
  
 )      انجلیزى اساسى) شعبة(الرابعةتوزیع طالب التربیة العملیة الفرقة( 

  ١٠/٢٠١٩/قالموافالثالثاء یوم                

  )١رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمین اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ــة:ــفالوظیـ

  )٢رقم المجموعة:(
  المعلمین ملحقة اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١
- 

  شحاتھ عطا رفعت ایھ
  فراج العال عبد سعدون دینا

   خلیل ثابت الرؤف عبد رانیا
  بخیت محمد بخیت سحر

  الحلیم عبد یوسف الحارس عبد شیماء
  صدیق مصطفى الدین جمال منى
  ودمحم السید محمد ناھد

  على أحمد حسن نورھان
 الراضى عبد ھاشم محمد یاسمین

  -محمود محمد عشرى اروى 
  -محمد الحمید عبد محمد ایھ

  -محمد  رفعت محمود  رحاب
 محمد محمد على أسماء
 محمد حفني فراج أسماء
  حماده على محمد أسماء
  المولى عبد حافظ ناصر أسماء
  محمد سعد أحمد افكار

 السید أحمد فؤاد شیماء
  )٣رقم المجموعة:(
  النصر اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١
- 

  احمد سلیمان یسین إسراء
  محمد جبریل محمد إسراء
  محمد على محمد حنان
  المجید عبد الحلیم عبد محمدین رانیا

 أحمد صورمن أحمد أسماء
  إبراھیم الرحیم عبد خالد أسماء
  یاسین الباري عبد نجاح أمیره
  عثمان صابر رفعت أسماء

  

  النعیم عبد محمد جمال ابتسام 
  ابوشامھ مختار االول عبد أحالم

  اللطیف عبد شعبان عاطف إسراء
  محمود أحمد محمود إسراء
  حسین السید سعید أسماء
  محمد تركى سالمة أسماء
  الجواد عبد سید عاطف أسماء
  محمد محمد محمود أسماء

  
  

  

  



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

  ١٠/٢٠١٩/الموافق الثالثاء یوم                

  )٥رقم المجموعة:(
  النھضة اســم المدرسة:

  الوظیـــــة:

  )٦رقم المجموعة:(
  النھضة اســم المدرسة:

   لمشرف:اســم ا
  الوظیفــــة:

  
١- 

  حسن على رشدى االء
  فواز فضیل فواز مھا
  الرحیم عبد مھران محمد مھا
  خلف حسان عالء نورا

  دیاب سید خالد إیمان
  حسین محمد أحمد أمیره
  ابوضیف مرعى حلمي أمیره

  
  

 الرحمن عبد محمد الرزاق عبد االء 
 السید حمدي على االء
 فھمى محمود على االء
 محمود السید ىعل امال

  محمود الھادى عبد حمدي أمیره
  أحمد صدیق جمال امنیھ

  أحمد منصور أحمد أسماء
 

  )٧رقم المجموعة:(
  محمد فرید اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٨(رقم المجموعة
  فرید محمداســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 العال عبد محمد محروس امنیھ
 محمد محمد سعد أمیره
 رضوان عبید فتوح أمیره
 محمد یوسف محمد أمیره
   محمود مخلوف دیاب انھار

  الاله عبد أحمد حسن ایھ
  فاضل حافظ خضري ایات

  

 بكر الحمید عبد محمود ایھ 
 محمود محمد ناصر ایھ
  محمد كامل ھشام ایھ

 منصور سید ابوالفضل بسمھ
  شنوده بشرى باسم بسمھ
  أحمد محمود أحمد جھاد
  محمد حسن محمد جھاد

  
  

  
  

  



  )      اساسى انجلیزى(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء یوم                

  )٩رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمات اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ــة:فالوظیـــ

  )١٠رقم المجموعة:(
  المعلمات ملحقة مدرسة:اســم ال

   اســم المشرف:
  الوظیفــــة:

  
١- 

  أحمد محمود محمد جھاد
 الملك عبد عماد خلود
 توفیق أنیس وجیھ دالیا
  على أحمد العظیم عبد دنیا

  ارمانیوس انیاظ فكرى نبیلھ
 ابراھیم منقریوس میالد ھیالنة
  قوسھ اسكاروس ادوار ھیالنھ

  شیماء صالح محمد عبد الباسط
 

  عثمان محمود عثمان نادی 
  محمد توفیق عمر دینا

 محمدین العال عبد عادل راندا
 محمود اهللا خلف انور رانیا
 أحمد سعد الحمید عبد رانیا
 خلي ثابت الرؤف عبد رانیا
 محمد محمود عیسي رانیا
 على بكر محمد رانیا

  )١١رقم المجموعة:(
  طارق بن زیاد اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  ــة:الوظیفــ

