
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 علم نفسالشعبة :                           عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :    التعاون االنساني االعداديه بنات بدمنهور سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   نيهال احمد عبد الجواد    1

   غاده عبد هللا عبد الغني قنديل  2

   ماجده محمد صبري عامر  3

   ميالينا عاطف يوسف عزيز  4

   االء صالح عبده بدوي  5

   رحمه بدر عبد الناصر  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 

  



 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 الشعبة : علم نفس            الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   الجمهوريه االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   سحر مديح هنداوي   1

   اسراء عبد الفتاح عمر  2

   اسماء حسن حسن ابو حميده  3

   اميره ابو المعاطي عبد الفتاح  4

   جهاد خالد ابراهيم الصماد  5

   ابتسام رجب عبد الحفيظ  6

    جهاد السيد محمود البيلي  7

   شيماء محمود كمال محمود   8

   نورهان عالء صالح  9

   سلسبيل رجب سالمه  10

   ايه محمود ترابيس  11

12     

13     

14     

15     
 

 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 : علم نفس     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   شبرا االعداديه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ايه هاني احمد زويل   1

   الشيماء حنفي سعد بركات  2

   هاجر علي السيد عرام  3

   اسراء فايز محمد الحداد  4

   ساره سمير حلمي شريف  5

    هاجرعصام مصطفي احمد  6

   ايمان احمد محمد النوام    7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
 

 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 : علم نفس           الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   الملك فيصل االعداديه بنين بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   هالل مصطفي خليل الخولي   1

   خالد امجد عبده صومع  2

   عبد هللا خميس فتوح ابراهيم  3

   احمد شعبان احمد السقا  4

   كريم عرفه رجب  5

   محمد حسني محمد خضيري  6

    احمد عزت محمود جوده  7

   رضا عبد الرحيم محمد محمود   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 

 2017-2016طالب التربية العملية للعام الجامعي  أسماء 

 الشعبة : علم نفس            الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :   الحديثه االعداديه بنات كفر الدوار المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ياسر فتحي ابراهيم هاشم   1

   محمود ابراهيم عبد الرحيم  2

   رانيا عصام فتحي احمد  3

   نورا طه زكي شرف  4

   االء محمد انصاري السيد  5

   سماء محمد ضيف منصور  6

    بسنت عصام عشري  7

   رانيا محمد محب السيد  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 

 


