
 )      لغة عربیة ) شعبة(أساسيالرابعة(توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة

 من كل اسبوع١٠/٢٠١٩الموافق  / الثالثاء یوم

  )١رقم المجموعة:(
  طھ حسیناســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢رقم المجموعة:(
  ینحس طھ اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  شحات أحمد محمود ابتسام
  سلیمان أحمد یسین إسراء
  حسن بریدى البارى عبد إیمان

  اعمر محمد بخیت ایھ
  أحمد سرور رجب جیھان
  عثمان السید الرحمن عبد ریھام
  السمیع عبد الجابر عبد صالح سمیھ

  إبراھیم أحمد محمد نوارا
  ندى عثمان على

  مھ فتوح على قبیصىنع
  

 على الحفیظ عبد على ابتھال  
  ایھ طھ محمد

 دردیر محمود سمیر ازھار
 أحمد الغیطانى أحمد إسراء
 محمود سید جابر إسراء
 عثمان أحمد صابر إسراء

 امیمھ عالء كامل
  محمد اللطیف عبد محمد إسراء

  شیماء محمد سالمھ
  اسراء یسین أبو القاسم فرغلى

  )٣رقم المجموعة:(
  عرب االطاولةســم المدرسة: ا

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة:(
  االطاولة عرب اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  عكاشة محمود رجب إسراء
  الرحمن عبد زید أبو سعد عبیر

  السید أحمد السید صفاء
  على معبد الفالح نھاد
  مدمح على محمد وفاء
  أحمد حسین أحمد والء

  اهللا عبد دسوقى نشأت یاسمین
  أحمد محمد أحمد یسرا

  أسماء رجب محمود محمد

  الرحیم عبد رفاعي أحمد ابتسام 
  حسن محمد على ابتسام
  العزیز عبد حسن سعد ابتسام
  سلیمان معوض خالد أسماء
  أحمد على اهللا عبد أسماء
  محمود الرحمن عبد محمد غاده

  دقصا حسن على عفاف
  عارف الرحیم عبد سلمى یاسمین

  ھبة محمود احمد عبد الرحیم
  
  
  



  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافق الثالثاء یوم

  )٥رقم المجموعة:(
  الرشاداســم المدرسة: 
    اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٦جموعة:(رقم الم
  :ملحقة المعلمیناســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  بخیت محمد السید أمیره
  جمعھ الحمید عبد الباسط عبد أمیره
  مھنى محمد شریف أمیره
  محمود شعبان مراد إیمان
  على محمد على أسماء
  خلیل محمد ایمن ساره
  صدیق الرحمن عبد محمد میاده
  محمود والفتوحاب محمد رحاب

 حماس محمد امین محمود

  المجید عبد الرحیم عبد أحمد اسراء  
 اهللا خلف قاسم ابوالنجا أسماء
 محمد الجواد عبد أحمد أسماء
 أحمد الرحمن عبد خالد أسماء
  اهللا عبد محمد خلف أسماء
 محمد محمود رجب أسماء
 محمود زید أبو رشدى أسماء

  فاطمة طلعت صابر
                     أحمد مصطفى محمود أمانى

  
  )٧رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانىاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة:(
  بیل فراجن اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  أمین محمد ایمن ایھ
  أحمد الدردیر رمضان أسماء

 امیرة جمال عبد العال
 جمعة المجد أبو اللطیف عبد أسماء
 الرحیم عبد على محروس أسماء
  محمد زغلول محمد أسماء

 اسماعیل العال عبد العزیز عبد االء
  نورالدین الھادى عبد عاطف الھام

  

  سلیمان السید ممدوح ریھام 
  الواحد عبد السید فتحى ریھام
  محمد أحمد الباسط عبد رحاب
  الاله عبد محمود والء

  السمیع عبد الجابر عبد حصال سمیھ
  الرحمن عبد محمد الكریم جاد ھیام
  حسین على خلف فاتن

  محمد على خلف أمانى
  

  

  
  
  



  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافقالثالثاء  یوم

  )٩رقم المجموعة:(
  اتملحقة المعلماســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٠رقم المجموعة:(
  المعلمات ملحقة اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

 أسماء صالح عبد الخالق
  مرعي السید حسن أمیره
 العال عبد أحمد خیري أمیره
 محمد أحمد الجلیل عبد أمیره

 اسراء طارق مصطفى
  محمود میدالح عبد نھرو امیمھ
  ثابت صالح ناصر إیمان
  محمد یوسف محمد إیناس

 ھمام بركات أحمد ایھ

 الرحیم عبد حسین أحمد إیمان  
 الغنى عبد الحفیظ عبد أحمد إیمان
  عثمان مصطفى أحمد إیمان
 أحمد محمد خلف إیمان
 عباس ابراھیم فتحى إیمان

