
  
  الرابعة)  شعبة(فیزیاء)     زیع طالب التربیة العملیة الفرقة(اتو

  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق االثنین   /           

  ) ١رقم المجموعة:( 
  اســم المدرسة: الشیماء الثانویة

  اســم المشرف:
  الوظیفـة: 

  )٢رقم المجموعة:( 
  الثانویة  اســم المدرسة: الشیماء

  اســم المشرف: 
   الوظیفــة:

  
١-  

  یوسف فھمى كامل ابتسام
 قاسم محمود حسن إسراء
 الرحیم عبد أحمد على إسراء

 نسمة ضیف اهللا رجب
 ابوشامھ محمدین السید أسماء
 مجاھد الحمید عبد حمدان أسماء

 محمد بدوى مؤمن االء
  مرفت احمد محمد عبد الجواد

  

  جالل محمد ھشام الشیماء  
  الرحیم عبد محمود سمیر الھام
  محمد الحلیم عبد وتصف أمانى

  جھاد صابر إبراھیم على
  بركات اسماعیل ناصر أمانى
  الاله عبد فاروق طارق أمیره
  محمد عبده محمد أمیره

  الزھراء طلعت عبد الكریم محمود
  

  )٣رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الثانویة بنات

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة: 

  )٤رقم المجموعة:(
  بنات سة: الثانویةاســم المدر

  اســم المشرف: 
   الوظیفة:

    
  الموجود عبد الفتاح عبد أشرف ایھ
  السید رجب حمدي ایھ
  رضوان شحاتھ ناصر ایھ

 حماد العزیز عبد عمر بسمھ
  إبراھیم قاسم مختار بسمھ
 الحلیم عبد محمد الھادى عبد تسنیم
  الرحیم عبد خلف جابر تیسیر

  محمد فوزى محمد یارا
  عبدة علىفاطمة حسن 

    
  أحمد حامد حسن تیسیر

  سارة عاطف محمد خلیل
 اهللا مكرم أحمد السید دعاء
 محمد حسنین حشمت دینا

 الرحیم عبد على حمدي رحاب
 امانى طلعت شھدى فرنسیس

  عارف على مؤمن رحمھ
  ندى عبد اهللا عبد الحلیم

  میرنا نشأت فایز
  

  
  



  
  بة(الفیزیاء)    توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شع

  ١٠/٢٠١٨یوم االثنین الموافق    /           

  )٥رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: أسماء الثانویة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــة:

  )٦رقم المجموعة:(
  الثانویة أسماء اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

  الوظیفــــة: م  
  
١-  

  
  رحمة محمد احمد عبد الحمید

  كریم بكر بوأ فاروق رندا
  رشدى على أسامھ ریم

  محمد محمد خلف ریھام
  محمد أحمد رمضان ریھام

  منة اهللا محمود طھ احمد
  نورالدین عزالدین الباسط عبد سلمى
  السمیع عبد محمد ابراھیم نسمھ
  محمد عمر أحمد نسمھ

    
 الحافظ عبد فتحى شریھان

 أحمد محمود محمد صفاء
 أحمد بالل أشرف عبیر
 أحمد عيمر السید عبیر

 حسناء فتحى حامد
  الاله عبد محمد طلعت فاطمھ

  العال عبد منصور منتصر اهللا منھ
  اسماعیل على مصطفى منى

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

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــة: 

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

  اســم المشرف: 
   ـــــــة:الوظیفــــ

    
  أسماء إبراھیم السید

  الحلیم عبد محمد خلف ماجده
  وھبھ جابر عوني مادونا
  زكرى رسن عزت مارتینا

  اسالم عبد الحفیظ محمد مدكور
  مسعد عطیھ جون مارینا
 محمود محمد صابر مدیحھ
 محمود أحمد مدحت مرح

  كرستین كامل زكرى قلدس

    
  سارة محمد عبد الوارث محمد

  صابر أمین جادالرب مروه
  محمود محمد نادى مروه
  سعید حكیم سعید مریم
  قلدس جرجس صابر مریم
 ویصا نظیر صومائیل مریم
  سعد شوقي لوندي مریم

  عایش رمضان الحلیم عبد نسرینا
 والء حازم زكى

  
 



  

  )    )توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(الفیزیاء
  ١٠/٢٠١٩ین   /یوم ا الموافق االثن           

  )٩رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الشیماء الثانویة 

  اســم المشرف:
   الوظیفــة:

  )١٠رقم المجموعة:(
  الثانویة العسكریة اســم المدرسة

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  لمیاء اشرف فھمى

  الرحیم عبد محمد عمر نھى
  الرحیم عبد محمد أحمد ھالھ

  محمود على نحس ھایدي
  الصمد عبد فكرى جمال ھبھ

  صالحین اهللا عبد أحمد ورده
  الاله عبد اسماعیل محمد نرمین

  ایمان رمضان محمد عرابى
  

    
  محمود جابر محمود ابراھیم

  حسین محمد جمال أحمد
 كرلس جرجس حلیم متى

  محمد ثابت ممدوح إسالم
  بشارة  سیدھم ریمون بیشوى

  ماركو الدیب ابراھیم
  محمد الفتاح دعب بركات

  )١١رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الشھید عبد المنعم

  اسم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة:)
 اســم المدرسة: 
 الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  دھیس على محمد حاتم
  اقالدیوس فتحى جمال مینا

  الكري جاد فزاع محمود مصطفى
  صدیق الحمید عبد محمد حسام
  أمین الیزید أبو محمد كریم

  سلیم حسن سلیم
  محمد مملوك احمد حسن

  احمد جبریل إبراھیم

    
  

  
  

      


