
 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

  اجتماعية دراسات: الشعبة                 التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                         الدوار بكفر الحديثة:المدرسة

 م
 قمر

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   شرف يوسف شعبان صبحى اسماء 1111 1

   خضير محمود عثمان محمد روحية 1111 2

   عبدربه احمد الشافى عبد محمد 1113 3

   قرياقوس فرج سعد نعمة 1111 1

   البحيرى منصور محمود محمد نورا 1111 1

   الروينى الواحد عبد الدين عماد اميرة 1111 1

   حنفى محمود المحسن عبد سحر 1112 1

   درويش الحكيم عبد شوقى فريدة 1111 1

   العال عبد احمد عادل مصطفى 1111 9

   المزين احمد محمد يسرى هللا منه 1191 11

   بدوى احمد طه نادية 1193 11

   المغربى المقصود عبد ابوزيد داليا 1213 12

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهري بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات: الشعبة                    التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                          الدوار بكفر بورسعيد:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   محمد احمد السيد دينا 1211 1

   سلطح الجيد عبد الدين صالح مى 1211 2

   الجندى لحميدا عبد حامد عبده ناهد 1211 3

   يوسف المالك عبد جاد مريم 1221 1

   سراطة ابو محمود سالىحوسى 1222 1

   جمعة سعد جمال سحر 1231 1

   الزيات سعد سعيد الرحمن عبد 1233 1

   عزازى محمد مجدى بسمة 1211 1

   يوسف حامد خميس محمد 1211 9

   رحومة السيد محارب محمد 1211 11

   جبريل حسن عتمان محمد يدول 1211 11

   بسيونى حسن محمد احمد ايه 1111 12

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 ةالعملي التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:الشعبة                      التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                        بشبراخيت بنين االعدادية :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الخرادلى العال عبد السيد محمد وسام 1112 1

   طعيمة احمد العليم عبد سلوى 1113 2

   الخرادلى رفيق الحميد عبد مها 1213 3

   امين محمد محمد دعاء 1229 1

   بركات الشرنوبى الحكيم عبد اثار 1231 1

   الحناطى فهيم احمد اسماء 1211 1

   الخرادلى محمد المجيد عبد صفاء 1111 1

   الشاطر احمد الفتاح عبد حسنة 1119 1

   طعيمة احمد العليم عبد محمود 1212 9

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 نهوردم جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                        بالمحمودية بنات االعدادية :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   الدين شرف خليل السيد هند 1191 1

   مخيمر محمود عيد دالل 1211 2

    الهادى عبد محمد الحميد عبد جيهان 1211 3

   زغلول العليم عبد محمد سحر 1211 1

   العبد اسماعيل رزق على 1213 1

   الغمرى عبده على محمد 1219 1

   محمود اسماعيل رفاعى امال 1111 1

   مبروك شعبان طاهر مروة 1111 1

9     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 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 ربيةالت قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة           التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

   : المشرف اسم                              ابوحمص االرشاد :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   القللى حسن زكى احمد 1111 1

   السمان دسوقى عبود دعاء 1111 2

    محمد سعيد الناصر عبد رانا 1211 3

   شاهين كامل محمد ماجدة 1211 1

   الرازق عبد الواحد عبد  الهامى 1211 1

   شاهين حميدة المحسن عبد رضا 1211 1

   عيسى الفتاح عبد حمدى ريم 1111 1

1     

9     

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهر بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 جتماعيةا دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

       : المشرف اسم                                                       :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

1     

2     

3     

1     

1     

1     

1     

1     

9     

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية بيةالتر طالب أسماء

 اجتماعية دراسات : الشعبة                    التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

   : المشرف اسم                         بايتاى الصيرفى ماجدة :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   سليمان تاحالف عبد محسن اللطيف عبد 1211 1

   راضى السعداوى احمد سعيد محمود 1211 2

   دراز حسن المقصود عبد مختار اسالم 1113 3

   قنون اسماعيل يونس عاطف نادية 1119 1

   الصيرفى حامد الوهاب عبد محمد والء 1191 1

   احمد شعبان النبى عبد عصام 1111 1

1     

1     

9     

11     

11     

12     

13     

     
 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                       التربية في عامال دبلومال:  الفرقة

