
 جامعة دمنهور    

 كلية التربية        

 قسم التربية العملية 

 2017-2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي  

 فلسفهالشعبة :            عام الفرقة  :الثالثه

 المشـرف :   التعاون الجديده االعداديه بدمنهور  سة  :المدر

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  م الجلوسـرق م

   منه هللا عبد المنعم الساعي   1

   نفين ظريف سعد كامل  2

   هاله احمد حلمي محمود  3

   مها محمود محمد سالم  4

   دينا مجدي محمد سليمان  5

   اسماء جمعه محمد عبد النبي  6

    احمد محمد يوسف محمد  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية  إالال 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 : فلسفه             الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                     المدرسة  : شبرا االعداديه بنات بدمنهور

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   ايمان ابو زيد محمد ناصف   1

   ايه محمد عبد الشافي   2

   بسنت ابراهيم محمود الدعمه  3

   ضحي مصطفي ابراهيم مصطفي  4

   مارينا جبره مسعد  5

   ايه محمد محمد ربيع  6

    اسماء محمود احمد الحضري  7

   اسماء الصافي احمد    8

   سميه فارس رجب يعقوب  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 : فلسفه                الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :        ابن النفيس االعداديه بالرحمانيه المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل   االســــــــــــــــــــم رقـم الجلوس م

   هاجر السعيد محمد عوض   1

   امل حمدي احمد عبد العال  2

   السيد عاطف عواض  3

   محمد مطاوع خليفه  4

  علم نفس دعاء محمد محمود جالل  5

  علم نفس امنه حامد عبد العليم عرفه  6

7      

8     

9     

10     

11     
 

 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 : فلسفه                            :الثالثه عامالفرقة  

 المشـرف :        المدرسة  :ماجده الصرفي االعداديه بايتاي البارودي

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   روفيدا كمال عبد الجميد خليل   1

   ايناس علي ابراهيم محمد  2

   خالد زكي مصطفي شعت  3

   االء محمود عباس رحيم  4

  علم نفس دينا رمضان ابراهيم عيسي  5

  علم نفس هاجر جمال ابراهيم شاهين  6

7      

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم 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 : فلسفه                     الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :                    المدرسة  :االعداديه بنات بوحش عيسي

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسراء عبد الجواد الفحام   1

   اميره اسيد عيد الدمنهوري  2

   محمود السيد محمود سليمان  3

   جهاد مصطفي كامل محمود  4

   اثار عبد الهادي محمد عبد الهادي  5

   فاطمه مبروك علوي  6

    بركسام مصطفي عبد الدايم   7

   مارينا ابراهيم عبد هللا واصف   8

   احالم سالم موسي عبد الونيس  9

   ندي مصطفي كامل قطب  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 :فلسفه+علم نفس                   الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :    المدرسة  : صالح سالم االعداديه بكوم حماده

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

  علم نفس فاطمه مجدي محمد سابق   1

  علم نفس اسماعيل مصطفي اسماعيل   2

  علم نفس اسالم احمد محمود جاويش  3

  علم نفس عبير احمد صيام  4

  علم نفس يسري زكريا عبد الحفيظ  5

  فلسفه ياسمين رجب الشحات هيكل  6

   فلسفه وسام عصام عبد الفتاح  7

  علم نفس دينا عبد هللا عبد الباعث  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 : فلسفه                الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :               المدرسة  : االعداديه القديمه بالدلنجات

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   اسماء مصطفي محمود محمد  1

   هند فتحي موسي عشري  2

   ساميه شحات عبد الجواد ماضي  3

   منه هللا حمدي سالم فرج  4

  علم نفس دينا عوض ادريس عثمان  5

  علم نفس منار احمد محمد سالم  6

   علم نفس زهدي عبد الرازق محمد  7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

 التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ال يتم 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 : فلسفه             الفرقة  :الثالثه عام

 المشـرف :           االعداديه بنات كفر الدوار المدرسة  : 

 مالحظــــات  تاريخ التحويل  االســــــــــــــــــــم  رقـم الجلوس م

   شيماء احمد فتوح ابراهيم   1

   والء محمد عبد العزيز علي  2

   مبروك سليم علي   3

   ياسمين محمد مرشدي وهبان  4

   اسالم احمد عبد الفضيل محمد  5

   اسراء محمود عويضه  6

    منال محمد احمد الخياط  7

   روحيه عاطف حسن عبد هللا   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 

 


