
  )    ریاضیات(شعبة) الرابعة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  ١٠/٢٠١٩الموافق /  االربعاءیوم            

  )١رقم المجموعة:   ( 
  الثانویة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:( 
  بنات الثانویة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   ـــة: الوظیف

  
  

  
  الرحیم  عبد جاد الحمید عبد أسماء
  رضوان  حماد نورالدین أسماء
  مرعي  السید أحمد إسراء

  الرحیم  عبد محمد مصطفى اهللا منھ
  أحمد فؤاد محمد ندى

  الرحیم عبد محمد ھاجر
   طھ سالمان أحمد یارا
  أحمد ابراھیم أحمد نھلھ
  الحمید عبد ھاشم ناصر نھى

  
  

  
 محمود الهال عبد عالم إسراء
 أحمد محمد محمود إسراء
  الرحمن عبد شیخون یحیى إسراء
 على فتحى ابوالعلمین أسماء
 الحسن أبو رشاد عاطف أسماء
 محمد حامد فارس أسماء
  على صبره على أسماء
  عازر كامل رشدى شرین
  السید على صفوت نھال

    
  

  ) ٣م المجموعة(-٤
  بنات الثانویة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  
 مھران عالم محمد أمانى

 محمد السید محمود أمل
 محمد بیومي أحمد امنیھ
 على الجلیل عبد ابوالسعود أمیره

  احمد مایمان احمد عبد الرحی
  العال عبد قناوى أحمد یاسمین

  تامر لطفى ناجى نیفین
  محمد الباسط عبد والء
  إبراھیم محمد حسین أمل
  محمود حامد سامي ایھ
  
  

  
- 
  

  
  محمد السید فیض أمیره
  الراضي عبد عباس محمد أمیره
 محمد جابر السید إیمان
 فرحات على محمود إیمان
  أحمد محمود محمد إیناس

 محمود حامد سامي ایھ
  أحمد  محمد خلف أمیره
  یوسف محمد ناصر اننورھ

  جید عبید عطا نوریین
  حنا عوض لطفى سلفیا



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

  ١٠/٢٠١٩/      الموافق االربعاء یوم       

  ) ٥رقم المجموعة:(
  الثانویة  اسـم المدرسة: الشیماء

  اســم المشرف: 
  الوظیفــة:  

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

  الوظیفـــة:  
  
-  

  حسین محمد مراد امیره 
  توفیق العظیم عبد جھاد
  حسن محمود النعیم عبد جھاد

  أحمد ابراھیم الناصر عبد حلیمھ
 سعد المسیح عبد عازر حنان
  محمد فؤاد أحمد دعاء
  الجالس محمد خالد ساره
  احمد رمضان علیاء

  العال عبد المنعم عبد یاسر یادال
  

  
  

 ابراھیم حافظ الحلیم عبد دینا
 عمر محمد زینھم رانیا
 محمد ھریدي عبادة رانیا

 أمین حمدان رمضان رضوه
 أحمد فاروق مرسى روضھ
  االمام عبد زید أبو محمد زینب
  على أحمد جمال أمیره
  الحمید عبد الجابر عبد ایمن ھدیر

  عدلى نادر نرمین
 السید المجید بدع جمال یارا

   
  )٧رقم المجموعة:(
  أسماء الثانویة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة: 

  ) ٨رقم المجموعة:(
  الثانویة أسماء اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  محمد محمد أحمد إسراء
  حسین عبداهللا ضاحى أمیره
  أحمد السید أحمد بسمھ
  لوندى زغلول كمال مریم

  ھدیر احمد على محمد 
  ھند محمد ابوالعال خلیفة

  عباس أحمد مصطفى كریمھ
  عمر محمد القوتلى شكرى نوران
  محمد عطیة الناصر عبد ھناء

  العسكرى الدین نور صایرین
  

    
  شرین اشرف سمعان

  نسرین ناجى صدقى زكى
 كریمة فرج محمد حسنین

  منالرح عبد على حماده شیماء
  فھیم خلیل شوقي كاترین

  والء إبراھیم على عبد ربھ
  العال عبد السید ندى
  ابراھیم سید محمود مھا

  ربھ عبد محمد احمد ھناء
  العرب عز السید ناصر رانیا



  
  )    ریاضیات(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/    الموافقاالربعاء  یوم       

  ) ٩:(رقم المجموعة
  الثانویة اســم المدرسة: أسماء

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٠رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: الشھید طیار بنات

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  
 أحمد یوسف كمال غاده
  إسماعیل محمود أحمد فاتن

