
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 عرييالشعبة :                    عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :   التعاون الجديده االعداديه بنات بدمنهور  سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   نجالء مرسي محمود الشيخه    1

   مي فتحي عوف عبد الغني  2

   اماني عبد العزيز سيد الفقي  3

   ايه هللا احمد مختار الشيخه  4

   بسنت شلبي عبد العظيم شلبي  6

    نرمين السيد حسن محمد  7

   الحميد محمد عبد الجوادنورهان عبد   8

   ناديه مصطفي محمود الزيات  9

   ياسمين عادل محمد عثمان  10

   سهام سعد ابراهيم مرسى  11

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إال: ال يتم التحويل ملحوظة 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : عربي                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   شبرا االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   شيماء مسعد درويش    1

   اسماء رضا عبد الجواد  2

   ايه رضا عبد الحكيم عبد الناصر  3

   شيماء عبد الباسط زايد  4

   ريهام ابراهيم محمد غريب  5

   عبير محمد السيد سليمان  6

    توفيق منيسيمنار عبد الحليم   7

   جهاد احمد محمد حنفي   8

   امنيه احمد سعد الشيخ   9

   ايه مصطفي كمال العليمي  10

   لبني السعيد عبد الرحمان عبدهللا  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 : عربي               الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :       بشبراخيتناصر االعداديه بنات  المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ايمان رمضان عبد المجيد   1

   اسراء جمال محمد خليفه  2

   امينه بسيوني محمد بدر  3

   محمود احمد محمود القهوجي  4

   فايزه ابو اليزيد محمد ابو اليزيد  5

   جيهان الجرحي محمود القشالن  6

    ايمان محمود احمد عراقي  7

   الشيماء محمد عبد العظيم رزق    8

   هدي شعبان محمد خليل  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 :عربي                            الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    عداديه الجديده بنات ابو حمص المدرسة  :الزهراء اال

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ايمان احمد الشرقاوي    1

   اسراء رجب عبد هللا السيد  2

   احمد رجب عيسي ابراهيم  3

   عال عادل عبد هللا الشراكي  4

   سعاد سالمه السيد محمد  5

6     

7      

8     

9     

10     

 

 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 : عربي            الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  : ماجده الصرفي بنات بايتاي

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   عبد السالم مسعود البقلي    1

   اسراء عادل عبد الشفيق  2

   امل عبد الحليم مصطفي الخولي  3

   اسراء محمد محمد حجاب  5

    شرين ابراهيم عبد الغني  7

8     

9     

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 : عربي                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    :الملك فيصل االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   وليد يحيي زكريا البسيوني   1

   عالء فوزي اسماعيل دحروج  2

   احمد سعيد عبد الزين مطر  3

   احمد رجب جمعه سرحان  4

   محمد رمضان مناع  5

   محمد شكري المسيني  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 : عربي            الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  :الحديثه االعداديه كفر الدوار 

 مالحظــــات  حويل تاريخ الت االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ايه خميس الصافي خالد   1

   هدير السيد عبد الوهاب الباجوري  3

   ساره حسن اسماعيل الصافي  4

   دينا اسماعيل عطه هللا   5

   شيماء محمود عبد هللا  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 : عربي                   عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :   ام المؤمنين االعداديه بنات بحوش عيسي المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   مشيره حمدي عشري محمد  1

   محمد عبد الكريم سعيد  2

   اسماء جميل عبد الحكيم عفيفي  3

   ابراهيم متولي ابراهيك محمد  4

   اسالم جمعه عبد المنعم علي  5

   صفاء طاهر السيد براني  6

    حسن احمد محمد احمد  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 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 : عربي                    الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  :الجمهوريه االعداديه بنات بدمنهور 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   صبرين شعبان محمد حبيب   1

   نورهان احمد رجب الدليل  2

   مي فاخر السمخراتي  3

   االء عارف عبد الرحيم  4

   اسراء رضا علي الحاطي  5

   عائشه رجب عبد السميع  6

    سعاد علي عبد العزيز  7

   سماح عسكر عبد الحميد نوار   8

   هاجر عامر رفاعي محمد  9

   اسراء كامل سعد عبد السالم  10

   الشيماء مؤمن يس   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  

 عربيالشعبة :      عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :   االعداديه بنات كفر الدوار  سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   ندا عبد الحليم علي غانم    1

   والء اشرف سعد غانم   2

   جيهان محمد جويده عبد الصادق   3

   اسماء عبد السالم الطباخ  4

   ساره جمال علي محمد  5

   سميه جمعه محمد بهنسي  6

7      

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إالملحوظة : ال يتم التحويل 

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا  إلىيتم تسليم غياب المجموعة 

 


