
 دمنهور جامعة

  التربية كلية   

 العملية التربية قسم

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                                      التربية فى عام دبلوم: الفرقة

 : لمشرفا                                 الدوار كفر شعراوى هدى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   كيلة ابو الفتاح عبد حسن اميرة 2001 2

   الغرباوى  رجب صابر بسمة 2001 1
   مالك سعيد جاكلين 2009 3
   محمد محمود فتحى اميرة 2001 4

   حافظ الرحمن عبد ماهر رشا 2021 1

   حمودة حامد حمودة سمر 2013 0
   سعد حافظ احمد سميرة 2011 1
   محمد السيد توكل شيرين 2018 8

   الجوهرى محمد سمير شيماء 2019 9

   محمود السيد عزت هاجر 2049 20
   حسن العليم عبد الدين بدر هدى 2014 22

   قمح ابراهيم حسين بدر امانى 2018 21

    صفية ابو العزيز عبد مختار على ايمان 2088 23

   الخبيرى بكر ابو حامد يةا 2090 24
   الرحمن عبد محمد القادر عبد سلوى 2012 21

   الرازق عبد شعبان العزيز عبد عالء 2903 20

   حسنين ابراهيم جمال عال 2901 21
   شوشة الحليم عبد حبيب امل 1049 28
   على محمد رمضان حمدى امل 1011 29



 

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب ماءأس

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                          التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                            الدوار بكفر القديمة الحدائق:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   طاهر حمدى وئام 2193 2

   امين ابراهيم محمد ميار 2042 1
   اللطيف عبد على خالد نورهان 1131 3

   الصادق عبد حامد الصادق عبد ندا 2044 4

   بسيونى محمود متولى نورهان 2041 1
   دسوقى محمد يسرى نيفين 2048 0

   الشافعى احمد محمد وردة 2011 1

   حمدا جمال عالء اسراء 2010 8

   زيدان العزيز عبد على اسماء 2011 9
   طالب ابو فاروق خالد رضوى 2123 20

   سلطان احمد محمود رقية 2121 22

   ندا حسنين محمد حامد ريم 2121 21

   شلبى محمد سالمة سارة 2111 23
   الباقى عبد العزيز عبد فوزى سارة 2113 24

   القرضاوى الواحد عبد نصر عاطف سلمى 2111 21

   محمود القادر عبد عبده امنية 1013 20
   سليمان العزيز عبد ابراهيم عمرو 2900 21
   سالم الدسوقى حمدى نورة 1119 28

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                           التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                     الدوار كفر  البيضا : المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   على محمد احمد هدير 1143 2

   احمد العال عبد هشام اسماء 2901 1
   عباس مظلوم عباس اية 2911 3

   ةحميد الوهاب عبد عادل محمد 2918 4

   رزق على ضيف على مرزوقة 2981 1
   شرابية مصطفى هللا عبد مصطفى 2990 0

   احمد قناوى محمد قناوى محمد 2919 1

   قناوى الظاهر عبد مروة 2981 8

   دراز محمد عبده نيفين 1000 9
   الهادى عبد احمد الهادى عبد وسام 1008 20
   العليم عبد الدين بدر ياسمين 1021 22

   محمود محمد رمضان اسراء 1019 21

   فياله محمود سعد اسراء 1030 23
   محمد على الدرداء ابى اسماء 1031 24

   يونس راغب سلمان راغب اسماء 1041 21

   منصور النبى عبد مختار اسماء 1048 20
   اسماعيل محمد خالد فاطمة 2910 21
   ابومندور كامل محمود هند 1110 28

   الحناوى بدر اسماعيل وسام 1111 29

   العليم عبد محمد شوقى يارا 1103 10
   صالح العليم عبد هللا عبد ياسمين 1100 12
     



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                        التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

  :المشرف اسم                               الدوار بكفر (أ) يثةالحد :مدرسةال

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ
 التحويل

 مالحظات

   زاهر على جالل ممدوح ايمان 1013 2

   حيدر محمود ابراهيم رندا 1223 1
   مصطفى الحميد عبد ناصر ايمان 1014 3

   رجف رسالن الديب محمود فاطمة 2031 4

   اسماعيل مصطفى شعبان مروة 2111 1
   نصار محمود سعيد نظيرة 2114 0

   محمود ابراهيم مجدى الهدى نور 2110 1

   يوسف المنجد عبد النبى عبد هبه 2183 8

   حسان منير السعيد اشرف هدير 2180 9
   عبدهللا جمعة اللطيف عبد هيام 2190 20
   سلمان ليلالج عبد محمود امنية 2803 22

   غازى محمد احمد حسن انغام 2808 21

   شلبى الهادى عبد محمد ناصر ايمان 2821 23
   فاضل احمد صالح جهاد 2828 24

   حافظ الرحمن عبد ماهر جهاد 2810 21

   هللا ضيف هالل محمد زينب 2832 20
   محجوب محمد عادل سماح 2838 21
   فاخورى سمير مايكل 2849 28

   زيادة محمد هللا منه 2814 29

10     
 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية  دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               الدوار كفر بورسعيد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ
 التحويل

 مالحظات

    عيسى كمال محمد احمد 2891 2

   دهب ابو تمام ناصر احمد 2893 1
   احمد محمد محمود اسالم 2898 3

   مصطفى زكريا رضا اسماء 2900 4

   زايد ابراهيم محمد احمد امل 2900 1
   عبدالعال مصطفى احمد رحاب 2938 0

   زياتال موسى زكريا اسماء 2902 1

   خلف على عطية ممدوح اية 2914 8

   هللا جاد المكارم ابو محمد رقية 2942 9
   احمد السيد عطية طارق اسماء 2901 20
   منصور الواحد عبد صبرى 2918 22

   موسى زاهر مصطفى اسماء 2904 21

   الصفتى على فتوح هشام ثريا 2919 23
    ملزا ابو الحق عبد خالد صباح 2910 24

   داود اللطيف عبد محمود الرحمن عبد 2900 21

   حسين فتحى صالح محمد 2911 20
   ابراهيم نجيب محمد اسراء 1033 21
   السيد صالح محمود بسنت 2098 28

   سعد الحمد شيبة فخرى هالة 2180 29
 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية



 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام مليةالع التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               الدوار كفر السالم:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   قناوى حجاج ابراهيم اميرة 1011 2

   رزق معوض حسنى اميرة 1011 1
   محمود محى اسامة ايمان 1000 3
   العال ابو تمام محمد خميس اية  1011 4

   هللا عبد محمد محمد اية 1019 1

   الدغلى محمد هشام باتول 1082 0
   اللطيف عبد العزيز عبد محمد بدر 1083 1

   عوض عوض خليل جميلة 1092 8

   محمود محمد سعداوى حسن 1091 9
   غريب احمد فتحى دينا 1200 20
   حسين سلمان لبيب دينا 1202 22

   عثمان على سيد رانيا 1203 21

   شعيب مصطفى ممدوح رضوى 1221 23
   الحميد عبد صبرى محمد اشرف سارة 1210 24
   الحطيم فارس  فهمى سارة 1212 21

   غالى ابراهيم مصطفى سامية 1214 20

   الراقى جالل محمد سعاد 1210 21
   حافظ ابراهيم محمد سارة 1213 28

 

 



 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف سما                               الدوار كفر المكمورة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   مرسى كامل ابراهيم نجوى 2818 2

   حمودة بخاطرة زكى هدير 2801 1
   نىالغ عبد الجليل عبد صالح امنية 2812 3
   حميدة السالم عبد محمد حميدة اية 2813 4

   حسن نعمالم عبد العزيز عبد دعاء 2811 1

   محمد زكى عاطف راندا 2810 0
   امين حسن امين رانيا 2811 1

   محمود جميل محمد سها 2818 8

   مرسى على مرسى شيماء 2819 9
   اسكندر رومانى مادونا 2882 20
   ابراهيم احمد فوزى مروة 2881 22

