
 دمنهور جامعة

 التربية كلية   

 العملية التربية قسم

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                التربية في عامال الدبلوم : الفرقة

 : المشرف                    دمنهور بنات الجمهورية :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   جاد محمد احمد مى 1901 1

   الشابورى الفتاح عبد محمد منار 1902 2

   الدايم عبد محمد صالح فتحية 1901 3

   النحراوى محمد عادل شيماء 1901 1

   العاطى عبد احمد محمد عزة 1901 0

   الصاوى الحليم عبد الكريم عبد رباب 1931 0

   الشريف محمد عطية رانيا 1930 0

   الدفراوى العزيز عبد محمد دعاء 1930 1

   منصور عبيد السيد ايمان 1921 0

   زايد احمد على بسمة 1921 19

   حسن احمد القادر عبد سارة 1910 11
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 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا كليةبال العملية التربية سمق الي المجموعة غياب تسليم يتم



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية لتربيةا قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                       دمنهورب الجديدة التعاون :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   االنصارى رمضان فهمى عدمس 1901 1

   دعبيس على احمد على 1909 2

   فؤاد طلعت مجدى طلعت 1900 3

   دريع ابو الجواد عبد حلمى كرم 1920 1

   السبع خلف ابراهيم احمد 1991 0

   رمان محمود محمد اسالم 1913 0

   عسل البديع عبد ناصر احمد 1919 0

   ودمسع هنداوى عمر العزيز عبد 1909 1

   سالم  السيد الجليل عبد السيد 1901 0
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 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

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                   التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                          دمنهورب بنات ع شبرا :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   هللا نعمة محمد نالدي عز احمد 1990 1

   عطية السيد عبد مسعود اسماء 1911 2

   الدين تاج السيد يوسف اسماء 1910 3

   النبى عبد محمد محمد اميرة 1929 1

   محمد جمال محمود ايمان 1923 0

   حماد ابراهيم يوسف ايمان 1920 0

   شحاتة العزيز عبد فتحى حافظ 1931 0

   الصاوى شحاتة رمضان رانا 1911 1

   هللا عطا محمد رافت سارة 1911 0

   حجازى محمود محمد نهلة 1900 19
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 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 ردمنهو جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                   التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

  :المشرف اسم                 بدمنهور االنسانى التعاون :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 تمالحظا

   السويسى رضوان يوسف هللا عبد 1903 1

   فلفل المنعم عبد رافعت المنعم عبد 1901 2

   ابراهيم عبدربه مصطفى ربه عبد 1900 3

   مرعى بسيونى الناصر عبد عبير 1900 1

   زهران سعد فوزى عماد 1901 0

   البندارى محمود عطية هللا هبه 1199 0

   فرج طىالعا عبد صابر كاملة 1900 0

   وافى محمد حمدى محمد 1901 1

   موسى ابو العزيز عبد صبحى محمد 1911 0

   خليفة العظيم عبد مرفت 1911 19

   مندور السيد حسن نعمة 1901 11

12     

13     

11     

10     
 

 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي لمجموعةا غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 التربية كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                          التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                            بشبراخيت االعدادية ناصر:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   الفتاح عبد احمد رمضان هدير 1191 1

   زيان محمد صبرى احمد 1992 2

   السقا السيد مسعد امال 1910 3

   مرعى الحميد عبد محمود الدين بهاء 1920 1

   صباغال هللا عبد سعيد المنعم عبد 1900 0

   بسيونى زغلول ناصر احمد 1990 0
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 بالكلية العملية التربية قسم بمعرفة إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم

 



 دمنهور جامعة

 لتربيةا كلية

 العملية التربية قسم

 

 7102 -6102 الجامعي للعام العملية التربية طالب أسماء

 عربى:  الشعبة                           التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                           حمص ابو  رواش ابو :المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 ظاتمالح

   الهادى عبد الصافى الحليم عبد احمد 1993 1

   ندا حامد احمد امانى 1910 2

   سعودم عدىاالس منصور ايمان 1921 3

   بريك منصور خميس باسمة 1920 1

   هللا نعمة محمود شعبان شروق 1902 0

   عفيفى ابراهيم صبحى العزيز عبد 1901 0

   محمود على محمود هنادى 1193 0

   البطراوى الجواد عبد النبى عبد اسالم 1912 1
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 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

 عربى:  الشعبة                              التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

  :المشرف اسم                             الدوار بكفر بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   الهادى عبد محمد حسين سارة 1913 1

   ربه عبد الدين كمال المنعم عبد شيماء 1900 2

   المقصود عبد احمد المنعم عبد الدين عالء 1900 3

   شعلة مبروك الحليم عبد محمد امل 1910 1

   عمارة محمد الجليل عبد نسرين 1900 0

   حميدة هللا ضيف ابراهيم مروة 1910 0
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 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 تربيةال طالب أسماء

  عربى : الشعبة                        التربية في عامال الدبلوم:  الفرقة

 :المشرف اسم                        حمادة بكوم الشوربجى:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 االسم

 تاريخ

 التحويل
 مالحظات

   مطير جمعة اللطيف عبد احمد 1991 1

   هالل الرازق عبد عادل محمد 1912 2

   زايد قضب محمد احمد 1990 3

   سليمان فريج محمد اسراء 1911 1

   عياد الاله عبد طلعت امانى 1911 0

   محمد مهدى ابراهيم حسناء 1933 0

   تركى السيد محمد حسام 1932 0

   خليل على رمضان محمد 1900 1
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 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

  عربى:  الشعبة                       التربية في عامال الدبلوم:  قةالفر

 : المشرف اسم                 بالدلنجات القديمة بنات االعدادية:المدرسة

 م
 رقم

 الجلوس
 مالحظات التحويل تاريخ االسم

   طنطاوى مسعد عطية هدير 1192 1

   كشك هللا جاد الحميد عبد ايمان 1922 2

   مغيب الحليم عبد سعد حنان 1931 3

   موسى السنوسى السيد شيماء 1903 1

   خميس محمد رمضان صفاء 1900 0

   محمد قضب سالم محمد 1919 0

   الفتيانى هللا جاد رجب سحر 1910 0
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 بالكلية العملية التربية قسم عرفةبم إال التحويل يتم ال :ملحوظة

 شهريا بالكلية العملية التربية قسم الي المجموعة غياب تسليم يتم


