
                                                                                                                                                                 
  (فرنسى)   الرابعة)  شعبة توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(ا

  ١٠/٢٠١٩یوم  الموافق االثنین   /            

  )١رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة:الثانویھ بنات

  اســم المشرف:
   الوظیفـــة: 

  )٢رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الثانویة بنات

  اســم المشرف:
   ـــة:الوظیفــــــــ 

  
١-  

  
 حامد حسین حامد أسماء

 الھادى عبد أحمد حسن أمل
 على محمد الفتاح عبد أمل

 فاطمة محمد المحروقى إسماعیل 
 أحمد حمدان جمال أمیره
 رشوان محفوظ صالح أمیره
  الراعي الكریم جاد حازم انوار

    
 ابراھیم بدرى قدرى ایرین
 الشافى عبد جاد حمدان إیمان

  سید مالنعی عبد فیصل ایھ
  أحمد على محمد ایھ

 رضوان أحمد سید خلود
 یوستینا نبیل مشلح عزمى

 ودیع توفیلس ثروت دینا
  محمد بخیت محمد رحاب

  
  )٣رقم المجموعة:(

  اســم المدرسة:الشیماء الثانویھ
   اســم المشرف:

  ا بالمدرسة٠م

  )٤رقم المجموعة:(
  الثانویھ الشیماء اســم المدرسة:

   سةاســم المشرف: بالمدر
   الوظیفـــــــــــة:

    
  سھیلة محمد فراج

 عصمان رمضان حسین ریھام
  حماده محمد شحاتھ ریھام

 غادة محمود قبیصى محمد
 ادم زكى زكریا ساره

 محمد ابوضیف اللطیف عبد س اره
 فرغل أحمد نصرالدین ساره

  شحاتھ عاطف سلفانھ
 محمد بخیت منصور أسماء

  

    
  تایب حسب أمین سلمى
 على حلمي محمد سلمى

 مھا منصور عبد العزیز
 السید تغیان كمال سماح

 الحمید عبد أحمد مجدى شیرین
 محمد اللطیف عبد السید شیماء

  دعاء عادل إبراھیم
  محمد ایمن نھال

     



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

  )٥مجموعة:(رقم ال
  اســم المدرسة:اسماء الثانویة

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٦رقم المجموعة:(
  الثانویة اسماء اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  الدین نور محمد على شیماء
 رضوان عزوز مرتضى شیماء

 الجواد عبد أحمد حسن صابرین
 المجید عبد ىعل الدین عز صابرین

 یوسف النبى عبد عزه
 ریھام عوض علوى

  محمد الشافى عبد محمد فاطمھ
  

    
  على صابر رجب لیلى
 توفیق عدلى عیاد مرثا

 محمد عباس الشافى عبد مرفت
  على الحمد أبو شعبان مریم
 السید محمد على منال
 مكارى ناشد فتوح منى

 سھیر خالد اسماعیل
  سلوى حسن احمد على

  
  )٧ة:(رقم المجموع

  اســم المدرسة:الشیماء
  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

    
  حسین خلف حسین نوران

  حافظ صابر محمد ھبھ
  أحمد على خالد ھدیر
 محمد یوسف الدین سعد ھناء
 ضیف مكى ضمر ھند
 أحمد محمد بخیت ھیام

 یوسف سید طلعت وصال
 السید عباس كمال محمد یاره

  ایناس مصطفى عبد اللطیف احمد
  

    

  
  

  



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

  )٨رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة:الثانویة العسكریة

  اســم المشرف: 
   ــة:الوظیفـــــــــ

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

  
١-  

  محمد األمیر احمد
  على أحمد سالمھ أحمد
  العال عبد خلف العال عبد أحمد
  الكریم عبد أحمد محمد أحمد

  جاد فؤاد رفعت جرجس
  حبیب سیدھم عادل حبیب

  جرجس فوزى سعید رومانى
  اسالم عاطف على

    
  

  )٩مجموعة:(رقم ال
  العسكریة الثانویة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  شحاتھ اهللا جاب فوزى امیر  
  محمد حسانین حسن  محمد
  العنى عبد الحمید عبد رجب محمد
  حسانین محمد الناصر عبد محمد

  محمد صابر محمد محمود
   سلیم ممدوح مصطفى

  سیدھم فتحى مشیل مكاریوس
  اسالم ناصر منصور

    

  
  
  
  
  
  