  )١٢(رقم المجموعة
   زیاد بن طارقاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  محمد ابوضیف مصطفى رانیا
 الصغیر عطیھ أحمد رحاب
 على محمد أحمد رحمھ

 الاله عبد توفیق رضوان روفیده
 زید الخالق عبد زید ریھام
 درویش أحمد على ریھام
 أحمد محمود حسین زینب

  اللطیف عبد الظاھر عبد قدري نبزی

 على كامل حسین ساره 
 مرقص ریاض زكریا ساره
 شمدین برعي شمدین ساره
 بخیت الحلیم عبد اللطیف عبد ساره
 أحمد حلمي عشرى ساره
  فھمى حلمي منتصر ساره
  محمد أحمد على شرین
  ابراھیم جرجس السبع شیري

  
  
  
  



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

  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء یوم                

  )١٣رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:

  : المشرف اســم
  ــة:فلوظیـــ

  )١٤رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١
- 

 الرحیم عبد رجب حسن شیماء
 خلیفھ محمود حسین شیماء
  محمد جالل عاطف شیماء
  العال عبد أحمد الرءوف عبد شیماء
   محمد الكبیر الرحمن عبد شیماء
  فارس منیر مجدى مریم
  بشاى فكرى منیر مریم
  فھیم خیر نشأت مریم

 

  رشوان أحمد أمین صابرین 
 محمد محمد اسماعیل صفاء
  محمد خلف عمر صفاء
 حسن أحمد محمد عبیر
  جایر قاسم مصطفى عبیر

  عطیھ شوقي نشأت ریمم
  شكري حكیم سامح مونیكا

 

  )١٥رقم المجموعة:(
  باحثة البادیة اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )١٦(رقم المجموعة
   البادیة باحثةاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١
- 

 محمد رشاد محمود عزه
 نالرحم عبد الرحیم عبد محمود عزه
 محمود الجواد عبد الصبور عبد غاده

 جورج أمین جورج كارولین
 فریز نظیر زكریا كریستینا

  محمد الدین سعد صالح دینا
 اهللا عبد ابوعوف اهللا عبد دینا
  

  المالك عبد فؤاد كمیل كلودیا 
 الحلیم عبد ابراھیم عید لطیفھ
 یوسف فوزى رمسیس لیلیان
  سعید صبحى صموئیل لیلیان

  محمد العزیز عبد كامل مھا
  محمد محمد جمال كریمھ
  حسانین محمد عمر كریمھ
 صبحى نصرى مریم

  
  
  
  



  )      اساسى انجلیزى(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/لموافقالثالثاءا یوم                

  )١٧رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ـــة:فالوظیــ

  )١٨رقم المجموعة:(
  االطاولة عرب اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  تناغو بنیامین تناغو مارتین
  صادق رشدى كامل مارى

  تاوضروس خلیل میشیل ماریان
  زكى نصرى جابر مارینا
 الشیمى الاله عبد الشیمى منار
 على الجابر عبد على منار
  العال عبد السید محمود منار
 الرحمن عبد أحمد الغفار عبد منى

 

  حبیب ادیب ماجد مادونا 
  فكري ثروت مجدي مادونا
 فكرى شھدى عادل مارینا
  مشرقي اهللا عبد عصمت مارینا

  محمود صابر جمال مھا
 مھدي سعد عادل مھا

  أحمد أحمد صابر عزه
  على احمد عالء ھدیر
 على انور عادل عزه

  )١٩رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانى سة:اســم المدر

   اسـم المشرف:
  الوظیفــــة:

  )٢٠(رقم المجموعة
  الضمرانى خلیلاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  
  مشمش شكرى فكتور مارینا
  المسیح عبد حنا كمال مارینا
  اهللا عبد كامل فؤاد مایبل
 موسى تناغو مرزوق مرفت
 شند غالى شحات مرنھ
 محمد محمد االول بدع مروه
 الحلیم عبد ابوالحمد الحلیم عبد مروه
  مرسى محمود محمد مروه

  
  فخرى نشأت ابانوب

  أحمد الجواد عبد عاطف العز أبو
  الاله عبد أحمد ایمن أحمد
  شبیب محمد العزیز عبد أحمد
  على السید رجب إسالم
  عطیة حلمى عادل مینا
  الرحمن عبد الشافى عبد العزیز عبد

  
  
  
  



  )      اساسى انجلیزى(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب زیعتو
  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء یوم                

  )٢١رقم المجموعة:(
  النھضة اســم المدرسة:

  ـــة:فالوظیــ

  )٢٢رقم المجموعة:(
  النھضة اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 ورجیوسج عزمى وصفى میرا
 نجیب رسمى صبحى میراى
 زخاري ثابت عادل میرنا

