
 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 كيمياءالشعبة /                                    عام  الرابعةالفرقــــة /    

    -1اسم المشرف/                            بكفر الدوار  ث بنات  /المدرســـة

                                     2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   فاطمة السيد خميس السيدة   1

   ايمان عنتر سعد   2

   احالم عطية حسن محمد   3

   عمر منير مصطفى حماد   4

   امير حسن فضل  5

6  
هند احمد عبد الفتاح 

 ابراهيم 
  

   نور نبيل محمد عبد الفتاح   7

   اية مجدى عاشور محمد   8

9     

10     
11     

  -ملحوظة :
 

 ة العملية بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربي
 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 
   
 
 
 



 

 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي                   

   
  كيمياءالشعبة /                                    عام الرابعةالفرقــــة /  

    -1اسم المشرف/                          ث بنات ابو حمصالمدرســـة/   

                                    2 – 

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   ايناس محمد احمد الطير   1

   بسمة عبد الرؤف سالمة   2

   محمد حلمى رمضان بركات   3

   اسراء جابر قطب درويش  4

   حنان محمودالسرجانى  5

6     

7     

8     

 

  -ملحوظة :
 

 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية
 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 

 
 رئيس القسم                 المختص  

  



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 قسـم التربيـة العمليـة

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  كيمياء                   عام الرابعة  الفرقــــة /

 -1اسم المشرف /                             دمنهور   ث بناتالمدرســـة/   
                                2 -  

 مالحظات تاريخ التحويل اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

   لينا احمد محمد عبد المنعم حبشى   1

   هاجر مختار امين زياد   2
   نوران ابراهيم الطنيخى   3
   شروق السيد نعيم عباس   4

   مارينا عادل عبد المسير   5
   سارة طارق صبرى محمد   6
   اسراء فتحى شعبان فرج   7
   المقطف امينة امير مختار   8

   فاطمة يسرى حسن نمير   9
   اسماء سميح محمد بصيله   10
   ايمان رجب محمود الشيخ   11
   د هللاصفية محمد عبد المقصود عب  12

13     
 

  -ملحوظة :
 اليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملية بالكلية

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا                              
 رئيس القسم             المختص   
 
 
 
 
 

  



 جامعــــة دمنهــور
 كليـــة التربيـــة    

 ليـةقسـم التربيـة العم

 
 

 م6201/7201أسماء طالب التربيـة العمليـة للعام الجامعي   

   
 الشعبة /  كيمياء                عام  الرابعةالفرقــــة / 

    -1اسم المشرف/           ر الوكيل                     عمالمدرســـة/ 

                        2 - 

 مالحظات تاريخ التحويل ـــــــــــــــــــماإلســــــــــــــــ رقم الجلوس م

   حمدية جابر محمد عبد هللا   1
   هبه احمد عبد الحميد غراب   2

   اميرة ناصر محمد زين الدين   3
   اية هللا جمال رجب خليفة   4
   اسراء سامى زكريا الحمامى   5
   ياسمين عالء زغلول عبد اللطيف   6

   ده اسماء رجب حما  7
   رحاب حافظ السعدنى   8
   زينب نبيل احمد عبد المعطى   9
   محمد عبد هللا فرج حسين   10

   سارة ابراهيم محمد السعدنى   11
   صفاء محمد رمضان عامر  12
   ضحى محمود محمد عبيد   13

14     
15     
 

  -ملحوظة :
 ة بالكليةاليتم التحويل إالبمعرفة قسم التربية العملي

 يتم تسليم الغياب إلى قسم التربية العملية شهريا   

 
 

 رئيس القسم               المختص      


