
 )      علوم أساسي) شعبة(ةالرابعتوزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(

  ٣/١٠/٢٠١٩الموافقاالربعاء  یوم                

  )١رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمین اســم المدرسة:

  ــة:فالوظیـــ

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

  الوظیفــــة:
  
١
- 

  
  الرحمن عبد محمد أحمد نھلھ

  ىفوز نائل إسراء
  السید محمد خلف إسراء
  على محمد نشأت رانیا

  السید الظاھر عبد صفوت سندس
  على یوسف عادل ندا
  المجید عبد محمود عونى نھا

  حسین الراوى الجبار عبد منى
 

 خلیفة الرحمن عبد صدیق ابتسام 
  السید عباس ناصر اروى
 اهللا عبد عبده خالد اصالھ
 محمد الغنى عبد أحمد افنان
 العال أبو محمد الالع أبو االء
  سمالقا أبو الھادى عبد أحمد االء

 أحمد اسماعیل على ازھار

  )٣رقم المجموعة:(
  البادیة باحثة اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  وظیفــــة:ال

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

  
١
- 

 یدس الیزید أبو مدحت االء
 مھران أحمد جبریل الزھراء
 بخیت حسین أحمد الشیماء

 بدن أحمد عاطف امال
 عوض حسین أحمد أمانى
  حمد محمودم صالح امنھ

 على محمد على إسراء
 خلیل سلیمان محمد إسراء
 إبراھیم محمد محمد إسراء

  

 فرج حلیم مرزق انجى 
 مالك خلیل فوزي انجي

 المجید عبد علیوه یحیى انصاف
 محمد الحمید عبد محمد انوار
 لوقا بشاى نبیل ایفلین

  فرج ورد جمیل ایفیلین
 محمد حسن أسعد ایمان

  حامد ابراھیم أحمد ایھ
  مھران ابوالیزید عاطف نجالء

  
  
  
  



  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )٥ة:(رقم المجموع
  عبد اهللا وھبى اســم المدرسة:

  )٦رقم المجموعة:(
  وھبى اهللا عبد اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  فلتاؤوس تادرس القس ایمن أمانى
  ابراھیم مكین ایلیا انجى
  شوقى وصفى نصرى راندا

  عطیھ فھمى اسحق كریستینا
  حسن خلف كمال مھا

  یونس عطیھ أحمد إسراء
  أحمد فرغل أحمد اءإسر

  تمام أحمد أشرف إسراء
 

  بقطر عازر موریس مارتینا 
  ملیكة زكى نبیل مارى
  توفیق فؤاد صفوت مریم

  جبرائیل ناشد عماد مارتینا
 أحمد البدري كامل ایھ
 شحاتھ حسان مرزوق ایھ
 المجید عبد شعیب منصور ایھ
 سلیمان السید نبیل ایھ
 

  )٧رقم المجموعة:(
  لثورة ا اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٨(رقم المجموعة
  لثورة ااســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  أحمد اسماعیل مصطفى نعمھ
  المالك عبد مسعد نعیم میرا

  ضیف أبو محمد محمد إسراء
  مصطفى العاطي عبد مصطفى إسراء
  محمد أحمد منصور إسراء

  محمود نورحمد
  جرس بولس عادل ینھام
  

 محمود ھریدى سید إیمان 
 السید أحمد صالح إیمان
 حماد الاله عبد محمد إیمان
 الموجود عبد محمود محمد إیمان
 حصاوى أحمد محمود إیمان
  أحمد اهللا عبد محمد إیناس

  السید محمد حماده ایھ
  امانى احمد حسین عوض

  
  
  
  



  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )٩رقم المجموعة:(
  ناصر االبتدائیة بالشرقاســم المدرسة:

  ــة:فالوظیـــ

  )١٠رقم المجموعة:(
  بالشرق االبتدائیة ناصر اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  السید فؤاد أشرف أسماء
  الحق عبد عباس القط منار
 بغدادى أحمد ھشام محمد أمل