  سامى المالك عبد سامى میریت
 أحمد حسن كامل میاده
 على ھریدي على میار
  صابر الصبور عبد محمد میار
  انس ناروز أشرف مریم
  بدروس شوقى عزت مریم

 

 ضیف أبو السید محمد نادیھ 
 على محمد فرج ناریمان
  روس عزمي حلمي نانسي
 سالمان أحمد المقصود عبد نجالء
  ابرھیم عیاد ادوار مریم
 عبده عبید أشرف مریم
 حسین أحمد أسعد ندى

 أحمد عارف الناصر عبد نرمین
 محمد على السید نھلھ

 
  )٢٣رقم المجموعة:(
  معھد العارف اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٢٤(رقم المجموعة
  العارف معھد اســم المدرسة:

   م المشرف:اســ
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  الفتاح عبد محمد صدیق نھى
  محمود صبحى كرم نوال

 سلیمان محمد الغنى عبد نورھان
 مھران فرغل السید نیرة

 أحمد الراضى عبد عادل ھاجر
 رفاعھ أحمد محمد ھاجر
  إبراھیم محمد خالد ھبھ

  
  

  
  العال عبد محمد شحاتھ نورھان

  على محمد حسن ھند
  العال عبد أحمد العال بدع ھند
 شرقاوى الصادق عبد شعبان وعد
 حسین السید عزت وفاء
  خالد أحمد زید أبو والء

  حمزة عامر العزیز عبد شیماء
 
  

  
  
  



  )      اساسى انجلیزى(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء یوم                

  )٢٥رقم المجموعة:(
  سعودى نجع اســم المدرسة:

  المشرف اســم
  ـة:فالوظیــــ

  )٢٦رقم المجموعة:(
  سعودى نجع اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  السید الوفاء أبو الشافعي والء
  كامل سلیمان الدین عالء والء

  محمد على أحمد یاسمین
  على السید جمال یاسمین
  بركات محمد خلف یاسمین
  نصیر یوحنا جرجس یوستینا
  رفلھ لمعى مجدى یوستینا
 قلدس عوض نصحي یوستینا

   
  بشاى بنیامین نعیم مینا

  المجید عبد أحمد صالح أحمد
  الحلیم عبد أحمد الحكیم عبد مصطفى

  القادر عبد كمالى ابراھیم محمد
  منصور الحفیظ عبد محمد أسامھ
  على محمد السید عمر
  الغنى عبد أحمد محمود أحمد
  العزیز عبد شعبان عاطف محمد

  )٢٦رقم المجموعة:(
   قلفاو االبتدائیة اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٢٧(رقم المجموعة
  االبتدائیة بردیس منشاهاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  شعبان ابراھیم محمود إسالم
 اهللا عوض ماھر عماد اندرو

  المسیح عبد لطفي عاطف طونیوسان
  عجایبي عزمي مختار عزمي
  ناشد طلعت كیرلس
  بخیت حبشى عبده بخیت

  عوض مرزق بطرس برسوم
  

  صدیق حسان السید أمل 
  محمد عمر محمود شیماء

  على اهللا فخر العز أبو صابرین
  أحمد مصرى محمود نورا
  فاخورى بھنام فاخورى میرنا

  
  
  
  



  )      اساسى انجلیزى(شعبة) الرابعة(الفرقة ةالعملی التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافق الثالثاء یوم                

  )٢٨رقم المجموعة:(
  العھد الجدید  اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ــــة:فالوظیـ

  ( )رقم المجموعة:
   اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 اسكاروس فھمى رأفت بیشوى
 النور عبد فرنسیس ناجى بیشوى
 تامر المسیح عبد توماس

  أحمد النظیر عبد فتحى جمال
 أحمد محمود الناصر عبد محمد
 أحمد اللطیف عبد عید محمد

 العال عبد سلیمان طھ محمود
 

   
 

  )٢٩رقم المجموعة:(
  االتحاد اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )(رقم المجموعة
   بساقلتھ بنى واصل االبتدائیة: اســم المدرسة

   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  جاد جابر وصفى مایكل
  فرغل محمد ممدوح مجدي
  أحمد طھ خالد محمد
  أحمد محمد رفعت محمد
  أمین حامد ضاحى محمد

  مارك القس مرقس شوقى
  على محمد رشاد خالد

   الراضى عبد مجدى شریف
  فوزى جرجس شنوده

  

  اهللا عبد وھبى فتحى نجالء 
  محمد اللطیف عبد محمد نوره
  محمد حمدي مختار ھدیر

  حسن محمود صدیق عفاف
  الحمد شیبھ الحافظ عبد یوسف سامح

  عنان على الحكیم عبد محمود
  

  


