمحمود فتحى محمود ال  5

   احمد جمال عبد العزيز موسى  6

   منة هللا مازن احمد عبد النبى  7

   ايمان مفرح طة محمد الفيجينى  8

   اسماء الصافى عبد القادر  9

   هيام عطية محمد حسن  10

   االءاحمد فاروق عبد الحميد  11

   نعناعة محمد محمود بدر  12
 

 

 

 



  -ملحوظة : 2

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 

 جامعة دمنهور

 بيةكلية التر

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 لغة عربيةالشعبة :                                أساسىالرابعة الفرقة :

 اسم المشرف : التحرير بدمنهور المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   لغزالىابراهيم عادل عبد القادر ا  1

   احمد محمد خليل البشبيشى  2

   مصطفى عبد المجيد عبد المعطى  3

   عمر عبد الواحد عرفة مدكوال  4

   االءهانى محمد العطار  5

   بسنت اسامة القصاص  6

   ريهام محمد عبد الجواد  7

   بسمة عبد الرؤف محمد رضوان  8

   اسماء سعدعبد العاطى  9

   د عبد الحميد اية السي  10

   اسماء حمدى عبد الحميد   11

   منال محمد عبد العظيم  12
1 

 

 



  -ملحوظة : 3

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 لغة عربيةالشعبة :                              أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم بدمنهور الرضوان الجديدةالمدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   سالى محمد عبد الواح مصباح  1

   حسام عبد المجيد ماضى الجناينى  2

   سهام محمد على الصافى صالح  3

   والء محمد محمد ابراهيم هويدى  4

   سالى يوسف محمود شعبان  5

   سعد عبد الحميدشيرين وجية   6

   ياسمين محمود محمد محمد الزعيم  7

   ايمان احمد حسن الصعيدى  8

   حنان السيد عباس السخاوى  9

   عمر عبد الفتاح الصافى مفتاح   10

   اية احمد الشحات المشد  11

12     

13     

14     
 

 

 



  -ملحوظة : 4

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201ء طالب التربية العملية للعام الجامعي أسما

 لغة عربيةالشعبة :                            أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم  المدرسة/ عمربن الخطاب التجريبية  كفر الدوار

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   االء محمد محمد حبيب  1

   د هللا خليفة االء انور عب  2

   محمد نفين فوزى شعبان  3

   اسماءمحمد احمد محمد نصر  4

   ايمان عادل عثمان اسماعيل  5

   اسماء سعيد محمد محمد  6

   ايناس الصافى كامل   7

   سعاد سعيد سعد  عبد المقصود  8

   الشيماء حمدى قاسم محمد  9

   دينا جابر السيد غازى   11

12     

13     

14     

15     
 

 

 



  -ملحوظة : 5

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                   أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم طلعت حرب كفر الدوار /المدرسة

 م
رقم 

 الجلوس
 ماالس

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   رضا رمضان محمد شرين  1

   عبد الناصر سعد محمداية   2

   ندا رجب شحاتة محمد  3

   جهاد عبد الفتاح عبد السالم  4

   ايمان ابراهيم  عبد العليم  5

   نوران على عبد الوهاب   6

   رنا عبد المنعم محمد احمد  7

   عزة محمود حسن محمد  8

   اسماء جالل ابراهيم على   9

10     

11     
 

 

 

 

 



  -ملحوظة : 6

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                    أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم كفر الدوار االيمانالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   منى على عبد المجيد يونس  1

   مى ماهر محمد حامد  على  2

   هدير صبحى عبد الرحيم احمد  3

   يمنى ابو العباسى ابو العزايم  4

   اسماء سعد محمد على رجب  5

   هند احمد عبد القادر احمد  6

   سنىايمان رضا عبد المنعم ب  7

   ياسمين محمود نور الدين  8

   عال كامل محمد عمر طوسون  9

   ايمان عبد الفتاح احمد خليف  10

   دينا محمد عبد المنعم مرسى   11

   اسماء سعد محمد على  12

     

     
 د

 د

 



  -ملحوظة : 7

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 امعة دمنهورج

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201ام الجامعي أسماء طالب التربية العملية للع

 عربىالشعبة :                        أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم الحديثة حوش عيسى المدرسة:       

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   مروة محمد على ابو الريش  1

   اميرة الصافى ابراهيم محمد  2

   ادررحمة سليمان عيد عبد الق  3

   منى ابراهيم بريق عبدة  4

   عبد الوهاب محمد عبد الوهاب   5

   رباب على عيد الحميد محمود  6

   اسماء مصطفى عبد العزيز   7

   سهام عبد الحميد ابوزيد   8

9     

10     

     

     

     

     
 

 

  



  -ملحوظة : 8

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201ء طالب التربية العملية للعام الجامعي أسما

