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

  ١٠/٢٠١٩/قالموافاالربعاء یوم                

  )١رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمات المدرسة: اســم
  :المشرف اســم

  ـة:فالوظیــــ

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

  الوظیفــــة:
  
١- 

  سالمھ أحمد محمد ایھ
  مدكور صالح محمد دینا

  ابراھیم أحمد أشرف ساره
 اسماعیل السید شحاتھ صابرین
  برعى محمد العال عبد صابرین

  أحمد الصبور عبد رشاد ھروض
  حسن صابر جمال لیلى

  محمد محمود حمدي مدیحھ
 الحلیم عبد سید جمال مروه

 أحمد محمد محمود منى 
  ابراھیم محمد البدیع عبد مھا

  ضیف أبو ثابت عطا شیماء
  محمد خلف محمد شیماء
 محمد أحمد الحمید عبد خلود
  إبراھیم محمد عزت خلود
  محمد بركات محمد حنان
  محمد یوسف حمودم بسمھ

 
  )٢رقم المجموعة:(
  باحثة البادیة اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

  أحمد رمضان محمد ایھ
  ابوالفضل حلمي محمد بسمھ
  عثمان منصور عصام الھام

  اهللا عبد مدأح صبرى ایھ
  حجازى اهللا عبد المعروف عبد تیسیر
  قبیصى محمد قبیصى جھاد
  بكر خالد مریم
  السید مصطفى سراج ھدیر

  الرحیم عبد اللطیف عبد أحمد إیمان 
  الرحمن عبد محمد طھ حنان
  فرغل محمد صابر سماح
  على سید عوض سناء

  محمد محمد فتحى نسرین
  السید محمد صالح ھالھ
  ابرج محمد فؤاد والء

  طلب سلیمان طلب یاسمین

  

  
  
  



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

  )٥رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:

  ـة:فالوظیــــ

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

  فــــة:الوظی
  
١- 

 إسماعیل السید عادل إیمان
  على حافظ عاطف إیمان
  حسین موسى حسن اسیا

  أحمد كمال عالء إسراء
  محمد ناجح السید إسراء

  سعید الحمید عبد مرزوق ریم
  قناوى على خیرى منار
  الحمید عبد الحمید عبد سلیم منى

 محمد حسن قدرى یاسمین

  الدین كمال الناصر عبد ھبھ 
  محمد اهللا عطیت عنتر دینا

  محمد السید الجابر عبد إسراء
 أحمد الرازق عبد العجیلى أمانى
 سلیمان أحمد رمضان امنھ

  أحمد محمد فھمي أمیره
  حسن سید محمد ایات
  عویس محرز الباسط عبد جھاد

 ایمان على محمد احمد
  )٧رقم المجموعة:(
  الرشاد اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٨(جموعةرقم الم
  الرشاداســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  ابادیر ھابیل یواقیم میرنا
  بطرس جاد المالك عبد رانیا
  دریاس نصیف عبده راندا
  خلیل  شنوده نصحى انجى

 قسطندى جمیل راجى بسمھ 
  محمد محمود صبرى بسمھ
 حجازى اهللا عبد المعروف عبد تیسیر

  شحاتھ ثالوث كامل جاكلین

  الاله عبد عباس مظھر إیمان 
 محمد ھاشم حافظ ساره

 عطیھ العلیم عبد جمال ایھ
  عمران سعد حجازى ایھ
 المجید عبد جالل العظیم عبد ایھ
 عمران مدنى عماد ایھ
 على محمد عید ایھ
  حسین أحمد محمد ایھ

  
  
  
  



  
  )      ىاساس ریاضة(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/الموافق االربعاء یوم                

  )٩رقم المجموعة:(
  النصر اســم المدرسة:

  ـة:فالوظیــــ

  )١٠رقم المجموعة:(
  النصر اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  أحمد البدري على سوسو
  حسن على رشاد دعاء
  مھنى  أحمد فتحى سھام

