
 

 دمنهور جامعة

 التربية كلية   

 العملية التربية قسم

 

 0202 -0202 الجامعي للعام مليةالع التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                        التربية في عامال الدبلوم : الفرقة

 : المشرف                                           الدوار بكفر شعراوى هدى :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

    على احمد حىتف احمد االء 2222 2

    جامع محمد عزت رجب احمد 2222 0
    محمد طه بخيت احمد االء 2202 3
   محمد الحى عبد عبده احمد 2221 4

    عوض يونس هللا سعد اسالم 2230 5

    صالح محمد السيد اسماء 2231 6
    الغيش حسن عباس حسن اسماء 2240 1

    موسى السعد السيد ايه 2242 8

    فراج حامد مرزوق اسماء 2266 1
    نجم السيد مصطفى سمر 2012 22
    حسن هللا عبد جمال مشيرة 2420 22

    حافظ المجيد عبد فاروق محمد 2383 20

    احمد فؤاد محمد نرمين 2438 23
    شتا محمد فتحى محمد 2384 24
   العال عبد محمد محمد 2385 25

    محمود عوض خالد شيماء 2085 26

    محمد عبدالهادى على شعبان 2082 21
28     



 

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                                 التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                           الدوار كفر بورسعيد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

    الفضل ابو سالم على صبرى اسماء 2250 2

    مندور محمد مندور اسماعيل 2212 0
    بخيت ابراهيم محمود دنيا 2022 3
    المجد ابو على السيد ايه 2242 4

    محمود الفتوح ابو صالح اسماء 2253 5

    حسين محمد محمروس رحاب 2003 6
    رشوان حمدى محمود الزهراء 2031 1

    مصطفى هللا عبد الرؤف عبد اسماء 2256 8

    العزيز عبد رمضان صالح زينب 2042 1
    ربه عبد هللا عبد صبحى عصام اسماء 2258 22
    ابراهيم دسوقى الفتاح عبد ايه 2245 22

    سالم العزيز عبد ابراهيم سعد 2051 20

    سليم احمد سيد خيرى سمر 2064 23
    يعقوب على سامى سميه 2010 24
    بسيونى محمد ياسر سمر 2012 25

    النعيم عبد طارق دينا 2024 26

    الدين تاج العزيز عبد والء 2411 21
   السيد محمد بالل وليد 2411 28

    طايل السالم عبد يوسف 2526 21

    شحاته السيد محمد يحيى 2524 02
   سالمان الواحد عبد احمد نهله 2445 02



 

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                   التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                           الدوار كفر المكمورة :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل ريختا االسم

    السفيلى عبيد ابراهيم على ايه 2241 2
    مصطفى خميس احمد باسنت 2255 0
    حسين الراضى عبد على بخيته 2256 3

    الشرقاوى ابراهيم نصر ايه 2254 4

    كيالنى جميل عوض حنان 2285 5
    عالم المنعم عبد لطفى ايه 2241 6

    نوار ودمحم مجدى تسنيم 2264 1

    الشرقاوى ابراهيم نصر االء 2226 8

    سلمان فؤاد السيد جهاد 2268 1
    هللا خلف دسوقى على بالل 2262 22

     غالب ابراهيم رمضان محمد ايه 2252 22

    محمود محمد سالم جهاد 2212 20
   نصار الحميد عبد مصطفى دعاء 2020 23
    فرج على محمد سها 2015 24

    على هللا فتح صبرى عالء 2306 25

    حسين حامد محمد اميرة 2218 26
    عمر سالم محمد الرحمن عبد 2328 21
    بيومى جمعه حسن اسراء 2204 28

    بسيونى يوسف محمد اميرة 2211 21

     
 



 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                        التربية في معاال الدبلوم:  الفرقة

  :المشرف اسم                                                الدوار كفر الحديثه  :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ
 التحويل

 مالحظات

   الصاوى على سيد فاطمة 2352 2

    سالمه عطيه على رياض شيماء 2081 0
    المقصود عبد احمد المقصود عبد شيماء 2012 3

    زين حسن السالم عبد فتحى طه 2325 4

    احمد على  محمود صافيناز 2018 5
    مرسى المنعم عبد محمد المنعم عبد 2324 6

    القادر عبد الحليم عبد العزيز عبد عطايا 2302 1

    العزيز عبد مجدى عفاف 2300 8

    فرج رصاب يوسف عال 2304 1
    الفقى محمد احمد سيد علي 2308 22
    مطاريد يوسف رجب علياء 2301 22