   بركات اسماعيل ابراهيم احمد 2890 21

   محمد محمود يدالس محمد احمد 2892 23
   زيادة محمد محمد هللا منة 2814 24
   جميل الحميد عبد نورهان 1134 21

   توفيق مصباح على نورهان 1131 20

   غنيم مصطفى ناصر هبه 1141 21
   الشناوى على الحميد عبد سهام 2010 28

  

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              الدوار كفر ( ب) الحديثة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   قبالن سيد الفتاح عبد سعيدة 1218 2

   دهميس محمد مجدى سلوى 1231 1
   اسماعيل سعد اسماعيل سماح 1233 3

   تالششتاوى محمد الششتاوى سمر 1234 4

   على محمد جمال سمية 1230 1
   الغنى عبد محمد الغنى عبد علياء 1201 0

   التلوانى على محمد عمرو 1209 1

   الحميد عبد موسى الحميد عبد فاتن 1211 8

   بشير السالم عبد ابراهيم ماجدة 1280 9
   السيد العزيز عبد السيد ماجدة 1282 20
   زيتون العزيز عبد رضا محمد 1281 22

   ابراهيم احمد فارس محمد 1291 21

   هللا نصر فؤاد مالك مرثا 1102 23
   انصارى سعيد مروة 1103 24

   عبده العاطى عبد السالم عبد مروة 1101 21

   المسيح عبد شكرى عدلى مريم 1109 20
   حسن شعبان حسن هللا منه 1124 21
   المجيد عبد السيد محمد مؤمن 1112 28

   شرف محمد النبى عبد مى 1113 29

   الجوهرى يونس مصطفى نرمين 1110 10
 

 



 1010 -1029 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  ةالشعب                       التربية في العام الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                البارود ايتاى الصيرفي ماجدة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الصعيدى المنعم عبد سمير هويدا 1112 2
   غلوش برعى اسماعيل هيثم 1113 1

   الشابورى السيد محمد خالد والء 1100 3

   طلبة عباس ماهر والء 1101 4
   العال ابو محمد السيد دعاء 2021 1
   خطاب بسيونى محمد طلبة الزهراء 2020 0

   هدهد العزيز عبد فايز سمر 2014 1

   طالب ابو محمود محمد فوزية 2033 8
   الغنيمى الفتاح عبد رجب مروة 2039 9

   المولى عبد الزين عبد رمضان هيثم 2010 20

   وهدان يونس فتحى حمدم اسماء 2010 22
   حرب اليزيد ابو حامد محمد اايمان 2089 21
   عطية محمد الدين عالء بسمة 2091 23

   الجواد عب الصايم منصور رحاب 2122 24

   سليمان اسماعيل العزيز عبد سحر 2110 21
   النشار مبروك صالح الشيماء 2134 20
   يوسف العزيز عبد صادق عبير 2143 21

   مخيمر فتحى يونس هند  2189 28

   غانم الفتاح عبد المنعم عبد عالء 1201 29
   عمار الحميد عبد السيد محمد 1281 10

   حبسة ابو احمد عاشور محمد 1293 12

   المجيد عبد كامل كمال منيرة 1128 11
   راضى على راضى رزق محمد 2911 13

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                 البارود ايتاى السقا الهادى عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   ابراهيم الفتاح عبد خيرى عزة 2841 2

   الشافعى محمد القوى عبد روةم 2812 1
   معتوق احمد محمد والء 2808 3

   القهوقى البارى عبد اسامى منار 2883 4

   سن ابو الفتاح عبد مبروك نهال 2884 1
   الكحكى فتحى ممدوح هبه 2881 0

   يوسف احمد يوسف احمد اسراء 2894 1

   عرفة محمود رزق اسالم  2891 8

   عتمان صدقى رسمي اميرة 2920 9
   الطيب لطفى احمد ايمان 2923 20
   عسل احمد محمد رهام 2941 22

   الرازق عبد عوض الرازق عبد سحر 2949 21

   النجار مصطفى محمد محمد امنية 1014 23
   الدين شرف السيد رضا مريم 2988 24

   السنمودى هللا عبد رمضان منى  2993 21

   مقلد يدالس عطا وفاء 1009 20
   تركى احمد محمد االء 1020 21
   سليم السيد سعد جمعة اسماء 1040 28

   الشامى عزت محمود ايمان 1011 29

   الجواد عبد احمد حسين شيماء 1241 10
   عكاشة على عبدهللا رشا 2811 12

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عاملا الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       الدلنجات كامل مصطفى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   اسعد جاد نادر مونيكا 2102 2

   بركات الحميد عبد مى 2101 1
   حسن محمد جمال هند 2188 3

   الزرقا المنعم عبد السيد حسناء 2812 4

    الوهاب عبد احمد المقصود عبد عال 2844 1
   محمد عبدهللا محمد عماد 2841 0

   الطودى الدين جمال ايمان  2924 1

   السيد عبد سعداوى اسماعيل ريهام 2941 8

   رسالن محمود نبيل محمد 2982 9
   لبال جمعة حسن محمود نجالء 2990 20
   سمك هللا عبد رمضان اسالم 1031 22

   فصاد حافظ على اسماء 1044 21

   الغنى عبد محمد كامل انتصار 1003 23
   السيد على حمدون ربيع 1200 24

   المولى عبد خليل صبرى شيماء 1240 21

   الجليل عبد القادر عبد توفيق عبير 1219 20
   سعودال ابو احمد السيد فاطمة 1213 21
   الصمد عبد الباسط عبد فهيمة 1211 28

   النبى حسب اسماعيل مصطفى 1122 29

   النجار الحليم عبد اشرف منى 1121 10
 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                      الدلنجات القديمة بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   سالمة ابراهيم شوقى ياسمين 1101 2
   جاموس ابو محمد عيد اسماء 2000 1

   يبغر محمد محمود سارة 2021 3

   الديب محمود الرحمن عبد وفاء 2018 4
   الحميد عبد السبع طلعت االء 2002 1

   موسى مختار ابراهيم ايمان 2081 0

   بدر رجب غنيم رفعت اية 2092 1
   المجيد عبد امين المجيد عبد بسمة 2094 8
   حسن السنوسى جابر ابتسام 2000 9

   ىالبندار د\محم محمود بسمة 2090 20

   رضوان محمد احمد تغريد 2102 22
   سلمان محمد الرحمن عبد رشا 2121 21
   عياد كمال الرازق عبد رنا 2120 23

   جبريل الجليل عبد فرج غادة 2148 24

   عبدالرؤف عبدهللا جمعة منى 2118 21
   الفار اسماعيل مختار منى 2100 20

 

 بالكلية العملية التربية سمق بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                          التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               حمادة بكوم الشوربجى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حمزة احمد يوسف احمد 2191 2
   بدر الصمد عبد محمد ريهام 2112 1

   حتحوت محفوظ عبدالعال اية 2824 3

   الدين نور فتحى رضا سارة 2831 4
   النجار احمد ابراهيم ايمان 2811 1
   فرج عبدهللا محمد االء 2888 0

   شاكر ابو هالل فتحى رحمة 2939 1

   مسعود محمود جمعة صبحية 2911 8
   عالم محمد على عالء غادة 2909 9

   سالمة عطية محمد نورا 2998 20

   خليل المنعم عبد الحسن امينة 1012 22
   جبر ربيع جمعة ربيع 1201 21
   قطب محمود اشرف لبنى 1211 23

   زايد النبى عبد محمد امانى 2080 24

   حمودة محمود محمد منار 1121 21
   الفيل محمد ربيع هدير 1144 20
   مهينة بلتاجى سامى نشوى 1111 21

   طعيمة الفتوح ابة محمد هند 2011 28
 

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               حمص ابو االرشاد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حسن محمد السيد على عزه 2843 2

   فترش رجب على فاطمة 2840 1
   تركى سعدابراهيم هدير 2800 3

   الخولى على شعبان والء 2801 4

   شاهين محمد محمود اميرة 2922 1
   محمد ذكى محمد ايمان 2928 0

   عبدالوهاب توفيق عبدالعظيم توفيق 2918 1

   عبدالرحمن محمد سامى دعاء 2933 8

   سالم محمد صابر عمرو 2901 9
   ابراهيم بسيونى مدأح الهام 1001 20
   الشربينى شرف أحمد هناء 1004 22

   بسونى محمد بسيونى رمضان ياسين 1023 21

   حسن محمود ابراهيم ابوبكر اسماء 1030 23
   بقوش عبدالعزيز رجب أميرة 1018 24

   قابيل محمود فوزى هشام ايه 1080 21

   اسماعيل يوسف محمد رجب 1208 20
   ابراهيم ابراهيم عبدالعزيز رحاب 1220 21
   السمان محمد بسيونى بسيونى ريم 1224 28

   رزق عبدالحفيظ محفوظ سارة 1211 29
 

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               حمص ابو الجديدة ع/ المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   ندا نورالدين سعيد 1211 2
   مرسى السيد خالد سلمى 1232 1

   خميس سعد محمد سومه 1238 3

   شعبان سالمة محمد شيماء 1249 4
   ابراهيم خليل صهيب عزه 1200 1

   الزيات ابراهيم عطية علياء 1208 0

   سليم أحمد يحيى فاطمة 1214 1
   منصور شعبان خميس ليلى 1219 8
   حسان محمد رجب محمد 1280 9

   عبدالدايم محمد ذكريا محمد 1288 20

   الحبشى السيد سعد محمد 1289 22
   عمر على انعثم محمد 1294 21
   ياسين على محمد سمير محمود 1298 23

   عبدالعال ابراهيم أحمد هند 1148 24

   عبدالاله نصرالدين رجب هيام 1111 21
   حمودة على محمد حسن سارة 2833 20

 

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                               التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                        حمص ابو مخيون العزيز عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   تفاحة على نصر امل 2002 2
   دراز محمد رزق حميدة 2022 1

   احمد زكى ابراهيم رحاب 2023 3

   عثمان الفتاحد عبد عثمان سماح 2011 4
   فرح العزيز عبد احمد محمد 2031 1

   محمد اسماعيل حسن محمود 2038 0

   عبدالرحمن محمد خالد ميريام 2041 1
   سعد رياض متولى هبه 2013 8
   نعو ابراهيم رجب ياسمين 2000 9

   حسن ابراهيم الرحمن عبد راوية 2109 20

   بدر ابراهيم محروس طارق 2140 22
   السيد خليفة محمد محمود 2112 21
   السعداوى شعبان زكى مى 2101 23

   بقوش الحميد عبد حمدى ندا 2110 24

   عبدالمولى السالم عبد المنعم عبد هبه 2181 21
   نحس محمود محمد اميرة 2804 20

   حجازى صابر احمد اميرة 2801 21

   جرابيع محمد ابراهيم سارة 2831 28
 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               شبراخيت ناصر :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   غراب اسماعيل زغلول اسماء 2199 2

   قرق محمد فتحى السيد ابتسام 2001 1
   غزالن عبدالوهاب اكرام امانى 2011 3

   حسن محمد على امل 2082 4

   قلقيلة محمود أحمد رقية 2124 1
   متولى محمد عبدالمنعم سلوى 2118 0

   سويف عدالجواد عنتر سمر 2119 1

   التالوى منصور عبدالستار رحاب 212 8

   عامر ابراهيم محمد أحمد منار 2111 9
   هللا فتح عبدالحميد لطفى مروة 2114 20
   موصلى مرسى طه هللا هبه 2182 22

   عبدالحفيظ أحمد سعيد اسماء 2199 21

   عيسى الدين محى عبدالحميد ايه 2823 23
   زايد عبدالحميد أحمد حنان 2813 24

   العادلى محمد مبروك اشرف منى 2811 21

   الشافعى شيماءعبدالقوى 2840 20
   الجمل سرور محمد محمد ريهام 2830 21
   غيور عبدالدايم رياض روضة 2943 28

   اسكندر اسعد رومانى 2944 29

   نوح خليل سعيد سارة 2948 10
   النباصى اسماعيل موسى سها 2911 12

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                         شبراخيت بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ ماالس

   الفحل فهمى محمد سومية 2913 2

   عامر على حسن احمد على 2904 1
   طه حسين محمود محمد 2980 3

   النكالوى محمد اسماعيل محمود 2981 4

   الجمال صبحى بالل محمود 2983 1
   هللا فتح يونس فتحى فايزة 2911 0

   غربىالم احمد الحميد عبد محمود 2984 1

   صديق الخالق عبد محمد همت 1003 8

   كشك عبدهللا احمد ايمان 1001 9
   الزيات احمد بسيونى ايمان 1001 20
   شيخ محمد جمال دعاء 1091 22

   جعفر احمد السعيد رانيا 1201 21

   الجبارسى العظيم عبد السيد سعاد 1211 23
   البنا حسن احمد سلمى 1230 24

   عبدهللا محمود كمال السيد صفاء 1212 21

   سليمان فرج عبيد فرج غادة 1212 20
   بسيونى على محمد على دعاء 2100 21
   هيبة اتسماعيل على اسراء 1032 28

   حربى فتحى احمد اسماء 1038 29

10     
 

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                       ادكو العامة:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   جعبوب خليل محمد رحاب 2024 2

   رشوان حسن هشام احمد 2001 1
   حسانين كمال حمدى ريهام 2110 3

   على حميدو انور سمية 2130 4

   اللبانى سالم احمد هدير 2181 1
   الجواد عبد محمد محمد ياسمين 2191 0

   جهل ابو سعيد محمد اميرة 2801 1

   تمير محمد مصطفى محمد اية 2820 8

   الزعيم امين محمد ريم 2819 9
   ابيش ابراهيم محمد بسمة 2814 20

   نمير سعد عبدهللا ايمان 2920 22

   عشرة محمد ابراهيم عبير 1218 21

   ريشة عيد سالمة محمد 1290 23
   ستة ابو معوض ابراهيم دعاء 1091 24

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهري بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة ابغي تسليم يتم



 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                             التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       المطامير ابو الصباحى الرحمن عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   كامل محمود الكريم عبد رقية 2818 2

   عكاشة مصطفى عادل االء 2001 1
   حجازى عوض جمعة حبشى اسراء 2008 3
   قلقيلة المجيد عبد محمد هاجر 2802 4

   شعيب السالم عبد زكريا دينا 2108 1

   الرحيم عبد صالح هللا جاب صفاء 2131 0
   عطية العزيز عبد فتحى مروى 2811 1

   سعيد على امين على مروة 2113 8

   محمود جبريل معوض ممدوح 2110 9
   المالك عبد الحليم عبد مى 2104 20
   سليمان قديس نعيم نرجس 2111 22

   على سعد حسين امل 2801 21

   مصطفى محمد عبده حسناء 2811 23
24     
21     

20     

21     
28     

29     
 

 



 

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                              التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        المطامير ابو الرازق عبد حامد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حسن محمد عصام اسراء 2890 2

   فرج صديق راجح اميرة 2909 1
   رزق فوزى كمال رانا 2930 3
   توفيق محمدج محمود رانيا 2931 4

   السعود ابو عبدربه رمضان عاصم 2919 1

   المجيد عبد عطية مصرى منار 2992 0
    حسن سعيد هللا منه 2991 1

   مفرح صابر فرحان هند 1001 8

   حسن محمد حسنين حمدى احمد 1011 9
   السيد سليمان رشاد احمد 1014 20
   اسماعيل ابراهيم صبحى اسماء 1013 22