 أحمد ابراھیم الناصر عبد أسماء
 محمد محمد أحمد رغدة

  محمدین الشافى عبد وجیھ أسماء
  حامد أحمد الراضى عبد مھا

 مصطفى أحمد مصطفى أسماء

  نخنوخ ابراھیم الضبع أمانى 
  أحمد السید جمال أمانى
 أحمد ابراھیم نادى أمانى

 صبره ارفع أحمد أمل
 صبره صابر محمد أمل

 عیسى فؤاد اسحق أمیره
  رجب راضى جمال أسماء

  )١١رقم المجموعة:(
   طھ حسین اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )١٢(رقم المجموعة
  حسین طھاســم المدرسة: : 

   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  
  الحمید عبد صادق عاطف بسمھ
 على محمد لىع بسمھ
 اهللا عبد سید محمد بسمھ
  العزیز عبد أحمد محمود بسمھ

  الرحمن عبد أحمد الرحمن عبد دینا
  الرحیم عبد سالمان عزت دینا

  الحكیم عبد الھادى عبد فتحى أسماء
  یسن الرحمن عبد محمد أسماء

  
  

  على فتحى عادل أمیره 
  العزیز عبد أحمد الحمید عبد أمیره
  الحمید عبد ىخیر الحمید عبد أمیره
  محمود محمد فراج أمیره
  مصطفى عامر والى أمیره
  حكیم لحظى رزق سمرى دینا
 سمعان تامر نصري دیانا
  حكیم رزق سمرى دینا

  مرسى سلیم حربى أسماء

  

  
  
  



  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )١٣رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  :المشرف اســم
  ـــة:فالوظیــ

  )١٤رقم المجموعة:(
  االطاولة عرب اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 الاله عبد محمود ممدوح رانیا
 محمود ثابت جمال رحاب
 محمود سید خالف رحاب
 الفتاح عبد محمد مصطفى رحاب

  الغنى عبد خلیل مھرح
   غالب رشاد ناصر دینا

  سیدھم اهللا عبد سمیر راندا
   الاله عبد الحمید عبد أمانى

  على محمد الفتاح عبد ایھ
 

 اللطیف عبد المجد أبو الرحیم عبد رحمھ 
  محمد على كساب ابو رضوه

 أحمد محمود خالد رنا
 مرعى الحمید عبد محمد روان

 محمد السید محمود روشان
 محمد على حمدم روفیدا
  أحمد محمود العالمین أبو رویدا
  رزق حلیم ادور رانیا
  صابر صادق محمود نسمھ

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

  الوظیفــــة:

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

  
١- 

  ھاشم ذكى صالح رانیا
  بطرس تقى فرید رانیا

 ھمام السید عاطف ریھام
  ثابت رشاد محمود ریھام
 النبى عبد ثابت محمود ساره
  جید امنیر بھجت ساره

  أنور حلیم رأفت یوستینا
  محمود عمر منتصر اهللا ھبھ

  

 أحمد الوھاب عبد أحمد زینب 
 على حسن المبدى عبد ساره
 الحافظ عبد خلف كرم ساره
 مصطفى ابراھیم محمد ساره
  محمد سید محمد هسار
 حامد السید رفعت عبیر
 محمد أحمد على عبیر
  حسي الاله عبد على عال
  

  
  
  



  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )١٧رقم المجموعة:(
  طارق بن زیاد االبتدائیة اســم المدرسة:

  ــة:فیـــالوظ

  )١٨رقم المجموعة:(
  االبتدائیة زیاد بن طارق اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١
- 