 مھا شوقى عثمان
 ابراھیم محمد محمد إیمان
 أحمد حسنین محمود إیمان

  محمد فؤاد أحمد ایھ
  )١١رقم المجموعة:(
  باحثة البادیةاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة:(
  البادیة باحثة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 الحمید عبد المجد أبو خالد ایھ
 اثار محمود النمر 

 محمد دأحم رضوان بدور
 الرحیم عبد ثابت محمود بدور
 ھاشم محمد أحمد بسمھ
  الرحمن عبد أبوالغیط فؤاد بسمھ
 محفوظ أحمد على تغرید
  على محمد على تیسیر

  محمد سید الرحیم عبد ثریا

 بدر محمد أشرف جھاد 
  الاله عبد أحمد عصام جھاد

 حامدي لطفي رفعت جیھان
  إسماعیل على محمد صابر حلیمھ
 على لسیدا أحمد حنان
  محمد قبیصي رمضان حنان

  أحمد جیالني خلف خدیجھ
  محمد حسن الناصر عبد یاسمین

  فاطمة على زكى مجاھد
  
  
  
  



  
  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافق الثالثاء یوم

  )١٣رقم المجموعة:(
  ر االبتدائیةالنصاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٤رقم المجموعة:(
  االبتدائیة النصر :اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١  
.-  

 محمود رشدى فؤاد خلود
 محمد شاكر محمد خلود
 محمد محمد مجدي دالیا
 أحمد حسن ممدوح دالیا
 یوسف ریاض یوسف دالیا

 د الروؤفامنھ محمود ع
 مریم عبد العزیزعبد الاله

 محمد اللطیف عبد الرحمن عبد دعاء
 الموجود عبد خلف ممدوح دعاء

  ریھام محمود عبد الوارث  
  قناوى مرسى حماد دینا
  اهللا عبد محمود الرحیم عبد دینا

  محمد حامد أشرف راندا
  أحمد على أحمد رانیا
  على رمضان على رانیا
 السنوسي محمد یوسف رانیا
  محمد محمد أحمد اءرج

  أحمد عثمان افتوح دیانا
  )١٥رقم المجموعة:(
  طارق بن زیاد االبتدائیةاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة:(
  االبتدائیة زیاد بن طارق اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 عطیھ محمد جمال رحاب
 محمود السید محمد رحاب
  أحمد أمین عادل رحمھ

   محمد على ثروت ریم
  ھمام على الراضي عبد ریھام

  دنیا فتحى على فرحان
  محمد حافظ الحلیم عبد وفاء

  ھاجر احمد السید
  

 حسین على یحى ریھام 
 ابوالمجد على العزیز عبد زینب
 خلیل محمد ایمن ساره
 محمد أحمد خیرى ساره
 محمد السید صالح ساره

 أحمد قاسم محمد ارهس
 الفتاح عبد الشكور عبد محمود ساره
 على كامل مصطفى ساره

  
  
  
  



  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافق الثالثاء یوم

  )١٧رقم المجموعة:(
  البطل على عثماناســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   یفـــــــــــة:الوظ

  )١٨رقم المجموعة:(
  الثورة :اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  صادق المجید عبد محمد سحر
  سلیمان السمان على سعاد

  شیماء محمد حجازى
  محمد الكریم عبد عادل سلمى
  ھریدى الاله عبد حسن سماح
  جیالني محمود عطیھ سماح
  عرابى محمد بكر سمر
 الورداني محمد حمدي والء

  محمد محمود حامد سھام  
 عثمان أحمد محمد شروق
  محمود سید محمود شروق
 الدین علم أحمد محمد شرین
 منصور على أحمد شیماء
 محمد أحمد السید شیماء
 توفیق رشدى حسنى شیماء
  حس الرحیم عبد حیدر شیماء

  )١٩رقم المجموعة:(
  عبد اهللا وھبىاســم المدرسة: 

   المشرف: اســم
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  
  سلیمان ابراھیم رجب شیماء
  بیومى أحمد كمال شیماء
 محمود الحفیظ عبد محمد شیماء
 أحمد محمود محمد شیماء

  ایمان احمد مصطفى
  إبراھیم محمد محمد صفاء

  إبراھیممد محمد شیماء مح
  ابرار صالح محمود احمد عبد الخالق

   
 عمر اللطیف عبد عاطف علیاء

  یارا ایمن حسانین
 حسن أحمد ثروت غیداء
 محمد اسماعیل فرید فاتن

 قناوى الرحمن عبد رفاعى فاطمھ
 رشوان محمد صابر فاطمھ

 اسماء رشدى أبو زین 
  یاسمین أبو عشور عبد الحفیظ

  