  عثمان السید أحمد فاطمھ
 أحمد فتحى السید فاطمھ
  الصغیر كمال خالد ھفاطم

  محمد أحمد فھمى كریمان
  شنوده عدلى لطفى مارى
  جرجس شكرى بركات مارینا

  زكى نعیم أمجد االمیره

    
 حسن محمود الرحیم عبد ماجده
 رزق اهللا عبد جوزیف مادلین
 قدیس إبراھیم جرجس مارتینا
  حسن حسین جمال مایسھ
  أحمد حسن محمد مروه

  ھالة عبد الخالق احمد سلیمان
  الة فتحى تمام محمودھ

  ھدیر نصر مصطفى احمد
  شحاتھ محمود ناصر اهللا منھ
  السید على نبیل منى

  ) ١١رقم المجموعة:(
  باخمیم بنین الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة:( 
  باخمیم بنین الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   ــــــة:الوظیفـــــ
    

   محمد الرحیم عبد خالد
  محمد العال عبد محمود خالد
  على سعد سامي محمد الدین سعد

  العزیز عبد شعالن رجب شعالن
  رزیق عشم ولسن شنوده
   محمود زكریا محمد
  صاب محمد معاذ

  

    
  صالح أحمد حلمي الحق ضیاء

  اسماعیل محمد طاھراحمد
  حسن أحمد أسعد طالل
  محمد فتحى أحمد اهللا عبد
  اسماعیل محمد اسماعیل اهللا عبد
  العال عبد حماد الرحیم عبد اهللا عبد

  سعدالدین الاله عبد عید محمود
  محمد السید جمال ولید
  الحمید عبد أحمد أسامھ خالد

  قاعود العزیز عبد أحمد محمود
        



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

  ١٠/٢٠١٩/  لموافقاالربعاء  ا یوم       

  )١٣رقم المجموعة:( 
          العسكریة الثانویة اســم المدرسة:

  اســم المشرف : 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٤رقم المجموعة:( 
          العسكریة الثانویةاســم المدرسة: 

   : المشرف اســم
   الوظیفـــة:

  
١-  

  مھني حسن محمد اهللا عبد
  یمسل عطیھ عمر عطیھ
  حسن البدرى محمد عالء
   عبد الرحیم عبد سلطان على
  السید العلیم عبد محمد على
  الموجود عبد أمین یسرى عماد
  صادق خلف أحمد عمر
  حمدان حامد حمدان احمد

  الدین عز رمضان مصطفى
  عیسى فایز فخرى یوحنا

  حسین محمود حنفي عمرو  
  حماده حسن كحالوي فایز
  لوندى فخرى لوندى كامل
  سالم ناصر أحمد كریم
  حسین سید ھمام كریم

  النور عبد جریس النور عبد كیرلس
  وھیب حنس منیر كیرلس

  الحلیم عبد حسن العال عبد أحمد
 

  )١٥رقم المجموعة:( 
          العسكریة الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

  الوظیفـــة:

  ) ١٦رقم المجموعة:( 
          العسكریة الثانویةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفــة:
  یوسف ثابت یوحنا كیرلس  

  المالك عبد تاوضروس ظریف ماجد
  سلیمان السید جاد معوض ماریو
  یوسف تقاوى یوسف ماریو
   محمد الحافظ عبد أحمد محمد
  الرحیم عبد ابراھیم الرحیم عبد محمد
  محمد الحمید عبد احمد
  على بخیت أحمد السید

  موسى محروص جرجس

  على محمد سید احمد  
  ابراھیم محمود احمد محمد
  حافظ عثمان أسعد محمد
  النعیم عبد محمد خالد محمد
  محمود محمد خلف محمد
  خلیفة رمضان خلیفة محمد
   إبراھیم محمد خیرى محمد

  فاضل عید على محمود
  شھرى  عصام إیھاب

  اهللا جاد عزیز حلمي جرجس
  

  



  
  )    ریاضیات(شعبة) لرابعةا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١/   الموافقاالربعاء  یوم          

  )١٧رقم المجموعة:( 
  كامل محمد طیار الشھیداســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٨رقم المجموعة:(
  كامل محمد طیار الشھید اســم المدرسة: 

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  المالك عبد أنور أیوب نادر
 حسانین المجید عبد اهللا عبد محمود

  میخائیل فھمى وثیق میخائیل
  محم أحمد الحمید عبد مصطفى

   الموجود عبد محمد محمد معتز
  عطیة توفیق قیصر بوال

  أحمد الظاھر عبد السید محمود
  حسین حسانین رجب محمود
  أحمد اهللا عبد الحمید عبد جمعھ