   : المشرف اسم                 الدلنجات الجديدة بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   خليفة السالم عبد محمد جبريل والء 1211 1

   العظيم بدع العزيز عبد محمود خالد 1212 2

   النجار مبروك النور عبد رضا 1211 3

   رمضان صالح الحليم عبد سلوى 1219 1

   حمد قطوس مسعود اسامة 1221 1

   غزالة محمد خيرت اميمة 1213 1

   هندى مسعود شاكر نبيل منى 1111 1

   اللطيف عبد على فؤاد سهيلة 1111 1

   الخضرجى امام خميس هاجر 1211 9

   عقدة محمد اللة عبد كوكب 1221 11

13     

11     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 معيالجا للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                   التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                          بدمنهور اباظة وجية :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   القرمة محمد جابر اسماء 1111 1

   القصاص  فظحا على محمد بسمة 1111 2

   النشار السيد عادل زينب 1112 3

   الكومى عزيز سالمة سمر 1111 1

   بسيونى فكرى محمد شيماء 1111 1

   العزيزى ابراهيم ابراهيم عبير 1119 1

   الشلبى محمد حسنى مها 1111 1

   قينو محمد اشرف اميرة 1111 1

   حرب احمد حسن جهاد 1111 9

   الجريسى محمود الدين ءعال احمد 1221 11

11     

12     

13     

11     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية ربيةالت طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                        التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

  : المشرف اسم                              بدمنهور العبد عاشور:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   ىعل زكى على شيماء 1111 1

   بكر كمال ربه عبد منال 1191 2

   برغش كمال مسعد منى 1192 3

   فاطمة ابو يوسف محمد احمد 1112 1

   عمار المعطى عبد محمد تامر 1211 1

   البيطار احمد سيد سالى 1211 1

   الطنطاوى البديع عبد محمد سحر 1231 1

   عنانى حسن محمود شريف 1111 1

   رسالن محمد طفىمص الزهراء 1211 9

11     

11     

12     

13     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام ليةالعم التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                  التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                        دمنهور بنات الحديثة :المدرسة 

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   االنصارى محمد فوزى تغريد 1219 1

   الخولى زكريا طاهر لودخ 1213 2

   الحريف عرابى راتب دعاء 1211 3

   محمد احمد السيد مها 1213 1

   الفتيانى السعيد محمد هبه 1211 1

   الخولى اسماعيل الطاهر منار 1119 1

   يوسف هاشم محمود انتصار 1199 1

   شحاتة الصمد عبد فرج جمال رانا  1

   على سالمة محمد وفاء 1113 9

   حنا فهمى فؤاد هبه 1191 11

11     

12     

13     

11     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات:  الشعبة                   التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                        بالرحمانية النفيس ابن :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   سوقىد احمد دسوقى محمد رنا 1111 1

   صالح اللطيف عبد احمد همت 1199 2

   الشافعى العال عبد على ابراهيم نجوى 1223 3

   حماد على محمد فتحى سارة 1211 1

   السعودى مخيمر مصطفى ماجدة 1211 1

   بيومى محمود محمد اميرة 1212 1

1     

1     

9     

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 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

 

 7102 -6102 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

    الحميد عبد توفيق فتحى سماح 1113 1

   ملك حلمى فؤاد كيرلس 1111 2

   نىالغ عبد غيث رمضان مها 1111 3

   الخالق عبد المالك عبد عادل اشرف 1111 1

   محمد حامد منصور قسامى 1211 1

   شلبى سليمان بسيونى نجالء 1211 1

1     

1     

9     

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور امعةج

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 اجتماعية دراسات: الشعبة                      التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 : المشرف اسم                       عيسى بحوش المؤمنين ام:المدرسة 

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   يوسف يونان نصيف مارتينا 1111 1

   الوهاب عبد عبدربه دعاء 1119 2

   قريطم محمود رفعت سارة 1211 3

   صالح مسعود علوانى عالء 1231 1

   هللا جاب فكرى جورج انطون 1211 1

   الباقى عبد عيسى العزيز عبد عمرو 1211 1

   حميدة يونس احمد هند 1219 1

   هالل الرازق عبد شيماء 1111 1

9     

11     

11     

12     

13     

11     

11     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم


