
 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 بيولوجى/فيزياء الشعبة :                       الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                         المشتركة بكوم حماده المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 بيولوجى     رحمه حسن عبد الودود  1

 بيولوجى  اسراء سليمان سليمان ابوزينة  2

 بيولوجى  هدير ابراهيم انور السعدنى   3

 بيولوجى  ندى جالل محمد عبد الرازق   4

 ءفيزيا  محمود عبد الخالق ابو كشك   5

 فيزياء  نورهان مختار محمد خطاب   6

 بيولوجى  امانى عبد القوى محمد ندا   7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

 ويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكليةنىال يتم التح ملحوظة:

 قسم التربية العملية بالكلية شهريا يتم تسليم غياب المجموعة الي

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 فيزياءالشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                            ع بنات كفر الدوارالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   سارة ابراهيم حنفى  بيومى   1

   مى عبد العزيز محمد عبد العزيز  2

   اسراء فرحات عبد القادر   3

   عمر احمد شعبان   4

   ايمان خميس كامل محمد   5

   هدى خيرى ابراهيم   6

   وفاء صبرى احمد محمود   7

   اميرة صبحى عبد الحميد   8

   خلود محمد عبد المطلب   9

   مى عبد ربه محروس  10

   جهاد سعداوى سعد   11

   سلمى حمدى ابراهيم  12

   عطاهللاوسام السيد  13

14     

15     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 فيزياء الشعبة :                                 الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                     الجمهورية ع بنات المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   ايمان نصر محمد الرومى   1

   سارة فوزى شاكر الفيومى   2

   ياسمين اكرام محمود سليط   3

   اميرة محمد على التونى  4

   دينا بهجت محمد عبد الباعث   5

   ندى عصام رمضان   6

   صفاء محمود عبد الوهاب   7

   نورهان على عبد النعيم   8

   دعاء مصطفى عبد المقصود   9

   منال ماهر عبد الجواد الطنيخى   10

   صفاء محمد محمود بلح   11

   دعاء فكرى محمود دياب   12

13     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 فيزياء الشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                  بدمنهورالملك فيصل ع بنين المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   مصطفى محمد رمضان عمارة  1

   محمد اشرف السيد الحويلى   2

   محمد الشحات عبد هللا الشرقاوى   3

   اسالم فتحى محمد عبد الزيز   4

   محمد موسى عبد القادر رسالن   5

   محمد شعبان حامد عبد الرحمن   6

   حسين السيد  داحم  7

   أسامة محمد فريد الشيشينى   8

 فيزياء  السيد ناصر احمد طه  9

10     

11     

12     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

  



 بالكلية

 سم التربية العملية بالكلية شهريايتم تسليم غياب المجموعة الي ق


