
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 فرنساويالشعبة :           الفرقة  :الثالث عام

 المشـرف :         مر الوكيل الثانويه بنات بدمنهور ع سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   شرين محمد ابراهيم منجي    1

   مي بكر عبد المجيد بعويش  2

   نرمين نبيل محمد سعد هللا  3

   هند حماده مبروك عبد الحميد  4

   ياسمين سعيد عبد السالم خضر  5

   يمني مدحت عبد الرؤف سبيع  6

    موسي الشربيني باللاميره   7

   اسامه رضا حسن على حسن  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 : فرنساوي     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :              الثانويه بنات بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ا سراء ابراهيم عدلي الصرفي  1

   اسراء اشرف خطاب محمد  2

   بسمه انور عبد الحميد عبد اللطيف  3

   امل سعيد سالمه النحاس  4

   ايمان نور محمود رزق  5

   اسراء طلعت ابراهيم رشدي  6

    سعاد احمد محمد مبارك  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 

 2017-2016سماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  أ

 الشعبة : فرنساوي           الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                الثانويه بنين بدمنهور المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   احمد عبدهللا بسيوني عبدهللا    1

   عبد الرحمن السيد احمد المصري  2

   عبد الرحمن عبد الغني عمر كامل  3

   عبد الصادق محمد عبد القوي  4

   محمد نصر محمد مصباح  5

   مصطفي محمد عبد الخالق احمد  6

    مصطفي محمود فتحي ابو القاسم  7

  )دبلوم( حسين عادل حسين الخولي  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 

 