   مدمح بكر أبو احمد  
   عثمان كمال اشرف احمد
  محمد محمد عالم محمود عالم

   الدین صالح محمد عمرو
  امین محمد شعبان شعبان عیسى
  زیرون ونیس جوزیف مارو

  محمد الجمید عبد محمد إسماعیل
  العال محمدعبد محمد ایمن

  أحمد محمد أحمد حمدى
  الدردیر محمد الضبعى جمال

  
  )١٩رقم المجموعة:( 

  ریاض المنعم عبد لشھیدا اسم المدرسة:
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة

  )٢٠رقم المجموعة:(
  ریاض المنعم عبد الشھیداســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

   الوظیفــــة:
  فرغلى محمد صفوت محمد  

  سلیم محمد رمضان حاتم
   خلیل سید خلیل الرحمن عبد
   فھمى وثیق نعمان بوال
   الدیب منصور الرحمن عبد

  محمد عباس الدین حسام محمد
  على جابر على احمد

  جابر منصور محمود
  أحمد لطفى ھشام محمود

   محمد احمد حسن حسام  
  عطیة فرید الدیب فادى
  محمد حسن عنتر محمد
  احمد احمد دسوقى احمد

  محمد امین مصطفى محمود
  محمد محمد ھدیة عمرو
  عطیھ قؤاد میشیل میمى
  رسفا ابوالیزید الغفار عبد حاتم

  
  

  



  )    ریاضیات(شعبة) الرابعة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  ١٠/٢٠١٩الموافق /  یوم  االربعاء          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
  ریاض المنعم عبد الشھید المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  ریاض المنعم عبد الشھید اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 فھمى یوسف أشرف ابانوب
  قسوم موریس لحظى ابانوب

 توفیق الدین صالح توفیق أحمد
  محمد یوسف حلمي أحمد
  ھمام محمود سمیر أحمد
  جاد فھیم محروص بوال
  السید عبد اهللا عشم عبده مینا

  المسیح عبد سالمھ بخیت یوسف

 غالى جاد سعد ابرام  
  إبراھیم على ھیمابرا أحمد
 بدوى الواحد عبد خضیرى أحمد
  محمد یوسف خلف أحمد
 مھران على عادل أحمد
 رضوان أحمد عاطف أحمد
  الحمید عبد عاطف أحمد
  ذكى رزق مرزوق وسیم
  خلھ وھیب جمیل وھیب
  محمد السید على أحمد

  
  )٢٣م المجموعة(-٤

  كامل محمد طیار الشھید اسـم المدرسة:
  اســم المشرف: 

   یفـــــــــــة:الوظ

  )٢٤رقم المجموعة(
          العسكریة الثانویة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 الاله عبد حسن عمر أحمد
 محمد حسانین محمد أحمد
 بشاي ذكى بھجات بشاي
  رشید نظیر ناجى بشوى
  رمضان محمود ثابت احمد

  جید عیاد سعد ایھاب
  جید قفارو ناجح توماس

  
  

  
  

 أحمد الرحمن عبد ناصر أحمد
 الحلیم عبد محمد ناصر أحمد

  الكریم عبد على محمود أسامھ
 عبادى زید أبو عبادى إسالم
  الاله عبد عصام إسالم

 جید فاروق ناجح توماس
 سلیمان اهللا عطیھ نصحي توماس
 عوض شحاتھ امیل جرجس
  شاكر توادروس جرجس

  رحاب أبو الاله عبد حسین حسن
  
  

  



  )    ریاضیات(شعبة) الرابعة( الفرقة العملیة التربیة طالب وزیعت
  ١٠/٢٠١٩الموافق /  یوم  االربعاء          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
  طاینلیر بالخذاندریة بطھ ٢٥مجمع  المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  لمنشاةأوالد على الثانویة با اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  میخائیل فایز رشاد ابرام
  خلیل حلمي سیف انطونیوس

  عدلى عیاد دیفید
  دوس یوسف ماھر مینا
  المولى عبد اللطیف  عبد على عمر

  رفاعھ الرازق عبد أحمد شریف

   محمد ھاشم عاطف مدحت  
  شھاب ھاشم محمد أحمد
  عباس على الحكم عبد على

  منصور اهللا دعب محمد محمد
  اهللا جاد جرجس حربى شنوده
  اللطیف عبد حامد عالء أحمد
  مھران محمد مھران أحمد
  محمد الفاوى أحمد محمد

  
.  

  م المجموعة()-٤
   اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

      

  
  


