
 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 كيمياءالشعبة :                                 الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                الحديثة ع بنات الدلنجات المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   االء ابوخطوة ابوسيف   1

   اسماء ابراهيم ناجى عوض   2

   هدير يحيى رشاد   3

   اسماء عبد العزيز مهنا   4

   ايناس ربيع على   5

   حناء صابر محمد حسب هللا  6

   اسراء مرسى احمد مرسى  7

8     

9     

10     

11     

12     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                  الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                                  ع القديمة الدلنجات المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 فيزياء   احمد عبد النبى موسى   1

 فيزياء  احمد ماهر مؤمن رفاعى   2

   اسالم خيرى مصطفى خليل  3

   صالح الدين عبد العزيز مرسى   4

   ايمان محمد مكين رفاعى   5

   وسام اشرف معوض السعداوى   6

     

     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                          الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                     عبد العزيز مخيون ابوحمص المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اسماء جمعة محمد الشرنوبى  1

   ابتسام رمضان محمد النقيب   2

   جهاد محمود القصاص   3

   ابتسام عبد المولى عبد الفضيل   4

   اسماء فايز جمال سعد الدين   5

   امل محمد عبد العزيز   6

   حلمية كمال محمد   7

   اميمة هادى دسوقى   8

   ابتسام صبحى عبد الغنى عيد   9

   اسماء محمد ابرهم سليم   11

   دينا مجدى سعد حجاج   12

   نعناعة رسالن عبد اللطيف   13

14     

 

 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 -2016 أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي

 كيمياء الشعبة :                                    الثالثة عامالفرقة :

 اسم المشرف:                   بورسعيد ع كفر الدوار المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   سحر محمد عبد العظيم الشنشورى   1

   هاجر محمود عشماوى   2

   هبة هللا محمود برجل    3

   امنية اشرف محمد مختار   4

   امانى السيد ابراهيم رضوان   5

   سحر عادل محمد الحناوى   6

   سارة عادل عبد الهادى صباح   7

   فاطمة محمد ابراهيم شرف   8

   دعاء احمد جابر الحضرى   9

10     

11     

12     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                              الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                هدى شعراوى كفر الدوار المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   احمد سمير كامل شلبى   1

   احمد ابراهيم الزارع   2

   فتحى سامى فتحى   3

   سعيد عبد الكريم عبد الفتاح   4

   تامر محمد فوزى سالم   5

   اميرة مصطفى غانم   6

   والء كرم جابر عطيه  7

   ايمان عبد الناصر ابو بكر   8

9     

10     

11     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                        الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                            بكفر الدوارالمكمورة المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   امل شعبان رضوان   1

   نسمة نبيه عبد الواحد   2

   والء جابر عبد اللطيف قنديل   3

   راندا فايز محمود رزق   4

   انتصار جمال محمود عبد الفتاح   5

   ريهام محمد معوض على   6

   سعدية حامد عبد الوهاب   7

   اسراء هشام عبد الرحمن عبد السالم   8

9     

10     

11     

 

 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 -2016التربية العملية للعام الجامعي أسماء طالب 

 كيمياء الشعبة :                                   الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                الزهور ع بنات بالمحمودية  المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اسماء محمود محمد عبد الفضيل   1

   امانى مصطفى محمد سالم   2

   صفاء سعيد السيد بلبولة   3

   ياسمين احمد رزق عبد الغنى  4

   منى نوح انور عبد الجواد   5

   دينا عبد المنعم المسلمانى   6

   ايمان رضا عبد الفتاح   7

   شيماء حسن السعيد   8

   شيماءحسن لسيد المنزالوى   9

   البشبيشىهاجرطه ابرهيم   10

11     

12     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                 الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:       بنات حوش عيسى نين عمؤمام الالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   شرين عبد المولى قناوى   1

   فاطمة محمد بسيونى ابو شناف   2

   منصوره ماهر محمد ابو عقده   3

   حمدية مدنى عبد الجليل   4

   االء ممدوح عبد السالم الفحام   5

6     

7     

8     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دمنهور جامعة

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 كيمياءالشعبة :                                      الثالثة عامالفرقة :

 اسم المشرف:                        ناصر ع بشبراخيت المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   سهام صالح الدين السيد   1

   نرمين وجيه نور اسماعيل   2

   نرمين محمد احمد عامر   3

   اسماء خميس عبد الحميد   4

  فيزياء امنية ماهر السعيد   5

   رانيا احمد ابراهيم   6

   اسراء جمال عبد الرحيم   7

   محمد سمير ابو العينين  8

9     

10     

11     

12     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                   الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                 ورية ع بنات بدمنهور هالجمالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   ايمان عمار محمد جادهللا  1

   اسماء ابو بكر الصديق   2

   هاجر محمود كامل حجاج   3

   اميرة عبد الفتاح حسين   4

   بسمة جابرامين عاشور   5

   امنية حسين عوض   6

   هاجر محمود محمد الغندور   7

   هند حسن على   8

   عفاف عبد الرازق حموده   9

   خضرة عيد سالم عبد اللطيف   10

   سارة احمد محمد القصاص   11

   نور محمد احمد عبد المحسن   12

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 -2016العملية للعام الجامعي أسماء طالب التربية 