  
  
  



  
  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة بیةالتر طالب توزیع

 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافق الثالثاء یوم

  )٢١رقم المجموعة:(
  نبیل فراج اســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٢رقم المجموعة:(
  النھضة :اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  محمد حماده أحمد لمیاء
 على أحمد عماد مروه

  مروة عبد الحكیم مجاھد
  محمود عبده ناصر والء
  العزیز عبد حسانین ایمن یارا

  علیاء عطیة عبد العال
  الحمید عبد شوقى اوسام ھند
 محمود حسین أنور ندى

 مروة عمر خیرى عبد الجواد  
 الراوي اهللا جاب محمود مروه
 الدین نور محمود مروه

  اء السید احمددع
 أحمد نصرالدین الدین سعد والء
 محمود ذكى الحارس عبد والء
 محمد محمود الحكیم عبد والء

  ھبھ عبد الرحیم عبد الفتاح 
 
  

  )٢٣رقم المجموعة:(
  سعودى نجعاســم المدرسة: : 

   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة:(
  سعودى نجع اســم المدرسة:

  المشرف:اســم 
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  
  الاله عبد محمود أحمد ایھ

  أحمد قاسم محمد ساره
  حامد سید مجدى رنا

  أمین اللطیف عبد لطفى علیاء
  الرؤوف عبد أحمد عصام سومیھ
  على محمد كمال مروه

  إبراھیمدعاء كمال احمد 
  ابراھیم محمد رشاد سحر

  

  
 أحمد سید محمود منار
 على دینال كمال مصطفى منار
 المجید عبد فتحى اهللا منة
 على قدر الزوكي منى
 رمضان على بخیت منى
 محمد الجواد عبد جمال منى

 الاله عبد الرحمن عبد محفوظ إیمان
  جادالرب محمد الباسط عبد مھا

  

  



  
  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافقالثالثاء  یوم

  )٢٥رقم المجموعة:(
  الساداتاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٦رقم المجموعة:(
  االبتدائیة قلفاو :اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  أحمد ھاشم ابراھیم ھیام
  محمد محمود حامد ھیام
  السید خلف ھدى

  محمد فھمى حسن رجوى
  السید الشلقامي أحمد ھالھ
  محمود كریم حامد سحر

    محمد أحمد سید مدیحھ
  الرحمن عبد محمد حنفي مروه

 

 اسماعیل محمود الفتاح عبد مى  
 محمد قاسم العابدین زین نادیھ
 أمین محمد محمود نجالء

 محمود على عثمان ندا
  سلیم محمد على نرمین

  أحمد محمد محمود ھبھ
  عبادى على یاسمین
  ھاشم عباس محمد فاطمھ

  )٢٧رقم المجموعة:(
  العھد الجدیداســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة:(
  العھد الجدید اســم المدرسة:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 بیومي السمان فتوح نھال
 الدین كمال أحمد اسماعیل نھلھ
 محمد أحمد الناصر عبد نھى
 أحمد الصغیر الرحیم عبد انور

 عبده السید أحمد ھاجر
 الرحیم عبد السید كامل ھاجر
  حسن جابر دسوقى یسرا

  أسماء خطاب محمود ضیف اهللا

 ابراھیم محمد السید أحمد 
 أحمد عزالدین خیرى أحمد
 ھاشم فوزى عادل أحمد
 سید قاسم الرسول عبد أحمد
 أحمد محمد عطاء أحمد
 محمد عطیفى عطیھ أحمد
  ابوضیف محمد على دأحم

  
  
  
  



  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافقالثالثاء  یوم

  )٢٩رقم المجموعة:(
  نجع سعودىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٠رقم المجموعة:(
  :طھ حسیناســم المدرسة

  ــم المشرف:اس
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  السید بسیونى السید أحمد
  على محمد جمال الرحمن عبد

  السید أحمد محمد السید محمد
  اشرف حامد سید

  محمود العزیز عبد حنفى یحیى
 عمر جاد الصباح إسالم
 العال عبد محمد عطا إسالم
 أحمد ابوضیف محمد إسالم

 على محمد على أحمد  
 ابراھیم دأحم كمال أحمد
 محمد حسین كمال أحمد
  محمد السید ناصر أحمد

  ھشام اشرف محمد كامل
  محمد أحمد محمد الحسین

  احمد خالد حسن عبد المحسن
 حسین خیري الراضي عبد محمد

  
  )٣١ رقم المجموعة:(
  فراج نبیلاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٢رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانى ة:اســم المدرس

  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  سعد محمد على أحمد
  أحمد مرسى الرحمن عبد أحمد

