
  

 )      دراسات اجتماعیة) شعبة(الرابعةتوزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(

  ١٠/٢٠١٩/قالمواف الثالثاء یوم                

  )١رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  ــة:فالوظیـــ

  )٢رقم المجموعة:(
  قناصر االبتدائیة بالشر اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  العال عبد محمد حسن العارف
  الرحیم عبد أحمد سامح
  حسن أحمد صبره كریم

  أحمد الاله عبد السید محمد
  فراج الاله عبد یسین محمد

  أحمد اهللا عبد حربي محمود
  ابراھیم القدرى فراج مصطفى

 معوض كامل الناصر عبد ولید

  قلدس أمین الدھبى أسامھ 
  رزق موسى مرزوق انوباب

  اهللا حنا زكریا مجدى رائد
  ثابت الفونس أسامھ كیرلس
  سدره فوزى موسى كیرلس

  بخیت جورجى عیاد فادى
 

  )٣رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمین اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٤(رقم المجموعة
   النصراســم المدرسة: :

   اســم المشرف:
  ـــة:الوظیفــــــــ

  
١- 

 حسنین حسین رفعت أحمد
  درویش حنفى نبیل أحمد
  خزیم ناشد خزیم ارمیا
  حسین أحمد محمد إسالم
  حبیب حلمي خلیل افرایم

 مایكل خیرى ابراھیم
  

 الرحیم عبد محمد السید الحسن 
 أحمد السید رمضان السید

 حكیم ابراھیم أشرف توماس
 شاكر عطا الدیب توماس
  السید دعب ابراھیم جمال توماس

  الرحمن عبد السید ابراھیم جمال
  ابوالیزید الجلیل عبد خلیف حسام

  أحمد على أحمد درویش
  

  
  
  
  



  

  )      اجتماعیة دراسات(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء  یوم                

  )٥رقم المجموعة:(
  االبتدائیة طارق بن زیاد اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ـة:فلوظیــــ

  )٦رقم المجموعة:(
  الثورةاســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 جندي اسرائیل مجدى شنوده
   عازر فؤاد ناجى شنوده
 حسن ابراھیم أحمد طارق
 عسران على عسران طارق
 خلیفھ الاله عبد محمد طارق

  شبیب محمود السید طھ
  اهللا عطا ىصبر كیرلس
  فرج ناجح ماھر كیرلس

 

 اهللا فرج صبحى ایمن عجیب 
 حسین أحمد أحمد عالء
 أحمد محمود خالد على

 وحشي محمد عمرو
  فاروق اهللا عبد عیسى
 محمد أحمد مھیرى فكرى
 حسن أحمد صبره كریم

 ثابت الفونس أسامھ كیرلس
 

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

  وظیفــــة:ال

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

  
١- 

 دمیان اسرائیل نشأت كیرلس
  جوھر تقاوى ولیم كیرلس
 محمد رفاعي أحمد محمد
  محمد الحمید عبد اسماعیل محمد
 آدم محمد رمضان محمد
 الحمید عبد محمد عصمت محمد
  محمد محمد فرغلى محمد

  

 السید حلمي یونس محمد 
  بربري على البدري محمود
 العال عبد الزھرى شعبان محمود
  على شعبان محمد محمود

 السید أحمد عبده مصطفى
 ابراھیم القدرى فراج مصطفى
  میخائیل شاكر شوقى ممدوح

  

  

  
  
  



  )      اجتماعیة دراسات(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/لموافقالثالثاء  ا یوم                

  )٩رقم المجموعة:(
  باحثة البادیة اســم المدرسة:

  ـة:فالوظیــــ

  )١٠رقم المجموعة:(
  طارق بن زیاد االبتدائیةاســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  أحمد عوض النعیم عبد أسماء
  محمود سید جابر االء
 على اللطیف عبد أحمد أمل

 ھمام محمود محسن امنیھ
 ى ویصا رفعت ایمن أمیره
 محمد أحمد خالد أمیره
  محمد الرؤوف عبد أمیره

 جندىف كمال صبحى مونیكا
 

 على أحمد محمد أمیره 
 كیرلس حلمي فایز إیمان

 ابراھیم منصور السالم عبد ایھ
 الوھاب عبد السید عمر ایھ
 رضوان أحمد محمود ایھ
  أحمد رمضان ناصر ایھ