  حمد م خلف صدیق إسراء
  جبالى محمد أحمد احسان

  أسماء بسیونى السید
  سلیمان أحمد ناصر ابتسام

 صبره أحمد الجمیل أمانى 

 طھ السید المحسن عبد حسناء 
 حماد أحمد محمود حسناء
  فؤاد عاطف محمد حكمت

 المجید عبد ثابت حسن دالیا
 حسن على رشاد دعاء
 ھمام القادر عبد اللطیف عبد دعاء

  قالدیوسا حنا جمال دمیانھ
  اسراء مختار احمد جالل 

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

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

  المسیح عبد سعد ناجح دمیانھ
  دمیان رستاد ماھر دوالجى
  قلدس فھمى بخیت دمیانھ

 أحمد الدیب ناصر دینا
  غطاس لمعى یونان دینا

  سیداروس شنوده داود رانیا
  محمود أمین الظم زھره
  اهللا عبد عثمان أحمد زینب

  أسماء احمد عبد اهللا عبد الرازق

  قاسم على عنتر رحاب 
  الرازق عبد اهللا عبد احمد أسماء
 محمدین كامل محمد رحاب
 جبریل على حسن روان

 أحمد الصبور عبد رشاد روضھ
  محمد الحمید عبد رمضان ریم

 رجال الحمید عبد السید ریھام
 سلیمان العزیز عبد سلیمان ریھام

  
  
  

  
  



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

  ١٠/٢٠١٩/الموافق االربعاء یوم                

  )١٣رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانى اســم المدرسة:

  الوظیـــــة:

  )١٤رقم المجموعة:(
  العھد الجدیداســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 
 یونس محمد أحمد سعاد
  الدیب سمیر سامح سلفیا

  محمد صادق عاطف سمیحة
 جمادیوس ظھرى طلعت سوسنھ
 أحمد البدري على سوسو
 على قدرى رجب شرین
 رشوان محمد عوض انشریھ

  یاسمین جابرخلف 

  ابراھیم على عزالدین شیرین 
  معوض مرتجى لطفى شیرین
  سید محمد طلعت شیماء
  الرحمن عبد البدري خلف شیماء

 الرحمن عبد سمیر فاتن
 أحمد الحفیظ عبد أحمد فاطمھ
  ربھ عبد الصبور عبد ربھ عبد فاطمھ

 مرقص جورجیوس قابیل كارولین
 

  )١٥رقم المجموعة:(
  العھد الجدید اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

 ابراھیم نصرى ممدوح مارلین
 تامر شنوده مجدى مارى

 جرجس ماھر میالد ماریان
  یوسف فكرى رفعت مارینا
  العزیز دعب كمال أسعد مروه
  بخیت نصر رفعت مریم
  القاضي أحمد الرحیم عبد أسعد منار
  بخواجي الجلیل عبد بخیت ھیام

  

 المسیح عبد صابر صبرى مارینا 
 حبیب سعید عید مارینا
  جرجس عوض ناجح مارینا
 على محمد محمد محمد مروه
 سدره كامل ایھاب مریم
  بباوى نظیر جمال مریم

  ابراھیم حبشي كرم كرستین
  جرجس فؤاد كمال شیرى

  

  
  



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

  )١٧رقم المجموعة:(
  السادات اســم المدرسة:

  ــة:فالوظیـــ

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

  الوظیفــــة:
  
١- 

 حكیم عزیز صموئیل مونیكا
  أحمد الكریم جاد حازم میاده
  أحمد محمد مدحت میاده
 العلیم عبد محمد أحمد نسمھ
  بخیت صابر راجح نسمھ
  السمیع عبد محمد إسماعیل نھلھ

  الرحمن عبد عابدین السید نورھان
  جادالسید تامر جمال نورھان

  السید اللطیف عبد محسن ریھام
  
 

  العزیز عبد الدین سعد العزیز عبد نعمھ 
  اسماعیل محمد یوسف ھاجر
  اللطیف عبد الحى عبد فتحى ھالھ

 دراوس اهللا جاد دراوس ھایدى
  المقصود عبد الفضیل عبد صالح ھبھ

  ابادیر ھابیل یواقیم میرنا
  الكریم جاد داود سمیر نانسى
  بسكالس رسمي رفعت نرمین
 احمد محمد على ایمان

