
  
  )    إنجلیزي( (الرابعة)  شعبة توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة

  ١٠/٢٠١٩االحد    / یوم الموافق           

  )١رقم المجموعة:(
  اسـم المدرسة : الثانویة بنات

  اســم المشرف:
   الوظیفــة:

  )٢رقم المجموعة:( 
  بنات اســم المدرسة: الثانویة

  اســم المشرف:
  ـــة: الوظیفــ 

  
١
-  

  
  نھى السید محمد

  صادق الوفا أبو جابر وفاء
  العال عبد محمود محروص وفاء
  اسماعیل السید الدین نور وفاء
  على خضیرى على والء

  ندى جمال ثابت عالم
  

    
 یونس على حسن خلیفة أسماء
 الصغیر محمد على محمد أسماء
 أحمد محمد ناصر أسماء

 خلیل اهللا خلف خلف االء
  احمد إسماعیل دینا محمد 

 ھاجر احمد محفوظ احمد
  

  )٣رقم المجموعة:( 
  بنات الثانویة اســم المدرسة :
  اســم المشرف:

   الوظیفــــة: 

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفــــة:

  یس محمد الصبور عبد ایمان  
  اسراء صابر أبو زید احمد

  محمود على حیدو إسراء
 العال عبد الرؤف عبد صالح الھام
 وحشى محمد صالح أمل
 محمود الرحمن عبد الرحیم عبد امنھ

 
  

  رشوان شوقى رشوان أمیره  
  حسانین  محمد شعبان أمیره
 یاسین ابراھیم محمود أمیمھ
 محمد الرازق عبد جمال انجى
 ناشد ودیع اسكاروس ایرین

  زینب محمد ین قناوى محمد
  د اباصیرى محمدرحاب محم

  
  
  

  
  



  
  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(انجلیزى)    

  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق االحد  /           

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

   الوظیفــــة:

  )٦رقم المجموعة:(
  ناتب الثانویة اســم المدرسة: الشیماء

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــة: 

  
١-  

  
 الرحیم عبد محمد كامل إیمان

 نرمین احمد محمد سعید
 ضیف أبو مجاھد حمدي ایھ
 رفاعى محمد الباسط عبد ایھ
 ابراھیم على محمد ایھ
 ابراھیم محمد ناصر ایھ
  محمد عبده یحیى ایھ

  دمحم عباس انور بسمة
  

    
  عیاد أبو الربیعى أحمد بوستینھ
  عمر اسماعیل الرحمن عبد توحیده

  حسن محمد حسن جھاد
 نورھان یونس عبد الحمید االمیر

 محمود محمد عید حسناء
  عطیھ حماد محمد حسناء
   الواحد عبد على ناصر جھاد

  على ابراھیم السید حنان
  
  

  )٧رقم المجموعة:(
  أسماء الثانویة بنات اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفـــــــــــة: 

  )٨م المجموعة:(رق
  بنات الثانویة اســم المدرسة: أسماء

  اســم المشرف:

    الوظیفـــة: 
    

 حسین محمود الفتوح أبو دعاء
 الاله عبد عبده صابر دعاء
 اهللا جاد اهللا خلف دینا

 االء عادل رشدى عیسى
 أحمد سلیمان السید رانیا
 حامدى لطفى طلعت رانیا

  ایات احمد شاھین فاضل
  

    
 أحمد محمد نجیب محمد رحاب
 اهللا عبد السید محمد رضا

 امیرة محمود جابرمحمود 
 الواحد عبد محمد أحمد حسن ساره
 سلیمان موسى صدقى ساره
 ابراھیم حسن ابراھیم سماح
  محمد أحمد أحمد سماح

  
  
  



  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(انجلیزى)    
  ١٠/٢٠١٩/ یوم الموافق االحد             

  )٩رقم المجموعة:(
بنات  الثانویة اســم المدرسة: أسماء

  اســم المشرف:
   الوظیفـــة: 

  )١٠رقم المجموعة:(
  الشھید طیار محمد كامل بناتاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:

   :الوظیفـــة
  

١-  
  

 دعاء عبد الناصر السید محمد
 حناوى بخیت عمده سمر
 عیسى على ناجح سمر
 اهللا عبد أحمد حىفت سناء
  إبراھیم ثابت الرحیم عبد سھیر
 محمد ابراھیم محمد شرین
 محمد محمود الضبع شیماء
  محمد حسن جمال شیماء

 صابرین احمد الدیب
  

    
  محمد أحمد شحاتھ شیماء

  الكریم عبد العابدین زین صابرین
  ابراھیم ثابت الرحیم عبد صابرین

  الحافظ عبد عمار ابراھیم صفاء
 صابر أحمد مابراھی عزه
  تسن جھالن اهللا فرج عزه
 أحمد الرحیم عبد محمود غاده

 نعمة محمد امین ھاشم
  جھیم أبو صالح جمال یسرا

  
  )١١رقم المجموعة:(

  بنات كامل محمد طیار الشھید: اســم المدرسة
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة:

  )١٢رقم المجموعة:(
  بنات كامل محمد طیار الشھیداســم المدرسة: 

  ســم المشرف:ا
   الوظیفـــــــــــة:

    
  القادر عبد فتحى الزھراء فاطمھ
   أحمد السید فاطمھ
  سالم عصمان فاطمھ
 سلیمان لطفى رفعت كاترین

 سامى زكى عادل كرستینا
 رمان ظریف فرج كرستینا

  نبیلة بباوى باسیلى موسى
  العال عبد فتحى لمیاء

  