   خليفة محفوظ حسن امنية 1011 21

   موسى محمدى نبيل انجى 1004 23
   حماد محمد صالح سوها 1239 24
   القوى عبد سليمان رضا ريم 1221 21

   مون سرايا حماية نعيم شيرين 1244 20

   المقصود عبد عوض سعيد عزيزة 1202 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية بطال أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                         التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       المطامير ابو بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   احمد الدين سعد ودمحم لمياء 2914 2
   محمد على صالح ايمان 1009 1

   حامد محمود خالد شروق 1241 3

   سويلم الحميد عبد محمد على 1201 4
   عمر محمود على منى 2810 1
   الجواد عبد ابراهيم هالة 2801 0

   حسين خالد حسين 2932 1

   بسيونى رمضان حمزة سارة 2834 8
   سويلم الحميد دعب محمد على 1201 9

   العظيم عبد  عبدالرؤف محمد مروة 1100 20

   سولاير مكرم ماهر مريم 1120 22
   غالى شعبان صابر منال 1123 21
   خلة ابراهيم صبرى مينا 1114 23

   المقصود عبد احمد حسن هند 1149 24

   الديب الحسين ابو رمضان امنية 2081 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال لالتحوي يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        الرحمانية الصيحى ابراهيم:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الجمسى خليل احمد هللا هبه 2804 2

   رشوان صالح ايمن اسراء 2810 1
   غالى المقصود عبد خليفة فاطمة 2880 3

   السالم عبد مصطفى حمادة اسراء 2891 4

   هبيلة السيد حمودم انتصار 2921 1
   مرشدى عطية محمد ماهر ابتسام 1029 0

   الصيرة احمد فوزى اميرة 1002 1

   دميس عسران احمد مى 1111 8

   عاشور محمد احمد اسماء 2198 9
   احمد على مصطفى سعد 2010 20
22     

21     

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                الرحمانية النفيس ابن:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   النجار عبده انور بسام 2000 2
   النجار عبده انور نهال 2041 1

   عمام احمد جمال بسمة 2093 3

   لفتاحا عبد محمد السيد ريهام 2129 4
   الصمودى محمد اسماعيل شيماء 2133 1

   االسكندرانى السيد الشحات ميادة 2101 0

   ركبة ابو محمد سمير نيفين 2111 1
   سلطان احمد سعيد ايمان 2820 8
   جويدة محمد جويدة بدرية 2821 9

   العبد السعيد سالمة رشا 2810 20

22     
21     
23     

24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        المحمودية اتبن االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   عالم على المولى عبد وفاء 1118 2

   صالح عبده ممدوح احمد والء 1119 1
   حسن احمد العزيز عبد ياسر 1104 3

   نعيم احمد عالء اميرة 2004 4

   سيدال هللا فتح السيد سعاد 2029 1
   الشورى السيد طوسون صفاء 2032 0

   عمار عباس محمد وفاء 2019 1

   الخولى محمد رزق فرج االء 2003 8

   صوابى فتحى سمير اسماء 2011 9
   الكرمانى الواحد عبد اسماء 2013 20
   نعيم احمد عبدهللا اميرة 2084 22

   رضوان محمود ابراهيم ايمان 2080 21

   رشدى المنعم عبد رمزى سهام  2132 23
   الهادى عبد فتحى سالمة والء 2191 24

   مناع محمد عبده نيفين 2119 21

   الفقى محمد ماهر اية 2821 20
21     
28     

29     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 لعمليةا التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                             المحمودية ع الزهور:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الخولى فوزى الوهاب عبد فوزى نورهان 2819 2
   صبح الحميد عبد عنتر اسماء 2899 1

   محمد الغنى عبد المنعم عبد ايمان 2921 3

   الصاوى شحاتة رمضان ريهام 2940 4
   فياض الغفار عبد محمد علياء 2901 1

   القوىالقبيلى عبد محمد لمياء 2913 0

   غراب السعيد رضا هناء 1001 1
   عطا مصطفى محمد عادل هند 1000 8
   عصر عباس محمد اسماء 1040 9

   حمادى عبده خالد اسماء 1042 20

   حمودة جمعة يوسف ايمان 1011 22
   عتش ابراهيم هللا فتح فؤاد اية 1018 21
   حيدر محمد المنعم عبد حيدر 1093 23

   الجواد عبد محمد جمعة دعاء 1098 24

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       يةالترب في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                  المحمودية               :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   قاسم قطب مصطفى والء 1102 2

   الصاوى فتحى مصطفى نادية 1111 1
   شاهين العزيز عبد شاهين رجاء 1201 3

   عطا صابر عبدااللة عبدالوهاب 1211 4

    الصفانى احمد سيد خالد احمد 1013 1
   غنيم على السيد محمد 1283 0

   الصفانى احمد سيد خالد محمد 1281 1

   االنصارى ممدوح محمد مرام  1100 8

   الحديدى محمد سمير مروة 1104 9
   يوسف ابو الفتاح عبد الفتاح عبد هاجر 1130 20

   ابوعمر جمعة هللا فتح هالة 1138 22

   تعلب السيد محمد سماح 2912 21

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       عيسى حوش منينالمؤ ام:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات ويلالتح تاريخ االسم

   يعقوب عبده نبيل كيرلس 2034 2

   النوحى عبدالرحمن رفيق ريم 2128 1

   الديب فهيم سليمان عال 2141 3
   عبدالسالم محمد على نرمين 2113 4
   جابر سعد أحمد نورهان 2111 1

   شعيب صالح محمود وفاء 2192 0

   عبدالرازق عبدالعزيز جابر اسمه 2800 1
   ليوىالح أحمد حسن امل 2802 8

   مبروك عبدالفتاح سعد ايمان 2809 9

   عبيد ابوبكر على جهاد 2829 20

   حميدة على عبود شاهندة 2839 22
   النمر على يسرى فاطمة 2841 21

   مصطفى عبدالرؤف محمد ماهر االء 2880 23

   خليل صالح السيد ابتهال 2889 24
21     

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       عيسى حوش بنات ع :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   موسى قاسم موسى رمضان ايه 2910 2

   زنقير يوسف عصام بسنت 2911 1
   عبدالستار جالل على بسينه 2910 3

   ثابت فيصل جيهان 2930 4

   قطله أحمد محمود دينا 2931 1
   عبدالقادر بسيونى رمضان سارة 2941 0

   حيله مضوف سعد سلمى 2910 1

   كريم شعبان حمدى عبداللطيف 2902 8

   خضر عوض محمد عوض 2908 9
   راغب عبدالحكيم راغب نبيل 2991 20
   الجمل اسماعيل يسرى االء 1028 22

   قنطوش عبدالمنعم بدر أحمد 1012 21

   زايد على صابر حمدية 2104 23
   محمدين ابراهيم أحمد ايه 1010 24

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 

 

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية ةالتربي قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       0              عيسى حوش قريطم جالل  :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الزيات محمد عادل أحمد 1011 2

   عبدالرسول عبدالعال شعبان ايمان 1008 1
   الشهاوى محمد السيد بدوى 1084 3

   شامخ هندى فضيل تهانى 1081 4

   على عبدالمتعال خميس دعاء 1099 1
   مكاوى سعد فتحى ريم 1220 0

   حسانين محمود سالم صفاء 1211 1

   سعد انور محمد صفية 1213 8

   على على رضا ضحى 1214 9
   سعد جمعة سالمة على 1204 20

   الراوى محمود أحمد محمود 1291 22

   الكبراتى عبدالمنعم صبرى مها 1129 21

   الدين صالح مصطفى شيماء 2030 23
   الحفناولى عبدالجواد حامد محمد 2030 24

21     
 

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام يةالعمل التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                          التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                  دمنهور بنات شبرا :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   يفةخل على السعيد جابر االء 2190 2