 عربىالشعبة :                                  أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم للتعليم االساسى ابو حمصالمدرسة/ 

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   هيام عبدة عبد الفتاح على  1

   د محمد سعيد مروة حامد محمد حام  2

   اسماء شعبان محمد محمد عزام  3

   ناهد ربيع عبد المنعم عبد الرحمن  4

   الشيماء على السيد مقلد  5

   اسماء نعيم سعد غازى  6

7     

8     

9     

     

     

     
 

 

 

 

 



  -ملحوظة : 9

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201ملية للعام الجامعي أسماء طالب التربية الع

 عربىالشعبة :                                   أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم الزهراء ابو حمص المدرسة:   

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   على خليل احمد مصطفى  1

   ابراهيم احمد ابراهيم مندور   2

   حمد سواحمنى محمود م  3

   رانيا احمد محمود خضر   4

   اسراء سالمة مهنا  5

   رحاب محمد رمضان عطاهلل  6

   سماح احمد محمود خضر  7

   الصافى ابراهيم احمد ابراهيم  8

   محمد فوزى محمد ابراهيم   9

10     

11     

12     

     
 

 

 



  -ملحوظة : 10

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 العمليةقسم التربية 

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                         أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم   )ايتاى( الزهراء  المدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   عفاف ناجى صبحى محرم  1

   ى عفيفى راضىمروة راض  2

   اميرة فوزى السيد حجر  3

   ايمان نبيل احمد القاضى  4

   هالة صبرى يوسف عبد العزيز  5

   النا جمعة محمد مشهور  6

   ياسمين فوزى قطب السيسى  7

   شيماء جمعة شعبان العدوى  8

   هند فوزى محمد الخولى  9

   غاده راضى محمد الحداد   10

   رمضان سالم المزلع بسمه   11

   والء رسالن عثمان رسالن   12

   اسماء سعيد جوده الروبى  13
 

 

 



  -ملحوظة : 11

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 رجامعة دمنهو

 رلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                   أساسىالرابعة الفرقة :

 : المشرف اسم  للتعليم االساسى )محمودية( رالزهومدرسة:ال

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   رنا سعد محمد نعيم  1

   مى فخر الدين عبد المنعم  2

   نعمة محمد عبد الحليم  3

   بسمة السيد محمد عمر  4

   اسماء بسيونى متولى البسطويسى  5

   عيسى اسماء على سليمان  6

   صفاء جمال على شرف  7

   هويدا ابراهيم عبدهلل حسن  8

   شيماء على عوض رزقة  9

   شيماء عبدة محمد حجازى  10

   وفاء احمد محمد الصبحى   11

   سعيد فوزى عبد اللطيف عيسى   12
 

 

 

 



  -ملحوظة : 12

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 7201 -6201ملية للعام الجامعي أسماء طالب التربية الع 

 عربىالشعبة :                                    أساسىالرابعةالفرقة : 

 : المشرف اسم   بنى الدلنجات بدلنجاتالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   ياسمين عيسى محمود عيسى  1

   اية جمال محمد سويدان  2

   ى عبد الموجوداية على شوق  3

   ميادة عبد الحفيظ ابراهيم  4

   مى محمد بسيونى موسى  5

   هالة فتحى رشوان عبد الغنى  6

   انور عبد المجيد ابو السعود  7

   رندا شاكر عبد الحميد يونس   9

   صالح الدين عصام محمد   10

11     
 

 

 

 

 

 

 



  -ملحوظة : 13

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 العمليةقسم التربية 

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                       أساسىالرابعة الفرقة :

 سم المشرف/ا                          احمد عرابى بدمنهورالمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اعيل الشرقاوىشرين محمد اسم  1

   عبير محمد حامد بدلر  2

   نيرمين ممدوح محمد القاضى  3

   عبد المنعم ربعةهبة احمد   4

   اية خالد فوزى مهدى   5

   رباب محمد زكى الرومى   6

   اسماء سمير عبد الهادى عبد المنجى  7

   سلمى محمد سالم الدفراوى   8

   احمد مصطفى محسن ناجى   9

   اية رمضان محمد عبيد  10

   داليا محمد عبد المجيد   11
 

 

 

 

 



  -ملحوظة : 14

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية                      

يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                                

 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 7201 -6201أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 عربىالشعبة :                                        أساسىالرابعة الفرقة :

 /المشرف اسم  بو المطاميرالنموذ جية االمدرسة:

 م
رقم 

 الجلوس
 االسم

تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اميرة عبد الناصر صبحى قاسم  1

   نورهان كمال توفيق محمود  2

   ايمان ابراهيم محمد الجيار  3

   دعاء محمد عبد اللطيف عبد الرحيم   4

   سارة مصطفى كامل محمد   5

   سمر فرج فتحى غازى   6

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 