   
 منصور لویس ماھر مارتینا
  إبراھیم مفھی فھمى مارین
 محمد خلف بدرى مروه

 معوض بخیت النمر مریانھ
 سلیم بشرى ھانى مریم

  مرجان المسیح عبد عاطف مارینا
  أحمد العال عبد الرؤف عبد منال

  دینا یوسف خلف فھمى
  ایمان فتحى عبد الرحیم

  
  
  



  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(انجلیزى)    
  ١٠/٢٠١٩وافق االحد   /یوم الم           

  )١٣رقم المجموعة:(
  الثانویة بنات اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة: 

  )١٤رقم المجموعة:(
  الشیماء الثانویةاســم المدرسة: 

  :المشرف اســم
   الوظیفـــة: 

  
١-  

  
 دینا یوسف طلعت

   اللطیف عبد حسین منى
 الدین عز محمد محمد منى
 أحمد محمود البدرى مھا

  محمد حامد ایمن میاده
  انور ولیم مدحت لورا
  مرجان حنا فوزى لیزا

  منى عبد الغنى محفوظ غزالى

    
  حسنین رضوان اهللا عبد میاده

 العال عبد أحمد افتوح میرفت
 محمد أحمد محمد نادیة
 محمد ابراھیم مرتضى ناھد

 كوثر محمد خلف اهللا احمد
  محمود سلیم كامل جمال ندا

 قاسم الغنى عبد أشرف ندى
  غزالى محفوظ الغنى عبد منى

  )١٥رقم المجموعة:(
  اخمیم الثانویةالعامة بنات اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــة:

  )١٦رقم المجموعة:(
  بنات الثانویةالعامة اخمیم اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفــة:

    
 ایة حسین محمد احمد

 الرحیم عبد صابر الرحیم عبد نھال
 فاطمة احمد ھاشم عبد النعیم
  اسراء رمضان على خمیس

 العال عبد صدیق محمود جھاد
  وردة قاسم احمد

  

    
  أحمد صدیق ھالھ
  محمد محمود الاله عبد ھبھ

  أحمد السید صفوت ھدى
  اسماعیل زید أبو محمود ھدى
  ضیف خلیفة محمد ھدیر
  فایز سرى حسین ھناء
  أمین على كرم ھیام

  ابراھیم محمود رىقد یاسمین
  
  
  
  



  
  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(انجلیزى)    

  ١٠/٢٠١٩یوم ا الموافق  االحد  /           

  )١٧رقم المجموعة:(
  بردیس الثانویة بنات نجع اســم المدرسة :
  اســم المشرف:

  الوظیفــــة

  )١٨رقم المجموعة:(
  ریاض لمنعما عبد الشھیداســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفـة:
  
١-  

  
  أحمد محمد جاد أمیره
  حمزه مصطفى كمال أمیره

  محمود سلیم كامل جمال ندا
  الرحمن عبد محمود میرفت
  محمد حمیلى محمد ھیبت
  كامل حسن محمود صباح

  الكریم عبد حسن الحمد أبو یارا

   
  محمد فھمى خیرت أحمد
 صدیق بدرى أشرف إسالم
  الرحیم عبد محمود طلعت إسالم

  فرغلى العلیم عبد فرغلى الحسینى
  زید أبو الاله عبد السید باسل
 أحمد محمد فوزى حسام
  على عباس على حسن

  نادر السید برعى
  )١٩رقم المجموعة:(

   اسم المدرسة: الثانویة العسكریة
  اســم المشرف:

   الوظیفـــــة:

  )٢٠رقم المجموعة:(
  سكریةالع الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

  م الوظیفـــــة:
 إبراھیم حسن فتحى حسین  

  سدراك حكیم جورج حكیم
  الرازق عبد محمد العال عبد خالد
  الرحمن عبد صالح الرحمن عبد

 عطااهللا خلف عشرى عصام
 محمد المجد أبو انور عمر
 على حسن حشمت عمر

  مرجان نجیب رمزى ابانوب

  سلیمان رزق عادل  فادى  
  رضوان صبره الدین حصال فرید

  المالك عبد شنوده رومانى ماریو
 عوض أحمد السید محمد
 مجمد شحاتھ السید محمد
 محمد مصطفى جمال محمد
 أحمد محمود خلف محمد

  مینا عیسى شحات
  
  

  
  



  
  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(انجلیزى)    

  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق االحد  /           

  )٢١م المجموعة:( رق
  اســم المدرسة: الشھید عبد المنعم ریاض

  اســم المشرف:
   الوظیفـــة:

  )٢٢رقم المجموعة:(
  ینایر الخذنداریة ٢٥مع مج:اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  الحسن أبو فراج العال عبد محمد
 محمد الدین عز عادل مصطفى
  حمودم محمد الحلیم عبد مصطفى
 مھران الفتاح عبد جمال محمود
  محمود الاله عبد محمود یحیى

  السید بكرى محمود عمرو 
  الدایم عبد محمد عادل محمد

  نعمان محمد السید نعمان
  

  السید محمد خالد إسراء  
  محمود اللطیف عبد محمد ورده
  الرحیم عبد محمد محمد ساره

  ضاحى الحمید عبد اسراء
  محمد الدیب محمد نرمین

  محمود بخیت أحمد یماءالش
  حامد محمد حسن أمیره
  إبراھیم اللطیف عبد العارف إسراء
  محمود حنفى العارف سماح

  رقم المجموعة:()
  اســم المدرسة: : 

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة:()
  اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

  
  