   بسيونى محمد بسيونى رمضان اميرة 2003 1
   اسماعيل محمد الكريم عبد سامح 2028 3

   البلكى سليمان اسامة مى 2040 4

   محمد جالل خالد نورهان 2040 1
   سكر فوزى هاجر 2010 0

   محمد متولى السيد محمد هاجر 2012 1

   المزين اللطيف عبد سمير اميرة 2083 8

   خنيزى ابراهيم منجد اية 2091 9
   الغول محمد خميس بسنت 2091 20
   الغنى عبد الفتاح عبد بشرى 2099 22

   الوكيل السيد فتحى بيان 2100 21

   شمس فرحات جهاد 2101 23
   مندور محمد السيد سحر  2111 24

   هيبة عطية ناصف شيماء 2130 21

   رجب محمد رجب عصام هدير 1141 20
   غنيم ابراهيم محمد هدير 1140 21
   الحوفى حسن على وسام 1110 28

   جرابيع محمد السعيد وفاء 1111 29

10     
 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                     دمنهور عفت احمد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الحبروك محمد الحميد عبد ايمان 2822 2
   الكومى اللطيف عبد احمد نورهان 2999 1

   شهاب احمد خليل اسراء 2009 3

   الحفيظ عبد احمد محمد اسراء 2012 4
   سلمان عوض قطب عصام اسماء 2014 1

   حجازى السيد خالد امانى 2019 0

   درويش محمود امين اميرة 2081 1
   المالح العزيز عبد على شيماء 2131 8
   غنيم السيد فرج منى 2119 9

   الديب بسيونى المحسن عبد صفاء 2139 20

   الوكيل مصطفى انور عايدة 2142 22
   الشرقاوى المنعم عبد رجب عال 2144 21
   الكيالنى على مسعد عالء 2140 23

   الوهاب عبد الحليم عبد السيد عمر 2141 24

   قاسم ابراهيم نصر كريم 2149 21
20     

21     

28     
29     

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        دمنهور والحسين الحسن:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   بسيونى زيد ابو دمحم مروة 2111 2

   الموجود عبد احمد عادل مى 2103 1
   الخولى حمدى فايز اية 2913 3

   بديوى عزت فوزى نادر 2109 4

   شتلوت المجيد عبد عصام ندا 2112 1
   حسن على حسن نورهان 2118 0

   عبيد حسن على هبه 2184 1

   يونس محمد رياض محمد هدير 2181 8

   السقا مصطفى املك يارا 2194 9
   عباس محمد هشام ياسمين 2190 20

   ابراهيم شحاتةعلى ابراهيم 2191 22

   محمد بشير مصطفى اسراء 2198 21

   السروى حابر هللا عبد اميرة 2800 23
   الجواد عبد هللا ضيف محمد خالد 2814 24

   مرشدى حسن عطية رابعة 2811 21

   حسن بلتاجى محمد سارة 2830 20
   هللا خلف محمد السيد شروق 1242 21
28     

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              هوردمن فيصل الملك:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   السعيد محمد محسن شروق 2914 2

   عمر على عصام دينا 2934 1
   شميس فتحى محمد مرزوقة 2810 3

   شعبان عبده محمود خلود 2931 4

   الشنيطى ذكى حلمى مى 2811 1
   نوارة زكى معصا هاجر 2800 0

   خضر الفتوح ابو احمد هبه 2803 1

   داود ذكى احمد ابتسام 2809 8

   صالح حسن محسن االء 2881 9
   حسنين السيد خالد امل 2901 20

   ناصف العابدين زين على اسماء 2903 22

   اللبانى شعبان خميس ايمان 2921 21

   حبليزة اللطيف عبد احمد اية 2929 23
   الرحمن عبد محمد صبحى اية 2912 24

   القوى عبد حامد الناصر عبد تغريد 2911 21

20     
21     
28     

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               دمنهور سانىاالن التعاون:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   العزيز عبد الفتاح عبد رمضان محمد 2910 2

   بصل سعيد محمد ايمان 1010 1
   غازى السيد على اميرة 1000 3

   سليمان يحيى محمد اميرة 1001 4

   حمدم على فتحى بثينة 1081 1
   العشرى الحميد عبد احمد بسنت 1081 0

   سعد بسيونى محمد بسيونى بهية 1080 1

   الحوفى محمود السالم عبد ثناء 1088 8

   كريم على الفتاح عبد جمالت 1089 9
   رسالن احمد رسالن جمالت 1090 20
   النجار على مسعد خالد 1094 22

   ناصف سعد احمد دعاء 1090 21

   حسين ابو مصطفى رانيا 1204 23
   بهلول عليوة حمدى رحاب 1209 24

   اسماعيل محمد محمد رحمة   1222 21

   غزالة محمد ممدوح ريم 1221 20
   راضى السيد محمود ريهام 1228 21
   بركات ماضى محمد زينب 1229 28

29     
 

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب ماءأس

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                         دمنهور رياض المنعم عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   البهوتى حسن طفعا فاطمة 2912 2
   الخولى على محمد اسراء 1031 1

   الدلجمونى احمد محمد مريم 2989 3

   نصر مغازى محمد مى 2994 4
   بسيونى المقصود عبد غزال هاجر 1002 1

   الدفراوى العزيز عبد محمود وفاء 1020 0

   الفالح ابراهيم فرج والء 1022 1
   يكبر ضيف محمد فرحات احمد 1011 8
   بسيونى الدين جمال االء 1021 9

   شمة حسن محمد االء 1021 20

   الساعدى الحفيظ عبد مرضى ابتهال 1010 22
   بعيص السالم عبد على احمد 1010 21
   الشرقاوى على ابراهيم ادهم 1018 23

24     

21     
 

 لكليةبا العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              دمنهور ع  العبد عاشور:ةالمدرس

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   عياد كمال مصطفى اسراء 1034 2

   السنهورى محمد اسامة اسماء 1039 1
    عثمان خليل كمال اسماء 1041 3

   هللا عبد الرازق عبد سالمة اميرة 1019 4

   العسكرى شحاتة محمد شحاتة محمد 1292 1
   عبيد احمد على سمر 1231 0

   السعداوى موسى سهام 1231 1

   يوسف ابراهيم احمد رضا نورهان 1133 8

   مدكور بسيونى نصر هالة 1139 9
   مكى المنعم عبد محمد هايدى 1140 20

   على سعيد محمود هبه 1142 22

21     

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               دمنهور الجمهورية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   شقا ابو كمال الصمد عبد شيماء 1248 2

   الرفاعى احمد محمد عادل 1211 1

   صالح فتحى مدمح عبدالرحمن 1210 3
   عائشة ابو محمد احمد علياء 1200 4
   الفيشاوى هللا فتح اشرف نورهان 1132 1

   الفقى احمد حمادة ليلى 1218 0

   الغنى عبد عطية جمال محمد 1284 1
   مرجان السيد صابر محمد 1291 8

   علىسالمة فايز محمد 1290 9

   فرو ابو السيد محمد محمود 1299 20

   البشبيشى السيد خميس مريم 1101 22
   سنجر حسن عادل مريم 1108 21

   سنجر حسن عادل هللا منه 1121 23

   القماحى مصطفى هللا منه 1120 24
   الشامى محمد خالد مهاب 1110 21
   درويش محمد على نهى 1118 20

   عفش محمد محمد نورة 1130 21
 



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                                التربية فى عام دبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               رشيد بنات االعدادية  :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   لنيدانىا القادر عبد محمد بهجات 2008  2

   سرط السيد عادل حسناء 2020 1

   الحاج حسن سمير صفاء 2138 3
   جبريل احمد كمال مى 2100 4
   الفخرانى عرفان حافظ اميرة 2908 1

   القط انيس عطية صالح 2911 0

    بحيرى سعد صالح نهاد 2991 1
   سلمان عاطف احمد اميرة 1010 8
   جودة حسن محمد شروق 1243 9