    الجواد عبد  حسن رزق محمود 2312 20

    دسوقى صالح عادل وفاء 2481 23
24     

25     
 

 بالكلية يةالعمل 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

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                          التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                              الدوار  كفر السالم  :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ
 التحويل

 مالحظات

    التلوانى احمد عطيه محمود 2314 2

    حميدو كامل خالد محمد 2312 0
    يوسف ابراهيم سليمان محمد 2314 3

   بريقع على صبحى محمد 2316 4

    القصاص عبده محمد مصطفى 2423 5
    حامد مرشدى حسن نجالء 2401 6

    مقبل السيد مصطفى نورهان 2454 1

    يعقوب مراجع الكريم عبد محمد 2382 8

   الصيحى المنعم عبد ابراهيم محمود 2388 1
    بسيونى خليفه السيد هدى 2465 22

    عطيه محمد على محمد 2380 22

    ابراهيم ابراهيم عصام ميار 2402 20

    النجار محمد الشحات خالد نهله 2446 23
    مصطفى جمعه محمد هدير 2410 24

    السالمونى هللا عبد حسنين هناء 2414 25

    المقصود عبد محمد مصطفى وائل 2484 26
    الشامى العزيز عبد العزيز عبد محمد 2318 21
    الوهاب عبد الدين محى محمد 2386 28

 



 دمنهور امعةج

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                           التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                        حماده بكوم الشوربجى/المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

    شلش معوض محمد احمد 2228 2

    جنيدى الدين نور بهى جابر امينه 2220 0
    الشرقاوى حسين ممدوح ايه 2250 3

    ادريس الحليم عبد محمد دنيا 2025 4

    غنيم خليل محمود محمد دنيا 2026 5
   الزرقا السيد اسماعيل الزهراء 2036 6

    ادريس الحليم عبد محمد الحليم عبد 2326 1

    النجار ابراهيم محمد غاده 2336 8

   الفخرانى احمد سيد السعيد فاطمة 2342 1
    النجار العظيم عبد احمد ميريهان 2400 22

22     

20     

23     
24     

25     
 

 بالكلية مليةالع 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

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                              التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

  :المشرف اسم                             البارود ايتاى الصيرفى ماجدة:رسةالمد

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   رمضان ابراهيم احمد اسماء 2231 2

    على احمد فتحى أمين اميره 2288 0
    المنعم عبد الكريم عبد اسماء 2251 3

   حلوه ابو لاسماعي حلمى فهمى اسماعيل 2212 4

    الصباغ ابراهيم شعبان  امانى 2282 5
   طرابيه ابراهيم سمير ايمان 2226 6

    السيد العاطى عبد صبرى ايمان 2228 1

    خضر متولى مصطفى الحسن 2211 8

   حيدر محمد ممدوح داليا 2218 1
   ونس الفتاح عبد محمود ساره 2050 22

    بوريشها سليمان حامد مدحت 2316 22

    دسوقى محمد محمد منتصر 2422 20

    خضر محمد هللا عبد نجيه 2430 23
24     

25     
 

 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 بيةالتر قسم

 

 0202 -0202 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  عربى : الشعبة                        التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                                        بايتاى السقا الهادى عبد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 حظاتمال التحويل تاريخ االسم

    هللا عبد على فاروق ايمان 2205 2

    الوردانى يوسف رزق على بسام 2258 0
    النجار المولى عبد سمير ساره 2041 3

    طايل يوسف المجيد عبد سوزان 2016 4

    سواده على سمير شيماء 2088 5
    هللا عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد 2321 6

    مكى الصمد عبد هللا عبد نعمه 2443 1

    الالفى الحميد عبد عيد هبه 2462 8

   عليوه البارى عبد المنعم عبد هدير 2412 1
    العتوى السيد محمد هند 2411 22

    الخولى قطب سليمان والء 2416 22

    السالم عبد ابراهيم رمضان اميره 2212 20

23     
24     

25     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال يلالتحو يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم


