
 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  / علم نفس                         عام رابعةالفرقــــة / ال

 -1دمنهور                        اسم المشرف /  مر الوكيلالمدرســـةع

                                           2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   محمود عميته سالم سعد   1

   مروه حميده عوض طه   2

   ج اميره حسن مبروك حجا  3

   ساميه عبد الهادى الصعيدى   4

   سماح فتح هللا فتحى الخولى   5

   ريهام عثمان يونس   6

   اسماء محمد جابر محمد على   7

   نجاح رمضان عبد الفتاح عبد هللا  8

   أسماء يسرى عبد العزيز  9

   عزه محمود عبدالحميد النجار   10

   والء على محمود شاهين   11

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 إلى قسم التربية العملية شهريا   يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم             المختص 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـاء طالب التربيأسم  

   

 الشعبة  / علم نفس                 عام  الرابعةالفرقــــة /  

 -1اسم المشرف /    بنات الدلنجات                  ث المدرســـة/  

                                       2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل ــــــــــــــــــــماإلســـــــــــــــ رقم الجلوس م

   امانى صبحى محمد الضماطى   1

   هبه محمد عبد الحكيم   2

   زايد امان هبه نبيل   3

   رغده سعيد مصطفى الجزايرى  4

   مى لملوم عبد الحميد راتب   5

6     

7     

8     

 

  -ملحوظة :

 

 تربية العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم ال

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 رئيس القسم               المختص 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعــــة دمنهــور

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /علم نفس                      عام  الرابعة  الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /       دمنهور            فاطمة الزهراء  /المدرســـة

                                           2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   عبد الرسول البحراوى ايه حمدى   1

   هاجر سعيد سعد احمد بكر   2

   شاهنده محمد نصر الدين غراب  3

   شيماء احمد سعد االحمر   4

   شيماء محمد محمود العشرى محمد   5

   ازهار يونس االبيض   6

   خلود عبد المنعم زايد   7

   ايه صالح نيازى امام   8

   دينا احمد محمد عفيشه   9

   ريهام احمد عبد العيلم شلبى   10

11     

12     

13     

14     

15     

 

          -ملحوظة :

 يتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكليةال                      

 إلى قسم التربية العملية شهريا   يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم         المختص 

 



 

 معــــة دمنهــورجا

 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 

 

 م6201/7201ة للعام الجامعي ـة العمليـأسماء طالب التربي  

   

 الشعبة  /علم نفس                      عام  الرابعة الفرقــــة /  

 -1/  اسم المشرف                          ث بنات بدمنهورالمدرســـة/ 

                                       2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   منى نصر عيد سلومه حمد   1

   رانيا مدين على  2

   اسراء فاروق محمد ابراهيم   3

   امانى معوض السيد صالح  4

   ساره يحيى حجازى   5

   هدير محمود محمد زقزوق   6

   شيماء صبرى على محمد الشرقاوى  7

   هناءعماد احمد ايوب   8

   صفاء عماد الدين الشهاوى  9

   امانى عبد هللا شريف ضيف  10

11     

12     

13     

14     

15     

 

  -ملحوظة :

 يةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكل

 إلى قسم التربية العملية شهريا   يتم تسليم الغياب 

 رئيس القسم         المختص 