   يونس محمود يونس عالء 1203 20

   الفخرانى الكريم عبد خميس هالة 1131 22
   اسماعيل فتحى محمود اسماء 1041 21

23     

24     
21     

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 هرياش بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 

 



 التربية كلية

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                         الدلنجات كامل مصطفى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حسين عيسى مصطفى ابراهيم 2008 2

   يعقوب المنعم عبد زكريا اسماء 2040 1

   الشافعى عوض فاضل حامد امانى 2011 3
   يوسف على خالد ايمان 2221 4
   مقرب هللا ريف محمد ايمان 2211 1

   ابراهيم الموجود عبد صبحى بهية 2201 0

   هللا فتح خيرى عرفة ايمان 2211 1
   الناقة محمد محمد خديجة 2292 8
   القاضى فوزى احمد خلود 2293 9

   المنعم عبد عطا الناتق خميس 2291 20

   شلبى محمد سمير دعاء 2100 22
   المنعم عبد محمد يحيى دعاء 2103 21

   جاد محمد عبدربه رمضان 2132 23

   مرسى محمد جمال ريمان 2133 24
   هللا عطا محمود محمد زينات 2139 21
   الحمامى شعبان الستار عبد سارة 2149 20

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 معيالجا للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                            التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                      الدلنجات السالم:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   خميس محمد محمد سامية 2111 2
   مسعود يدةحم حمادة ضيف  2304 1

   الرازق عبد هيبة عصام فاطمة 2312 3

   الفتاح عبد محمد مبروك كامل 2301 4
   الحميد عبد ابراهيم هللا عبد فرحانة 2302 1

   الغنى عبد يوسف نزيز مريهان 2402 0

   قاسم يونس ممدوح نجالء 2430 1
   سليمان ابراهيم سليمان بسمة 2439 8
   حسن الغفار عبد لكما طه نهاد 2444 9

   العزيز عبد الواحد عبد رياض نورة 2449 20

   اسماعيل الغنى عبد القوى عبد هالة     2411 22
   الشناوى المقصود عبد رجب هدير 2410 21
   الغنى عبد محمد شعبان وصفية 2480 23

    عطية راغب سعد والء 2491 24

   جاد محمد الغنى عبد محمد 2319 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                           ةالتربي في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                     المطامير ابو الرازق عبد حامد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الجواد عبد السيد محمد اسراء 2032 2

   باز محمد المنهم عبد احمد 2020 1
   المرسى احمد عيد اسماء 2001 3

   عبدهللا زكى عبدهللا اميرة 2094 4

   سيف ابو محمد فاروق اسراء 2019 1
   السمكرى ابراهيم احمد ابراهيم امينة 2081 0

   الواحد عبد يوسف ابراهيم اية 2230 1

   محمد حمودة فتحى رحاب 2111 8

   حتيتة  النبى عبد راشد فاطمة 2340 9
   الصعيدى احمد السيد اية 2239 20

   محمد الحميد عبد وصفى فاتن 2339 22

   هليل مسعود الدين نصر حنان 2281 21

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 1010 -9102 الجامعي امللع العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                               التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم               المطامير ابو الصباحى الرحمن عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل االسم

   عبدالبارى محمد عبدهللا اية 2240 2

   مندور رجب الحكيم عبد غادة 2331 1
   المقصود عبد حسن رفعت فاطمة 2341 3

   حامد حامد محمد فرحات 2300 4

   دياب ابراهيم المجيد عبد محمود 2393 1
   حويلة احمد احمد منار 2401 0

   الغنى عبد الحليم عبد رمضان وردة 2481 1

   خفاجى العزيز عبد خالد امانى 2018 8

   الشربينى محمد دالسي ايمان 2220 9
   نصار سعيد ابراهيم شرين 2180 20
   الباز السيد محمد فاطمة 2113 22

   على حامد عثمان مها 2421 21

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا ليةبالك العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                      ادكو العامة:المدرسة

 م
 رقم

 لجلوسا
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   عطا مهنا محمد احمد 2029 2
   سليم عباس خميس اسماعيل 2009 1

   العدل محمد غانم احمد ايمان 2209 3

   الحميد عبد بدين السيد جمال 2201 4
   حنفى حسن محمد عادل رضا 2110 1
   حسن كمال محمود  كمال 2303 0

   طقيشم محمد خميس محمد 2311 1

   الواحد عبد على محمد 2382 8
   الفقى محمد رضا محمود 2391 9

   محمد العابدين زين بهلول ايمن 2233 20

   صفار حسين احمد نبيل 2411 22
   عثمان عوض محمد خميس ندى 2433 21
23     

24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية



 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                            التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                  رشيد بنات عداديةاال:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   العاطى عبد موسى المقصود عبد احمد 2021 2

   رية ابو محمود  عبدالرؤف اسالم 2033 1
   رية ابو محمود عبدالرؤف اسماء 2011 3
   عرب بوا محمد المنعم عبد اميرة 2091 4

   هللا حسب مصطفى على محمد منى 2423 1

   خطاب ابراهيم الحميد عبد حمدى مى 2421 0
   حسنين العزيز عبد حسين هدير 2408 1

8     

9     
20     
22     

21     

23     
24     
21     

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                          الرحمانية النفيس ابن:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   السنهورى احمد بكر امانى 2011 2
   علية عبداللطيف فهمى اميرة 2091 1

   صقر ابراهيم صبحى اميمة 2202 3

   شكر حلمى الدين بهاء 2202 4
    الجندى سعد يحيى تامر 2203 1

   هللا فتح سعد هللا فتح تهمحالو 2219 0

   المزين الحميد عبد عبدهللا رجب 2121 1
   حسين عبدهللا فؤاد احمد رحاب 2128 8
   الحربى محمد رفعت سمر 2101 9

   السالم عبد عباس سعد سمر 2100 20

   الجالى محمد المنعم عبد عزيزة 2329 22
21     
23     

24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 2العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        الرحمانية الصيحى ابراهيم:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الشرقاوى قطب حسن غادة 2334 2

   عطية محمد لبيب فتحية 2318 1
   فرغلى عبدالعال حامد محاسن 2308 3

   الغالى المقصود عبد خليفة مروة 2398 4

   العبد مختار مصطفى مها 2420 1
   هالل على على هداية 2404 0

   محمدالقلفاط عاطف هيام 2483 1

   سعيد احمد محمد امل 2083 8

   خضير الحميد عبد صبرى عبدهللا 2323 9
   كرسون اسماعيل الحكيم عبد هند 2418 20

22     

21     

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                                     التربية يف عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                      عيسى حوش المؤمنين ام:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الحليم عبد محمد نجيب رضا 2118 2

   مصطفى العزيز عبد فوزى حمادة 2280 1
   عكاشة الغنى عبد مسعود  ايمان 2219 3

   منصور العال عبد عبدالعال حنان 2284 4

   على محمد على سعيد 2100 1
   عجيلة ابو على محمد شيماء 2191 0

   الحليم عبد حميدة منصور صفاء 2302 1

   الجواد عبد محمد ناجى علية 2330 8

   قاسم المالك عبد رجب عوض 2331 9
   على طلب محمود نصر غادة  2231 20

   المهدى  احمد سامى فاطمة 2349 22

    الحليم عبد احمد محمد لمياء 2301 21

   عكاشة محمود عيد جمعة محمد 22309 23
   ابراهيم ابو محمد على محمود منار 2408 24

   السالم عبد محمد على ميادة 2429 21

   حسين ابو على احمد هالة 2410 20
   ضيف حميدة الفضيل عبد هبه 2419 21
   فرج سبيتة انور اميرة 2089 28

 



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        عيسى حوش بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   بندارى عبدالغفار فرحات ابتسام 2001 2
   الجهمى عوض الفضيل عبد احمد 2024 1

