
 معــــة دمنهــورجا
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي 

   
  عربى الشعبة /                                    عام الرابعةالفرقــــة /   

    -1اسم المشرف/                        ابو حمص  اتث بن  /المدرســـة

                                2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   دينا ابراهيم بسيونى   1
   رانيا مصطفى السيد الديب   2
   مياده محمد محمد دسوقى سالمه  3

   عبير حمدى حموده جاب هللا  4
   اسماء عيد عبد المنعم محمد   5

6  
ايناس عوض محمد عبد 

 الحميد
  

   سارة احمد امين غنيم   7
   سمية عادل محمد الشافعى   8

   ناهد على عبد العاطى   9
   منى محمد جويدة متولى  10
11     

  -ملحوظة :
 التربية العملية بالكليةاليتم 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   

   
 عربى  الشعبة /                                    عام  الرابعة/   الفرقــــة

    -1اسم المشرف/                               دمنهوربنات  ثالمدرســـة/   

                                     2 – 

 اتمالحظ تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايناس احمد عبد المعطى عمار  1
   مى مصطفى فتحى بدران  2

   ميرفت امين حافظ الجندى   3
   وفاء عبد الفتاح كمال عنتر   4
   عبير خميس عبد هللا صهوان  5
   نسمه رجب محمد حسن  6

   دينا رخا محمود غريب   7
   شيماء محمد عباس الشناوى  8
   لوهاب النقيبهناء سعيد عبد ا  9

   هناء عبد الهادى محمود   10
   سمر احمد عبيد محمد  11
12     
13     

 يتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةال
 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 
 رئيس القسم                 المختص  
 
 
 
 



 جامعــــة دمنهــور
 ليـــة التربيـــة ك   

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 عربى  الشعبة /                                    عام الرابعة      الفرقــــة /

    -1سم المشرف/             بنات بدمنهور الزهراء ثفاطمةالمدرســـة/     

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   شروق احمد مصطفى مظهر   1
   اسماء عنتر جابر اسماعيل   2
   حنان اشرف محمود  3

   اسماء احمد زكريا يونس   4
   رشا ظريف الفقى   5
   ام على محمد العرياناله   6
   اسما رمضان عبد الغنى سعيد   7

   امانى حامد مبروك   8
   جهاد بدوى عبد الحفيظ  9
   منة هللا ابراهيم بسيونى   10

   نجالء فتحى على عبد الدايم   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   

   
    عربىالشعبة /                                       عام الرابعة الفرقــــة /

اسم المشرف/                       دمنهور               بنين ث  /المدرســـة

1-    

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   كه محمود م ىايمن حمد  1

   محمود محمد ابو العال  2
   محمد ماهر الفوال   3
   هيثم عادل محمد الريان   4
   محمد مصطفى محمد حلمى   5

   محمود عاشور اسماعيل   6
   نادى عبد الحميد حواش   7
   انس محمد على دعابيس  8

9     
10     
11     
12     

13     
14     
15     
 

  -ظة :ملحو
 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

 
 

 م6201/7201عي أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجام  

   
  عربى الشعبة /                                    عام  الرابعة الفرقــــة /  

    -1اسم المشرف/                      بنات دمنهورث  عمر الوكيلالمدرســـة/ 

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل ـــــــماإلســــــــــــــــــــــــــــ رقم الجلوس م

   هدى ابراهيم عبد الرازق  1

   نعمه ناجى عبد الرؤف شحاته  2
   سمر سند محمد عالم   3
   اميره عماد راغب حتاته   4

   اسماء محمد البكاتوشى   5
   اسماء مصطفى احمد زيتون  6
   ياسمين احمد سعد هللا غراب  7
   صالحياسمين احمد احمد   8

9     
10     
11     
12     

13     
14     

  -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   

   
   عربىالشعبة /                                    عام  الرابعة      الفرقــــة /

    -1 /اسم المشرف                 صباحى)أ( كفر الدوار  بناتث المدرســـة/  

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   سماره ماهر كامل فايد   1
   منه هللا احمد عبد العزيز محمد  2
   اسماء عيد محمد موسى  3

   ياسمين رجب الصافى ابراهيم  4
   محمد اسماعيل عبد هللالبنى   5
   ايمان شعبان محمد حجاج  6
    جهاد سامى لطفى تاج الدين  7

   اسماء حمدى عبد العزيز   8
   فاتن فتحى شحاته السيد  9
   سميه فراج عبد الفتاح احمد   10
   ايمان مسعود فراج شحاته عطا هللا  11

   اسماء سعد جاد هللا احمد عثمان   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    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201تربيـة العمليـة للعام الجامعي أسماء طالب ال  

   
   عربىالشعبة /                                    عام  الرابعة      الفرقــــة /

    -1اسم المشرف/                  )ب(مسائى  كفر الدوار بنات ثالمدرســـة/     

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   هيام وحيد عبد الطيف عزام   1

   ايمان رضا ربيع احمد كريم  2
   اسماء عبد اللطيف عبد الكريم   3
   عبير رسمى عبد العزيز محمد   4

   عبده شحاتهمحمداسماء   5
   ايه محمد شعبان عبد العزيز   6
   االء حسن على عبد الغفار  7
   اسراء محمود عبد الغنى عبد الرحمن   8

   هاجر محمد حامد عبد الحميد  9
   اسماء محمد حسنين عوده   10
   ايمان حموده محمود  11
12     

13     
14     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا  يتم تسليم  
 

 
 رئيس القسم                 المختص  
 
 



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
   عربىالشعبة /                                    عام  لرابعةالفرقــــة /   ا
    -1اسم المشرف/   بنات بايتاى             لطفى االسطى المدرســـة/

                             2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايمان سعد عبد الرؤف عز العرب  1
   د المنعم عبد الجليلايمان جمال عب  2

   لطيفه ياعقوب االباصيرى سليمان  3
   عبد هللا محمود قاسم الشايب  4
   امانى عبد الغفار القالوى  5
   فاطمه محمد سالم عريف  6

   الزهراء حامد السيد حماد  7
   نورهان نبيل محمد القصبى   8
   االء عبد العظيم كمال الجيار   9
   ير عبد الحمن احمدهبه سم  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
 تربيـــة كليـــة ال   

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
الشعبة /                                                     الرابعة الفرقــــة /

    عربى 
    -1شرف/ اسم الم                                        معاذ بن جبل ثالمدرســـة/ 

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   اسماء شريف عبد المنعم شريف  1

   مروه فخرى عبد المجيد سرور   2
   نهى محمد محمود الخرلشى  3
   اسماء مسعد محمد البسيونى  4

   سحر سعيد شحاتة  5
   بتعة عادل شعبان عبد الجليل   6
   اسماء محمد حسن عامر  7
   مى على عبد الخالق   8

9     
10     
11     
12     

13     
14     
15     
 

  -ملحوظة :
 

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

 رئيس القسم                 المختص  