 كيمياء الشعبة :                                       الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                        بدمنهور الحديثة ع بناتالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اميرة سعيد محمد عبد الحافظ   1

   امل محمد سمير سرور   2

   عيد عبد الوهاب نورهان   3

   اسراء سرور السيد خضر   4

   هايدى رضا اسعد يوسف   5

   امنية محمد عبد الرحيم القاضى   6

   تقى اشرف عبد الحميد سعد   7

   سهيلة عبد المنعم فارس   8

   عبير على الشحات رياض   9

   اميرة ميخائيل جرجس   10

   سارة عبد المحى احمد الديب  11

   دينا وجيه جاد عبد هللا   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 

  كيمياءالشعبة :                                            الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:               التعاون الجديدة ع بنات دمنهورالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   خلود محمد عبد الهادى محمد   1

   فاطمه الزهراء مرسى ابراهيم   2

   هند زكريا محمد ملوك   3

   امانى السعيد كامل   4

   نرمين عباس محمد هندى   5

   سارة ابو المعاطى ندا   6

   ياسمين عبد الرازق الطويل   7

   رانيا السعيد مهدى سعيد   8

   اية طارق عبد الفتاح ابراهيم   9

   سميه خليل محمد  10

   سلوى محمد فرحات محمد   11

   هدير مصطفى دياب   12

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 

 كيمياء الشعبة :                                   الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                         بن النفيس الرحمانية المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

 كيمياء   عمر محمد مرزوق النشار   1

 كيمياء   مياده احمد شوقى الحناوى   2

 كييمياء   دينا حسن حامد عاشور   3

 بيولوجى  سهام سعيد عبده الحناوى   4

 بيولوجى   مصطفى محمد النشار   5

 بيولوجى  امانى محمد خليل ترابيس   6

7     

8     

9     

 

 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 

 كيمياء الشعبة :                                     الثالثة عام الفرقة :  

  اسم المشرف:                      ماجدة الصيرفى ع ايتاى المدرسة: 

 االسم رقم الجلوس 
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   حنان سامى عبد العزيز درويش   1

   اميرة محمد محمود ابو العال   2

   بسنت مالك عبد الرحمن الكومى   3

   اميرة احمد على سلمان   4

   ياسمين السيد احمد  حربى  5

6     

7     

8     

9     

10     

 

 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 

 كيمياءالشعبة :                                        الثالثة الفرقة :

 اسم المشرف:                       الملك فيصل ع بدمنهورالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   مصطفى شعبان محمود الغنيمى  1

   محمد عبد القدر يونس اسماعيل   2

   جالل سرحان جالل المغنى   3

   كريم عوض عوض محمد   4

   يوسف اسماعيل محمد البوالقى  5

   احمد محمود محمد الشاهد   8

   فاروق ناصر محمد البقلى   9

   عبد الرحمن كمال جادو   10

   احمد حمدى عوض عبد الرحيم   11

   محمد محمد عبد الفتاح النجار  12

13     

14     

15     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 يتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية بالكلية شهريا

 

 

 

 

 

 

  



 دمنهورجامعة 

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 كيمياء الشعبة :                                     الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:              التعاون االنسانى ع بنات بدمنهورالمدرسة: 

 االسم رقم الجلوس م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   مارينا وهبه معوض عطاهلل  1

   اية محمد محمود بدوى  2

   منار مممدوح محمد ابو الخير   3

   شروق رأفت ابو الدهب   4

   نورهان على عبد الهادى  5

   كريمات جمال طلحة ابو اسماعيل   6

   مروة ناجى عبد الحميد عبد السالم   7

   ضحى جمال عبد الجواد البشبيشى   9

   سارة مراد شعبان ابو نار   10

   ريهام حسن حنفى الحداد   11

   رانيا  سعيد ابو غنيمة  12

13     

14     

 

 ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية بالكلية ملحوظة:

 بالكلية شهريايتم تسليم غياب المجموعة الي قسم التربية العملية 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة دمنهور

 كلية التربية

 قسم التربية العملية

 

 2017 -2016أسماء طالب التربية العملية للعام الجامعي 

 كيمياء الشعبة :                                الثالثة عام الفرقة :

 اسم المشرف:                 شبرا ع بنات بدمنهورالمدرسة: 

 االسم الجلوسرقم  م
تاريخ 

 التحويل
 مالحظات

   اسراء كمال عبد المحسن عبد المنتصر   1

   ايمان صبحى ابراهيم حسان   4

   ايمان محمد مكين رفاعى   5

   جهاد محمود محمد القصاص   7

   حبيبة حسن عبد المنعم زغلول   8

   دولت حمدى محمد   9

   هبة محمود محمد عبد السميع   11

   هدير جمال سالم الباتع   12

13     

 

ال يتم التحويل إال بمعرفة قسم التربية العملية ملحوظة:  