   الحميد عبد الوكيل عبد جابر اسماء 2042 3

   القادر عبد الفضل ابو رياض احسان 2009 4
   سبيتة العزيز عبد سيف ابو اميرة 2081 1
   ابراهيم هاشم عاطف ايمان 2210 0

   السقا متولى السيد صبحى اسماء 2012 1

   محمد كريم شعبان حمدى ايمان 2222 8
   السقا محمد محمد حامد رحاب 2129 9

   الريش ابو مهدى رمضان ايمان 2221 20

   الستار عبد محمد انور جهاد 2209 22
   عيث عطية عبدهللا سمر 2109 21
    امام محمدى الناصر عبد ايمان 2212 23

   البنا حسن على محمد حسن 2210 24

   محمد على على فاطمة 2311 21
   العطار مصطفى حمدى هدير 2409 20
   رشاش مسعود الدايم عبد وفاء 2489 21

   الحرفة الفضيل عبد الحميد عبد ياسمين 2103 28

   مطراوى عمر معروف وفاء 2494 29
 

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                     دمنهور شبرا:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حجازى فاروق ناصر االء 2001 2
   الدمنهورى شحاتة العظيم عبد ازهار 2010 1

   العزيز عبد احمد جميل امانى 2010 3

   هللا جاب العاطى عبد السيد اسراء 2013 4
   طايع كامل شعبان اسراء 2010 1

   السماديسى خليل ضار اسماء 2044 0

   العوضى محمد مصطفى امانى 2081 1
   ىالدمنهور على محمد امل 2084 8
   مناع على ربيع اميرة 2090 9

   محمد خيرت الحليم عبد ايات 2201 20

   صقر موسى محمد رشاد ايمان 2223 22
   محمدى انس ابراهيم اية 2231 21
   النجا ابو بسيونى عبدهللا اسراء 2011 23

   برهام محروس المجد ابو اية 2231 24

   غالى ابو الفتاح عبد رمضان ايمان 2224 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                             دمنهور العبد عاشور:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   شعبان براهيما على ناهد 2413 2

   فريك ابراهيم احمد نبيل 2414 1
   عقل محمد سلمان نبيلة 2411 3
   الشيخ عبدهللا عاطف نجوى 2432 4

   الرومى طه عبدالعاطى ندى 2434 1

   دوابة محمود محمد مجدى ندى 2431 0
   الخراشى المعطى عبد نبيل نوران 2448 1

   ابلىالغر السيد اسماعيل نورهان 2412 8

   االورينى فتحى محمد ندى 2430 9
   حبيب السيد وحيد هاجر 2411 20
   هللا عطا عبدالوهاب محمد هبه 2403 22

   النصر سيف مرسى على حسن هدير 2401 21

   مبروك محمد نصر هند 2480 23
   خميس الحكيم عبد على وفاء  2492 24
   خليل احمد صبرى ياسمين 2101 21

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ظةملحو

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف سما                              دمنهور اباظة وجيه:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   قطب ابراهيم ابراهيم عبير 2321 2

   احمد رجب بدرى فاطمة 2343 1
   مصطفى عوض الشحات فتحية 2311 3

   بسيونى شعبان سرور فرج 2319 4

   ناصف معروف رمضان فاطمة 2348 1
   حزيمة سعيد سنىح محمد 2310 0

   جبر على محمود فاطمة 2314 1

   الديب عبدالرحمن الجواد عبد محمد 2311 8

   جميعى كمال وجية محمد 2381 9
   زايد محمد الغنى عبد مروة 2399 20
   مسعود محمد السيد محمود 2390 22

   الشنويهى الحاكم عبد المقصود عبد مى 2428 21

   عباس محمد تاحالف عبد سمر 2108 23
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم



 

 0110 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       دمنهور رياض المنعم عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حبيب محمود حمدى رحاب 2110 2
   الكمشيش الرحمن عبد صبرى رحاب 2112 1

   حسن بيومى حسن رضا 2111 3

   الجليل عبد محمد الفتاح عبد رضا 2111 4
   حجازى الفتاح عبد اللطيف عبد يهام 2134 1
   زعيتر حنفى على كمال زينب 2141 0

   سعد رجب شاكر سارة 2148 1

   ادريس محمد محمد ريهام 2131 8
   مطاريد مبروك محمد زينب 2143 9

   غراب الدين صالح محمد سارة 2112 20

   جاد زكى منصور حمادة سحر 2110 22
   العطار الغنى عبد رمضان سحر 2111 21
   الغيط ابو محمد ابوزيد سعاد 2118 23

   احمد سيد مصطفى السيد سماح 2101 24

   برغش مرسى سعيد سمر 2101 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم تمي

 التربية

  العملية التربية قسم

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                               دمنهور فيصل الملك:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   هانى ابو محمد رجب سومية 2118 2

   الواحد عبد كمال رمضان شيماء 2180 1
   حسنين شتا كرم شيماء 2192 3

   خليل ابراهيم محمد صابرين 2191 4

   موسى العليم عبد محمد شيماء 2193 1
   شتات السيد خميس صباح 2199 0

   الحميد عبد احمد محمد صالح 2301 1

   النجار محمد السيد عبير 2320 8

   قاسم خير محمد ضحى 2303 9
   بدوى الفتاح عبد محمد الفتاح عبد 2320 20
   العزيز عبد سعد محمود عبير 2328 22

   رميح الرازق عبد نصر شيماء 2190 21

   حسانين فهيم نظمى فاتن 2338 23
   درويش طه رشدى رامى  24

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              بدمنهور الجمهورية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حمامة محمود على اسراء 2018 2
   الماكن سعيد جبر اية 2241 1

   ناصف معروف رمضان اسماء 2041 3

   السنهورى محمد سيدال بالل 2219 4
   الشيخة اسماعيل سعد اسماء 2041 1
   صولة محمد سعد اسماء 2049 0

   اسماعيل طة محمد ايمان 2218 1

   سفود الرازق عبد حمدى اية 2244 8
   شحاتة عبدهللا محمد فهمى اسماء 2003 9

   بريك عبدالفتاح محمد اية 2212 20

   الرازق عبد محمد محمد اسماء 2001 22
   االنه على نبيل اية 2213 21
   الفقى الواحد عبد احمد مطيعة 2404 23

24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              دمنهور عفت احمد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الكريم عبد الحميد عبد سامى جهاد 2212 2

   الفتاح عبد احمد الفتاح عبد جهاد 2211 1
   محمد عبدالونيس خميس حسام 2211 3

   نحسي عريف ماهر داليا 2291 4

   العزيز عبد محمد احمد جيهان 2213 1
   شرف احمد شرف حماس 2281 0

   عبدالعال محمد الونيس عبد محمد حازم 2214 1

   بسيونى عطا مبارك سنىح 2218 8

   اسماعيل السالم عبد جمال خلود 2294 9
   مصباح حمادة محمد حمادة 2282 20
   السيد عثمان هالل حنان 2288 22

   عقدة خليل مصطفى خالد 2290 21

   عبدالعزيز محمد رمضان داليا 2290 23
   ادريس ابراهيم فوزى دعاء 2102 24

   الدين نور منعمال عبد صبرى رانيا  21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال لومالدب:  الفرقة

 :المشرف اسم                               شبراخيت ناصر:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   خليفة محمد محمد وفاء 2493 2
   الدماطى حسنين محمد على وفاء 2491 1

   البرى المجيد عبد اسماء 2040 3

   حجازى الجواد عبد خالد االء 2004 4
   العطار القوى عبد سمير اسماء 2010 1
   غزالن عوض عاطف اسماء 2014 0

   حسان رياض جمال اشرف 2013 1

   النجار بسيونى الرحمن عبد اميرة 2093 8
   المزين عبداللطيف ابراهيم امال 2014 9

   زيدان حسن احمد امنية 2080 20

   الكردى محمد جمعة انوار 2201 22
   الخالق عبد احمد ابراهيم حنين 2289 21
   التومى محمود حسن دعاء 2299 23