  محمد سلطان الفرج روض سامح
  على حسین كریم على
  محمود محمد محمود كارم

  ھاشم ممدوح محمد
  عمران محمد حسنى محمد
  محمد أحمد صابر محمد

  
  

  أحمد محمد الظاھر عبد انور 
 أحمد عزالدین محمود بھاء
  أحمد محمد الفتاح عبد جالل
 شبیب الغنى عبد أحمد حمزة
 محمود الھادى عبد محمد خالد
  إسماعیل محمود فتحى خلف خالد
  أحمد تمام ذكریا نور

  ابراھیم على محمود الزھراء
  محمد قبیصى حسین الھام

  
  
  



  
  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافق الثالثاء یوم

  )٣٣رقم المجموعة:(
  االتحاداســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٤رقم المجموعة:(
  :ناصر االبتدائیةاســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  محمد على ابراھیم رجب
  محمد یحیى محمد رشاد

 الاله عبد شحاتھ ابراھیم شحاتھ
 عبدالرحمن الحمید عبد أشرف شریف
 محمود محمد أحمد الدین عصام
 عالم الحلیم عبد محمد عمرو

  فرید ربیعى أبو النجا رشوان
  محمد أبو الحسن عبد الرحمن

  
 

 یوسف محمد أحمد صالح  
 على حسن على عادل

 أحمد الحلیم عبد بكري عاصم
 اهللا حمد لىبھ صابر الرحمن عبد
 محمد محمود ناصر الرحمن عبد
 حارس محمدین الرحمن عبد اهللا عبد
  أحمد ادم القدوس عبد المؤمن عبد

 العال عبد الوفا أبو جمال محمد
  

  )٣٥رقم المجموعة:(
  معھد العارف االبتدائىاســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٦رقم المجموعة:(
  بالكتكاتھ االبتدائیة إبراھیم علي :اســم المدرسة

   اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 محمد محمود أحمد كرم
 موسى كرم محمد

  العال عبد محمود ناصر كریم
 البدرى حمدان نصرت محمد

 الرحمن عبد محمد أحمد محمود
 على محمد جمال محمود
 ابوضیف محمود صابر محمود
  المولي عبد أحمد فوزي محمود

  كریم بھاء الدین احمد عبد اهللا

  العال عبد على محمود الحسیني 
  ابراھیم العظیم عبد راضي الناصر عبد

  المولى عبد حبیب على یاسر
  أحمد صبرى ایمن محمد
  محمد فیض رضا محمد
  أحمد الفضیل عبد العال عبد محمد
  اغویل على زیان محمد

  اسماعیل محمد السید شیماء
  شامھ بوأ محمد الوحید عبد رانیا

 رفاعى الدین نور الصغیر االمیره
  

  

  



  )      عربیة لغة أساسي(شعبة) لرابعةا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
 اسبوع كل من١٠/٢٠١٩/  الموافقالثالثاء  یوم

  )٣٧رقم المجموعة:(
  البطل على عثماناســم المدرسة: 
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٨رقم المجموعة:(
  : التحریر بطما اســم المدرسة

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١
-  

 ایمام اللطیف عبد أحمد مصطفى
 أحمد ھاشم رفاعي مصطفى
  العال عبد المقصود عبد محمود مصطفى

 كرم عنتر عبد الحمید
  العال عبد محمد أحمد مؤمن
  أحمد كامل محمد أشرف ھشام
  أحمد سلیمان الحي عبد یاسر

  وقاد أحمد شحاتھ یوسف
  أحمد السید محمد عمر

 العال عبد السید عوض محمود

  زكى محمد ناصر الذاكي  
  السید محمود مصطفى محمد
  صدیق الوھاب عبد صدیق محمد
  محمد الرحیم عبد حمدي أحمد
  سالمھ محمد عباس أحمد
  محمود أحمد محمد أحمد

  )٣٩رقم المجموعة:(
  النصراســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤٠رقم المجموعة:(
  باحثة البادیة: المدرسة اســم

  اســم المشرف:
 الوظیفـــــــــــة:

  
١
- 

  
  اسراء احمد عبد اللطیف

  یسرى حسنى عزوز
  أسماء احمد تمیم

  لبنى ناجح عبد الفتاح
  امیرة خلیفة سید
  ھبة جمال محمد 

  رانیا عبد الھادى خلیفة
  أحمد زكریا یحیى ساره

   
  على نادر على أمانى
  الرحمن عبد اشرف دعاء

  محمد اسماعیل الباسط عبد شیماء
  محمد محمد الفتاح عبد منار
  المجید عبد محمد السید ھناء
  محمد اهللا فتح الدین محي میار
  أحمد المجید عبد الناصر عبد سناء
  ابراھیم راجح شرقاوي عبیر

  
  
  


