
  
  )      عربى عام( (الرابعة)  شعبة توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة

  ١٠/٢٠١٩یوم الثالثاء الموافق    /           

  )١رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الثانویة بنات

  اســم المشرف:
   الوظیفــــة:

  )٢رقم المجموعة:(
  بنات اســم المدرسة: الثانویة

  اســم المشرف:
  یفـــــة: الوظ 

  
١
-  

  
 زید أبو الضبع زید أبو أسماء
  محمد أحمد الدین عماد أسماء
 عمر ثابت الدین كمال أسماء

 محمد رشاد اسماعیل االء
 الحسن أبو عوض محمد االء

 ھبھ ممدوح ابوضیف احمد
  لمیاء احمد العروسى عبدالرحیم

    
  امیرة محمد السید محمود

  أحمد البكرى السید كلثوم ام
  مصطفى الحمد بوأ أمانى
  عوف أبو حسن محمد أمانى
  عباس فتحى ممدوح أمانى
  الضبع صدیق خالد أمیره
  كریم أحمد قاعود أمیره
  الحلیم عبد محمد كمال أمیره

  
  )٣رقم المجموعة:(

  بنات اســم المدرسة: الثانویة
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة:(
  ثانویةاســم المدرسة: الشیماء ال

  اســم المشرف:
   الوظیفــة:

    
 امل احمد خلف احمد

 المرسى العزیز عبد محمد أمیره
 محمد أحمد مظھر أمیره
 زاید رشاد أمیمھ

  سمر محمد عبد الحمید على 
 محمد صابر عثمان ایھ

 رحمة سعد الدین غیطى
 مصطفى ابراھیم محمد ایھ
  

    
  على العال عبد محمد ایھ
  مدمح الوراث عبد محمد ایھ
  خمیس على محمد ایھ
  العال عبد ابراھیم محمود ایھ

  إسماعیل السید اسماعیل تغرید
 الحفیظ عبد السمرى حسناء
 على حمدان على حسناء
 محمود عثمان یوسف حسناء

  
  
  



  
  )      عام عربى(شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    الثالثاء الموافق یوم           

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

  ٠م الوظیفـــــــــــة: 

  )٦رقم المجموعة:(
  الثانویة اســم المدرسة: الشیماء

   اســم المشرف:
   الوظیفـة: 

  
١-  

  
  القادر عبد محمد رأفت خلود
  الراوى محمد محمود دالیا

  منى محمد السید بریدى
  الرحیم عبد رجاب مواس فاطمھ
  أحمد صبرى محمود دعاء
  محمد الرحمن عبد سعد دینا

  سمر جابر توفیق
  أحمد الرحمن عبد عمر دینا
  

    
  العال أبو الحمید عبد یوسف رانیا

  دردیر ادم أحمد رحاب
  تمیم محمد أحمد رحمھ

  ایھ على عبد اللطیف
  لطیفة رجب كمال الدین عبد الحمید

 اهللا عبد أحمد الفتوح أبو ریھام
 بخیت أحمد  فراج أحمد زینب

  ھدى خلف محمود محمد
 
  

  )٧رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة:أسماء الثانویة 

  اســم المشرف: 
   الوظیفــــة: 

  )٨رقم المجموعة:(
  الثانویة اســم المدرسة: أسماء

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

    
  على أبو الحسن أبو نصر سامیة
  ىفرغل على محسن سلمى

  اسراء احمد حسن
  دینا عالء محمد

  اللطیف عبد محمود محمد غاده
  على السید حسین مروة
  الغفار عبد السید جمال دعاء

 محمد ثابت محمود رضوى
  

    
  النبى حسب الحمید عبد صالح شیماء
   الرحمن عبد على شیماء

  خلف صابر صابرین
  محمد راضى أحمد صفاء
 الھادى عبد محمد مختار عفاف

  محمد حسن مدحت عال
  محمد المجید محمدعبد منال
  محمد دسوقى ھالة

  