   الشباسى  حامد عبدالغفار دينا 2109 24

   الخالق عبد على ابراهيم رجاء 2120 21
   خليفة عبدالحميد حسين زينات 2138 20
   زيد بوا الجليل عبد ياسر زينب 2144 21

   عمار كامل السيد سارة 2141 28
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 /  المشرف                             شبراخيت بنين العداديةا:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

    مناع عدس فيصل سناء  2113 2
   الشوربجى يوسف محمد الشحات 2119 1

   خليل اليزيد ابو الفتاح عبد عفاف 2312 3

   هنداوى الحميد عبد جمال على 2311 4
   هنداوى الحميد عبد جمال فاطمة 2344 1

   ناجى محمود سامى منار 2400 0

   الجزار على محمد منى 2421 1
   حسين فرج  حسين عماد  ميادة 2410 8
   عيسوى احمد محمود نجاة 2418 9

   المولى عبد عبدالرحمن نعمة 2441 20

   احمد سيد محمود شعبان رانو 2441 22
   محروس بسيونى محمد هبه 2401 21
   الشاذلى محمد محمد هدى 2400 23

   دياب عوض عبدالنبى ياسر 2102 24

   الشرنوبى احمد مصطفى همت 2413 21
   مبروك الرحمن عبد رمضان هناء 2411 20

   صمادة ابو عبدالعليم يحيى سارة 2113 21

   رويشد ابراهيم الدين حسام سلمى 2102 28
 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              المحمودية بنات االعدادية:المدرسة

 م
 قمر

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   احمد الجواد عبد اسامة االء 2003 2
   السقا محمد عالء اسماء 2019 1

   مرسى فتحى مرسى اسماء 2010 3

   الجواد عبد الفتاح عبد على اية 2248 4
   النجار توفيق عبدالنبى اميرة 2090 1

   الشحات عوض ابراهيم تنازية 2201 0

   عبدالحميد عباس عزت جليلة 2200 1
   الجالى السالم عبد شعبان حنان 2283 8
   اسماعيل الجليل عبد جمعة دينا 2120 9

   الصعيدى عبده عبدهللا رانيا 2121 20

   سلمان قطب محمد سالى 2114 22
   الدمنهورى شحاتة عبدالعظيم شيماء 2189 21
23     

24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              المحمودية الزهور: المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   فرماوى احمد ابراهيم سمر 2103 2

   سالمة المنعم عبد سوزان 2111 1
   شلضم الوفا ابو سمير ليلى 2300 3

   موسى الرحيم عبد رىيس مديحة 2391 4

   الحلو سالم فتحاهلل منار 2401 1
   عباس درويش ممدوح بسمة 2440 0

   نعمان ابو حسن حسن هند 2410 1

   العنين ابو عبدالمنعم الناصر عبد  وفاء 2490 8

   القرضاوى رجب سعد اسماء 2048 9
حطب ابو السيد محمد محمود 2391 20    

22     

21     

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهري بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال دبلومال:  الفرقة

 :المشرف اسم                حمص ابو مخيون العزيز عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   طعيمة عبداللطيف محمد شيماء 2194 2

   الفقى خميس الحفيظ عبد عبير 2321 1
   عبدالقادر فرج صالح عال 2313 3

   السمديسى محمد السيد غادة 2333 4

   حالوة الجواد عبد حمادة فاطمة 2341 1
   عبدهللا عوض محمود فاطمة 2311 0

   النجار محمد محمروس مايسة 2301 1

   الحليم عبد محمد رافت محمد 2313 8

   المنصورى خليل جمال منال 2409 9
    بدر على صبرى مها 2424 20
   مقدم عبدهللا شعبان محمد  2311 22

   السعيد فرج ربيع نبيلة 2410 21

   عطية محمد عطية نرمين 2431 23
   ماضى محمد ممدوح نسمة 2442 24

   السيد عبداللطيف شندى نورة 2410 21

   سمنة العظيم عبد فكرى نورهان 2411 20
   طلبة محمود سالم هبه 2418 21
   هنة وسفي عزت هبه 2400 28

 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 

 دمنهور جامعة



 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                         حمص ابو الجديدة عداديةاال:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   ماضى امين حسن احمد 2020 2
   عطية رمضان اسماعيل اسراء 2011 1

   جاد العزيز عبد ابراهيم اسماء  2034 3

   رياض عبدالعزيز احمد ايات 2200 4
   الشربينى عبداللطيف شوقى احمد 2021 1

   منصور الحميد عبد سالم اسراء 2011 0

   بهجت الحميد عبد محروس اسراء 2030 1
   على محمد رمضان اسمهان 2011 8
   هللا فتح طه محمد امينة 2204 9

   حبيب احمد على اسماء 2000 20

   عبدالعال محمد كارم امانى 2082 22
   بدالعزيزع محمد صابر اميرة 2091 21
   االسود عبدهللا سمير ايمان 2221 23

   محمد حسن على ايمان 2213 24

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 



 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                حمص ابو رواش ابو:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   شليل ابو راهيماب شوقى هيام 2482 2

   محمود الكريم عبد صبرى هيام 2481 1
   الصفتى محمد الحميد عبد وفاء 2488 3

   هنة ابراهيم احمد صبرى وليد 2100 4

   جنادى على محمد اسماعيل يسرا  1
   بصل محمد الخير ابو اسماء 2031 0

   عيسى الدين عز سعيد على اسماء 2002 1

   شيخ عبدهللا فرج سعد ريم 2131 8

   شجاع محمود عطية احمد الشيماء 2183 9
   الطنيخى العابدين الدين زين سعيد امانى 2019 20
   خليل شحاتة ابراهيم لمياء 2304 22

21     

23     
24     

21     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي عةالمجمو غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم



 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              حمص ابو االرشاد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   حسين منصور بكر ابو اسماء 2030 2
   محمد السيد ممدوح ايمان 2230 1

   غازى سعد عبدالخالق امينة 2203 3

   الكالف السيد محمد حسن اسماء 2043 4
   غنيم السالم عبد عمر ايمان 2214 1
   صالح القادر عبد ودمحم اميرة 2200 0

   محمد المنعم عبد مصطفى اسماء 2008 1

   احمد سيد ابراهيم ايمان 2208 8
   يعقوب هللا جاب محمد ايمان 2210 9

   عطا محمد منصور ايمان 2232 20

   عزيز ابو حسن وجية ايمان 2231 22
   محمود عبدالقادر احمد ايناس 2234 21
   البنا صالح احمد اية 2238 23

   ابراهيم محمد بدر برنسات 2211 24

   جودة على حسن اية 2243 21
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية



 العملية التربية قسم

 

 1010 -9102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى:  الشعبة                                  التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                  حمص ابو االساسى للتعليم حمص ابو:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الشيال على مصطفى خضرة 2291 2

   الفقى محمود محمد حنان 2280 1
   بسيونى ابراهيم خميس دينا 2101 3
   مسعود فايز سمير رانيا 2123 4

   الشيخ رمضان صبحى رحمة 2114 1

   حالوة عبدالجواد حمادة رقية 2119 0
   عمارة السيد راضى زينب 2140 1

   عطاهللا رمضان على سارة 2110 8

   عمارة عبداللطيف لىع رقية 2130 9
   الوهاب عبد ابراهيم حريص سارة 2140 20
   وافى شوقى محمود سندس 2114 22

   خليل محمد حجاج الشيماء 2184 21

   كيالنى موسى كرم شيماء 2191 23
   سالم محمد عيد صباح 2300 24
   القوى عبد عبدالصادق ابراهيم الصادق عبد 2309 21

   جبريل عبدالرحمن براهيما فاطمة 2340 20
 

 

 