  )١٩رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة مدرسة:اســم ال

   اسـم المشرف:
  الوظیفــــة:

  )٢٠(رقم المجموعة
   االطاولة عرباســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 خلیل محمد كمال ھبھ
 الجیالنى خلیل شعبان ھدى
  عثمان محمد مصطفى ھدى
  محمد الودود عبد مجدى ھدیر
  مرسى محمود سید والء
  ھمام ایدع أحمد ساره
  أحمد المجید عبد محمد یسرا
 محمد أحمد جمال االء

 
  

  بركات الرحیم عبد أحمد السید 
  كامل خیر رأفت ابانوب

  الاله عبد عوض أحمد أحمد
   عاید حسن خمیس محمد

  السمان ابراھیم سلیم محمد
  عثمان على حمدي مصطفى
  حسین العال عبد على مصطفى

  محمد أحمد رمضان أحمد

  

  



  
 )      ریاضة اساسى) شعبة(الرابعة اب التربیة العملیة الفرقة(توزیع طال

  ١٠/٢٠١٨/قالمواف االربعاء یوم                

  )٢١رقم المجموعة:(
  سعودى نجع اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ــة:فالوظیـــ

  )٢٢رقم المجموعة:(
  سعودى نجع اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  اهللا عبد ثابت حمدي المإس
  شاكر موریس الضبع ابانوب
  محمد ثابت ناصر الدین صالح
  أحمد العربي رمضان محمد
  الحمید عبد صابر عاطف محمد
  یوسف محمد أحمد محمد
  بنیامین الباب فتح قیصرى رانى

 

 عطیھ أحمد اللطیف عبد أحمد 
 أحمد ابراھیم اهللا عبد أحمد
 الاله عبد محمود ھاشم أحمد
  أحمد ھاشم محمود ھأسام
  قلدس رشدى عماد بیتر

  العزیز عبد محمد الناصر عبد جمال
 قرقار نعیم نبیل جون
  حماد أحمد جمال حسام

 عبد المولى محمد عبد المولى محمد
  )٢٣رقم المجموعة:(
  االتحاد  اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٢٤(رقم المجموعة
  ناصراســم المدرسة: 

   المشرف:اســم 
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 الرحیم عبد محمد حسنى اهللا عبد
 العال عبد على خلف على
  متولى یوسف اللطیف عبد عمر
 ھریدى ھریدى اللطیف عبد كریم

 دمیان بركات عادل كیرلس
  نان اسرائیل ودیع كیرلس

   خیر ابراھیم ھنى میشیل ھانى
  طانیوس ابراھیم سمیر مایكل
  لسمیعا عبد محمد یاسر
  صلیب بھیج اشرف ویصا

  

 على محمود مصطفى محمد 
 حمزه مصطفى مؤمن محمد

 حسانین محمود جابر محمود
  محروس السید محمد محمود

 إبراھیم بدوى حسن مصطفى
 عبده الحكیم عبد مصطفى
 حسین العال عبد على مصطفى
  على محمد على مصطفى

  مینا جمال عبداهللا عطیھ
  مینا عادل جمیل حسین

  
  



  
 )      ریاضة اساسى) شعبة(الرابعةیع طالب التربیة العملیة الفرقة(توز

  ١٠/٢٠١٨/قالمواف االربعاء یوم                

  )٢٥رقم المجموعة:(
  طھ حسین اســم المدرسة

  :المشرف اســم
  ــة:فالوظیـــ

  رقم المجموعة:()
   اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  اهللا عبد على رمضان أسماء
  العال عبد احمد صابرین

  مبارك محمد العال عبد أسماء
 محمد محمود الراضى عبد أسماء
 مبارك محمد العال عبد أسماء
 عبده حسن محمد أسماء
  أحمد على محمود أسماء

 سالم على الحسن أبا االء
 

  

  رقم المجموعة:()
  ا  اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )(موعةرقم المج
  اســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

     

  
  
  


