
  
  شعبة  علم نفس     (الرابعة ) توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة

  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق  الثالثاء   /           

  ) ١رقم المجموعة: (
  بنات ةالثانویاســم المدرسة:
   اســم المشرف:

   الوظیفـــة:

  )٢رقم المجموعة: ( 
  بنات الثانویھ اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفــــة:
  
١-  

  
   الحلیم عبد السید الحلیم عبد سمر

  الدین على ناصر سلوى
  الرحیم عبد محفوظ ابراھیم شیماء
   على أحمد حمدي عایده

  قبیصى رشاد ناصر ھبھ
   محمد اللطیف عبد عادل عبیر
  على إبراھیم محمد السید محمد عبیر
  الرحیم عبد محفوظ ابراھیم ھند
  
  

    
 رضوى احمد عبد الكریم اسماعیل

 الجابر عبد محمد جابر رازھا
 السید محمد حماده إسراء
 على المبدى عبد سلمى إسراء

  امانى عبد الحمید العبد فرغلى
  یاسمین محمد محمود محروس

 قلدس ظریف ناصر سالى
  اللطیف عبد زكریا محمد أسماء

  

  )٣رقم المجموعة:( 
  الشیماء الثانویھ اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

   الوظیفـــة:

  )٤المجموعة:(  رقم
  الثانویھ اســم المدرسة: الشیماء

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

    
  النور أبو محمد حنفى اشرقت

  مروة اشرف عبد السمیع 
  على الظاھر عبد امنیة
  أحمد الرحیم عبد حمدي دعاء
  سلیمان الكریم جاد محمد ساره

  الحمید عبد الستار عبد محمد سمیرة
  باجى دمحمو أشرف مریم

  
  

    
 أسماء إبراھیم محمود

 ھاشم سید محمود الشیماء
 محمد الكریم عبد عاطف أمانى

 دوح أبو حماد كاظم ناصر أمل
 حسن العزیز عبد حسن امنیة

 نھى شعبان السید عبد العال
  محمد ابراھیم محمد امنیة

  أسماء احمد یوسف
  

  



  فس )    (الرابعة)  شعبة(علم ن توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة
  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق  الثالثاء   /           

  )٥رقم المجموعة:(
  بنات اســم المدرسة: الثانویھ

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٦رقم المجموعة:( 
   بنات الثانویھ اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفــــة:
  
١-  

  مریم صدقى محروس خلیل
 لشھیدمریم غالى مرید عبد ا

  مرسى أحمد محمد أمیره
  قرقار میخائیل زغلول انجى
 حسن محمد أحمد إیمان
 رضوان اللطیف عبد عادل إیمان

  عوض السید محمد ایھ
  حنان ناصر علي السید

  على السید الحیاتى جماالت  
 السمیع عبد خالد جیھان
 فروج سید الحسینى حسناء
 الموجود الصبورعبد عبد خالد خلود
 الرحیم عبد أحمد عوض دریة
  محمد حسن جمال ساره

 ایھ فتوح السید على
  سحر صالح محمد

  )٧رقم المجموعة:( 
  اســم المدرسة: أسماء بنت ابى بكر

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــة:

  )٨رقم المجموعة:(
  بكر ابى بنت أسماء اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفــــــة:
  بشاى ایوب سامح دمیانھ  

  مضان محمودفاطمة ر
  محمد محمود جالل دینا

 محمود العال عبد السید رانیا
 ادم ضیف أبو محمد رانیا

 أحمد عبده صبرى رحاب
 السید فرغلى رحاب
 على یوسف قدرى رحاب

  

  ابتسام عبد الناصر خلیفة حامد  
  حنا فھمى سلیمان روجینا
  محمد مظھر رویده

 محمود یونس ابراھیم ریم
 اهللا عبد على محمد ریھام
  محمد محمود محمد زینب

 یعقوب كمال دمیانة
  بطرس یعقوب نعیم دینا

  
  

  
  
  



  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(علم نفس )    
  ١٠/٢٠١٩الثالثاء     / یوم الموافق           

  ) ٩رقم المجموعة:(
  الشھید طیار بنات اســم المدرسة:

   اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــة:

  )١٠رقم المجموعة:( 
  بنات طیار الشھیداســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة
  
١-  

  
 محمد سید الجواد عبد سماح
  حناوى یعقوب سمیر سناء
 اللطیف عبد الدین شھاب محمد سلمى
  فھمى ادیب سمیر مارى
  حسین حسن أحمد ھدیر

  والء عید احمد على 
  ھاجر نیاظى على محمد فواز

    
  ف ثابتدینا اشر

 محمد العجمى خلف فاتن 
  الاله  عبد محمود رمضان فاطمھ
 میخائیل جمیل ایمن مارى
 سلیمان صدقى أشرف ماریا
  مسعد صابر مارینا
  راغب قدیس رءاوف أمیره

  
  
  

  )١١رقم المجموعة:( 
  الثانویھ اســم المدرسة: الشیماء

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــة:

  )١٢رقم المجموعة:( 
  الثانویھ الشیماءدرسة: اســم الم

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــة:

    
  امیرة عارف السید احمد 

 امیرة على محمد احمد
 حسین ادم حسین مروة
 أحمد اهللا عبد فتحى مروة
 جرجس سعد مجدى مریم
  محمد یوسف محمد مریم

  محمد الفتوح أبو ابراھیم یاسمین
  

    
  أحمد اللطیف عبد محمد اهللا منھ
 ضیف أبو العال عبد على ندا

 ابراھیم الحمد أبو قاسم ندى
 حسن محمد خلف نورھان
 العال عبد جالل عصام نورھان

 حجازى محمد ھاجر
  

  

  

  



  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة)  شعبة(علم نفس)    
  ١٠/٢٠١٩یوم الموافق  الثالثاء   /           

  )١٣رقم المجموعة:(
  بكر ابى نتب أسماءاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:

   الوظیفـــــــة:

  )١٤رقم المجموعة:( 
  اســم المدرسة: الثانویة العسكریة

  اســم المشرف:
  :  الوظیفـــة:

  
١  

  
  على محمد الرؤف عبد ھبھ

 رشم نظیر جمال ھدیر
 أحمد أحمد عاطف ھدیر
 على أحمد عید والء راجح االمیر وداد
 طھ أحمد محمود ورده
  سلیم أحمد محمود وفاء

  المعبود عبد الرحمن عبد حسن یاسمین
  أحمد اهللا عبد سامیة

  

    
  أحمد محمود فھمى أشرف

  كحیل ثعلب شوقى ایمن
  ذكى ایوب ماھر باسم
  المجید عبد الرحیم عبد على حسن
 القاسم أبو محمد أحمد كریم
  أحمد محمد على السید كریم

 مھران الفتاح عبد جمال محمد
  المحمد رفعت رجب عبد الع

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

   الوظیفـــة:

  

  احمد رجب حسن خالف  
  محمد اسماعیل یحیى محمود
 كتانة حسین حامدى مؤمن
  شلبى خلف حسنى مؤمن

  محمد أحمد جمال أحمد
  فرنسیس میخائیل عجیب دیفید
 محمد محمود محمد عالء
  ىدسوق حافظ مصطفى كریم

    
  

  

  
  
  