  بطرس صبحى شھدى تریزه
 محمد قبیصي محمد تیسیر
  حسین الراضى عبد الدین عالء والء

 
  )١١رقم المجموعة:(
   قلفاو اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )١٢(رقم المجموعة
   عبد اهللا وھبىاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  زكى صدقى سعد جاكلین
 بیومي الراضي عبد لعربا عز جھاد
  حسن أحمد رفاعى جیھاد
 محمود حنفي خلود
 أحمد الدین عز طلعت خلود
  فھمى فاروق أحمد دالیا

  یوسف السید حسن دعاء
  عطى حماد حمدي وفاء 

  

 غالى عدلى ایمن دیانا 
 ریاض حلمي بدرى دینا

  قدیس الضبع جرجس رانیا
 ھاشم الاله عبد حسن روفیده

 معتمدال عبد انور محمد ریم
 السمان ابراھیم الراضي عبد زینب
 مھران محمد الباسط عبد سماح
 أحمد محمد أحمد سھیلھ

  
  

  
  
  



  
  )      اجتماعیة دراسات(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء  یوم                

  )١٣رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  :المشرف ــماس
   ـــة:فالوظیــ

  )١٤رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانىاســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  محمد أحمد عادل شروق ١

  على محمود رمضان منار
 معوض ریاض مجدى شیرى

  جاد عطا طلعت صافیناز
 تادرس ادیب صفوت مارینا
 عوض بخیت عیاد مارینا
  شاكر شكرى نشأت مارینا
  حبیب عزیز ثروت تینھیوس

 

 ھیكل محمد ھندى لمیاء 
 زكى صبحى أسامھ ماریا

 متیاس مسعد مراد ماریان
 حنا كرم امیل مارینا
  بشیتة یواقیم بشیتة مارینا
  جرجس نصرى جمال میرنا
  اسكندر دانیال ماھر میرنا
  غالى رمزى ممدوح میرنا

 
  )١٥رقم المجموعة:(
  الجالء اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

 داود صادق شكرى مریانا
 سلیمان عدلى فھیم مریانھ

 مسعد فخرى جمیل مریم
 بخیت عوض خلیل مریم
  اهللا جاب شوقي رفعت مریم
  حسنین جاد فتحى ندى

  قالده زاخر نبیل نسرین
  

 سناده عبید عبده مریم 
 شنوده فخرى فوزى مریم
 تاوضروس المسیح عبد كمال مریم
 مالك المالك عبد مقار مریم
 رسمي مالك مریم
  سیفین جبرائیل ناصر مریم
  على محمود خالد نسمھ
  محمود السید الكریم عبد نوره

  
  

  
  



  )      اجتماعیة دراسات(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافقالثالثاء  یوم                

  )١٧رقم المجموعة:(
  العھد الجدید اســم المدرسة:

  الوظیـــــة:

  )١٨رقم المجموعة:(
  السادات االبتدائیةاســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  محمد على محمود صالح
  حسنین حسین رفعت أحمد
  معوض كامل الناصر عبد ولید

  إبراھیم عباس رفعت دمحمو
  نجیب ولیم امیل ھدرا
  ابراھیم اهللا جاب امیل أكرم
  فرج رشدى وجدى رفیق
 حمدان عبدة ناصر احمد

   
  سدره فوزى موسى كیرلس

  جرجس المالك عبد شوقى نور مینا
  صلیب بسالى طلعت مینا
  باسلیوس میخائیل نظیر مینا
  الجندى عطیھ حلیم مینا
  دیب محروس رفعت مینا
  ابراھیم اهللا جاب یلام أكرم
  فرج رشدى وجدى رفیق
  اهللا عطا عجیب اشرف مینا

  )١٩رقم المجموعة:(
 ینایر ٢٥مجمع اســم المدرسة:

   بالخذنداریة
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

  راغب كامل كارم مھا
  عابدین یلإسماع على احمد
  بقطر لطفى میشیل بوال

  جرجس كرم نجاح أشرف
  شحاتھ بسطا حسنى مینا

  روفائیل نجیب عازر ساره
  فلتس شوقى ابراھیم مریم

   

  
  
  