  
  )      عام عربى(شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    الموافق الثالثاء یوم           

  )٩رقم المجموعة:(
  د طیار بناتیاســم المدرسة: الشھ

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة:

  )١٠رقم المجموعة:(
  بنات طیار دیاســم المدرسة: الشھ

  اســم المشرف:
  : الوظیفـة

  
١-  

  
 محمد محمد عاطف غاده
 بكر أبو محمد فؤاد غاده
 عرفات نجدى محمد غاده

 صالح أحمد شعبان فاطمھ
 الرحمن عبد أحمد محروس فاطمھ
 أحمد زكریا محمد فاطمھ
 ابراھیم أحمد محمود دعاء

  

  ازھار فیصل حسانین  
 محمد فىلط جمال مروة

  ھند عاید احمد
  عطیھ الحمید عبد الشافى عبد شیماء

 محمد أحمد حمدي منى
  سمر خلف على عبد اللطیف

  على السید حسنى ایھ
  زیدان السید حلمي سھیر

  محمود مصطفى محمد شروق
  

  )١١رقم المجموعة:(
   الثانویة بناتاســم المدرسة: 

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة:

  )١٢رقم المجموعة:(
  أسماء الثانویةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

    
  محمود حمادى أحمد مھا

  المعبود عبد الرازق عبد نجالء
  عثمان ابراھیم اللطیف عبد ندى

  خلیل محمد حسن نسمھ
  الكریم عبد موسى مصطفى نعیمة

  الحق عبد صابر عادل المروه
  عثملن محمد على ھبھ

  شیماء حسان محمود
  العال عبد الاله عبد ماھر وفاء

  

    
  سارة مصطفى احمد عبد اللطیف

  یونس محمد عدلى ھدى
 حسن السید محمد ھدى
  أحمد حمام حسین ھدیر
  محمد الحمید عبد الراوى ھند

 مروة رجب عبد الحمید
 حسانین محمود على ھند
 عرب صبرى ماھر ھند

  أحمد محمود على یثرب
  

  



  
  )      عام عربى(شعبة)  الرابعة ا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    الموافق الثالثاء یوم           

  )١٣رقم المجموعة:(
  اسـم المدرسة: الثانویة العسكریة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٤رقم المجموعة:(
  العسكریة الثانویةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

 
 على النبى عبد الحكیم عبد أحمد
 طھ محمد الرحیم عبد أحمد
  حسن قناوى الدین عالء أحمد
  ادم حفظى عشرى حافظ

 اهللا عبد الباسط عبد صفوت
  محمد محمود عمر طارق

  

    
  عطیفى أحمد حامد الرحیم عبد
  على كمال العزیز عبد

  الموجود عبد عبده أحمد عبده
  محمد قبیصى فتوح عصام

  إبراھیم الباسط عبد على
 السید أحمد الخالق عبد ماھر

  ھانى أبو ذكى صبره عباس
  

  )١٥رقم المجموعة:(
  ریاض المنعم عبد الشھیداســم المدرسة: 
   اســم المشرف:

   الوظیفـــــــة:

  )١٦رقم المجموعة:(
  ریاض المنعم عبد اســم المدرسة: الشھید

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة: 

    
  أحمد اهللا عبد أفتر محمد
  الموجود عبد محمد عاطف محمد
  الحمد أبو نبوت كمال محمد
  دردیر الستار عبد محمد محمد
  أمین محمد محمود محمد
  ابراھیم كامل مصطفى محمد

  

    
       أحمد طنطاوى الرحیم عبد ھشام
 السید فوزى خلف یاسر
  زید أبو ضیف أبو محمد یاسر
  الحمید عبد محمد أحمد محمد
  محمود محمد مالج محمد

  رضوان العال عبد محمد محمود 
  سید المھدى ناصر سفیان أبو

  

  
  


