
  )  كیمیاء(شعبة)  الرابعة ا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/ االثنین الموافق یوم              

  )١رقم المجموعة:(
  الثانویة بنات:  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  ظیفــة: الو

  )٢رقم المجموعة:(
  بنات الثانویة: اســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة:
  
١-  

  
  حسن المبدى عبد یاسر أحالم

  أحمد محمد ابراھیم إسراء
 السید رضوان أحمد إسراء
  حسن العال عبد جمال إسراء
 على محمد على أسماء
 السید العال عبد محمد أسماء
  على محمد أحمد اشرقت

 فاھم أحمد أحمد ءاال
  مصطفى ثابت جالل االء

  

    
 مغربى السید أحمد الھام
 محمد العال عبد عاطف امال

 اهللا عبد الاله عبد محمد أمانى
  احمد على رفعت ھبة

 الرحمن عبد كامل ربیعى أمیره
 الراوي محمد محمد الحمید عبد أمیره

  فاطمة اشرف احمد محمد
  نھى خلف اهللا عبد الرحمن

  )٣عة:(رقم المجمو
  بنات اســم المدرسة: الثانویة

  اســم المشرف:
   الوظیفـة:

  )٤رقم المجموعة:(
  الشیماء الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

  الوظیفــة: 
    

  نسمة إیھاب محمد
  الحمید عبد محمدین الحمید عبد إیمان

 یسن الدین سعد العابدین زین ایھ
 أحمد حامد محمد ایھ

  ؤادف محمد فؤاد بسمھ
  فواز محمد فتحى والء

  ھناء محمد احمد جاد الكریم
  استیر رمزى عویضة

  
  

    
  حفنى الحمید عبد صفوت تسنیم

  الحى عبد صابر أحمد حسناء
 قزمان اربسیس ممدوح دینا

 سومة محمود مجاھد احمد
 أحمد الاله عبد العز أبو رانیا

 سماح زیدان محمد سلیمان
 السید أحمد فتوح رحاب
 خلیفھ حمدأ محمود رحاب

          

  

    



  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(كیمیاء)    
  ١٠/٢٠١٩یوم االثنین الموافق    /            

  )٥رقم المجموعة:(
  الثانویة الشیماء اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة:

  )٦رقم المجموعة:(
  الثانویة اســم المدرسة: الشیماء

  ـم المشرف:اسـ
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  أحمد صدیق محمد ایھ
  السید عابدین نصر رحاب

 فرغلى محمود قناوى رضوى
 سعید نظیر بولس روجینا
 حلیم نصرى عاصم ریموندا

 محمد ابراھیم جمال ریھام
 أحمد أشرف زینب

  سیمون عبد المالك فرج
  شیماء إسماعیل خلف رشوان
  ھنیة ھندى عبد السید سمعان

  محمود عمر أشرف ساره  
  الرازق عبد الدین سعد سیف ساره
  على محمد العرب عز ساره
 الدین كمال الجابر عبد على ساره
 العارف الحفیظ عبد محمد ساره
 ابوالعال الرحیم عبد محمد ساره
   محمد السید الصبور عبد سعاد

  رحاب خالد رضوان
  ھاجر حسین جمال الدین

  ) ٧رقم المجموعة:(
  بنات الشھید طیار :: درسةالم اســم

  اســم المشرف: 
   الوظیفــة:

  )٨رقم المجموعة:(
  بنات طیار الشھید اســم المدرسة :
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

   
 مشرقي حبیب ایلیا سوزان

 راند ثابت لمعى حكیم
 أحمد محمد أحمد شادیھ
  السید حسین فرغل شاھندا

 ناھد شحاتھ على ىشحاتھ
  إبراھیم احمد ھدى رمضان

  یاسمین محمد جابر السید
  سھام سعد احمد

  

    
  سمر محمد محمد

  بدین عبده كلیب شیماء
  جاد النعیم عبد أحمد صفاء

   مروة صالح الدین السید
  ھاجر امام راغب على

 سید كمال حلمى فایزه
 تاوضروس فؤاد نبیھ كرستینا

  امیرة عبد السمیع عبد السالم

  
  

     



  الرابعة)  شعبة(كیمیاء)   العملیة الفرقة(ا توزیع طالب التربیة 
  ١٠/٢٠١٩یوم االثنین الموافق    /            

  )٩رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: أسماء الثانویة

  اســم المشرف:
   الوظیفــــة:

  )١٠رقم المجموعة:(
  الثانویة اســم المدرسة: أسماء

  اســم المشرف:
  الوظیفــة: 

  
١-  

  
  ثابت رصاب مدحت لیدیا

  غبریال حنا كمال مارینا
  فاطمة ممدوح محمد عبد الحمید

  برتلھ كمال حربى مریم
  حناوى شوقي صبرى مریم

  شرین نشأت ودیع عازر
  مصطفى العزیز عبد جمال منى

  عارف فتحى مجدى میاده
  

    
  كنقسمدس میالد مرزوق میرنا

  شیماء حامد احمد مصطفى 
  الملك عبد یوسف ناصر نرمین

  جرس ایرین الدیب
  امیرة اشرف جاد 

  مصطفى حامد حمدى ھدیر
  صابر ابوطالب السید نھال

  مھنى رشدى خالد نورھان
  حبیب میخائیل ادوارد ھیام

  
  )١١رقم المجموعة:(
  العسكریة الثانویةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة:(
  : الثانویة العسكریةاســم المدرسة

  ـم المشرف:اسـ
  الوظیفــــة: 

    
  العال عبد محمد خلیفھ الرحمن عبد
  غالب الرزاق عبد على الرزاق عبد

  التواب عبد حمدان محمد عمرو
   رمزى ایمن كیرلس

  اهللا عبد عطیھ الفي مكاریوس
  خلیل مھاود صبحى نبیل

  سعید مھنى جمال شادى
  جعیدى ملیكة صبحى ابانوب
  خلھ خلیل طلعت شھیر

    
 السید أحمد الدین لجما أحمد
 العزیز عبد غانم عثمان أحمد
  المنعم عبد محمد عمر أحمد
  الدرملى محمد الرءوف عبد حامد

  سلمان الدین نصر سلیم سلمان
 العال عبد المتجلى عبد عالء ضیاء
  محمد الفتاح عبد ابراھیم محمد

  مصطفى حفنى جاد حسین
  احمد شحاتھ أبو زید

  ماركو محروس عطیھ
  

  