 حسن محمد الحق عبد سماح
 مسعود المسیح عبد جمال سناء

  محمود السید محمد عائشھ
 حسن عرفات محمد ساره 

 محمد الحلیم عبد محمد سھام
 عزوز محمد العظیم عبد سوزى

 محمد أحمد محمد شذا
  عمارذ أحمد العال عبد شروق

 نور عالم یاسر یسرا
 

 اهللا جاد مھنى رومانى شیرین 
 أحمد عبده نصر شیماء

 زید أبو محمود الرحیم عبد صابرین
 قاسم أحمد أحمد صفاء
  السمان على طلعت صفاء

  محمود محمد محمود كریمان
  میخائیل شھدى جرجس مادونا
  بنیامین فوزى لویس مارى

 ابراھیم لوندى ابراھیم ایوستین

  )١٩رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانى اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

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

  
١
- 

  لبیب نعیم ایمن مارینا
  بشندى موسى صبحى مارینا
 سسرجیو الضبع عادل مارینا
 حسین محمد حسین فاطمھ
 القادر عبد الرحمن عبد نورالدین فاطمھ
 حكیم كمال ناجى كاترین

  جید حلمي عزت كرستینا
  
  

  جعفر أحمد أحمد منى 
 ویصا بسطا خلف مریم
 قلد خلف رومانى مریم
  جرجس شكرى رومانى مریم
  محمد محمود أحمد غاده
  أحمد محمود جمال غاده

  نمرجا اهللا رزق زكریا یوستنینا
  

  
  
  



  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ١٠/٢٠١٩/الموافقاالربعاء  یوم                

  )٢١رقم المجموعة:(
  نجع سعودى اســم المدرسة:

  ـــة:فالوظیــ

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

  الوظیفــــة:
  
١- 

  مسعد شنوده عادل ینامار
 ناشد عبده فایز مریانھ

 حبیب صادق ماھر منال
 السید محمد رشاد ندا
 سباق السمیع عبد محمود ندا

 السید على رأفت ندى
  حسن ھاشم أحمد مھا
  اسماعیل الراضى عبد محمود منار

  
 

 السید محمد رشاد ندا 
 على یوسف عادل ندا

  السید على رأفت ندى
 ابراھیم جودالمو عبد ابراھیم ھاجر
 الجواد عبد الھادى عبد سعد ھاجر
 عمر الاله عبد المنطلب عبد ھالھ

  خلیفھ محمد ابودھب ھایدى
 فھمى عوض سمیر یوستینا

 

  )٢٣رقم المجموعة:(
  النھضةاســم المدرسة:

   الوظیفــــة: 

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

  
١- 

 حسن عدلى محمود ندى
 محمد الھادى عبد حمدي نسمھ
  حمید خلف سالمة نسمھ

  امیرة محمد احمد حسن
 حماده العزیز عبد سعد ھبھ
 السید محمد الرحیم عبد ھبھ

 أحمد السید أحمد ھدى
  

 العال عبد خلیفھ خلف نھال 
 الرحمن عبد محمد أحمد نھلھ
 عماره الرؤوف عبد نھى
  الرحیم عبد عابدین سعد نورا
  على شوقى على ھدى
  رزق العزیز عبد عادل ھناء
  عزیز خیري نشأت نیفین
  حسین توفیق حسین ابرار

  
  
  
  



  
  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )٢٥رقم المجموعة:(
  البتدائىمعھد العارف ا اســم المدرسة:

  ـــة:فالوظیــ

  )٢٦رقم المجموعة:(
  االبتدائى العارف معھد اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

 حسین عبده اهللا عبد ھناء
  الرازق عبد المجد أبو تمام ھیام
 السمیع عبد الرؤوف عبد جمال والء
 أحمد محمد سمیر والء
 متولى مطاوع محمود والء
  حافظ دأحم صفوت یارا

 أحمد الرحمن عبد یحیى یاسمین

 محمد عبده خالد محمد 
  محمد  وجیھ محمد
  ابراھیم أحمد محمود إسالم

  النعیم عبد ابوالحسن الغول محمود
  الصمد عبد على زكریا یحیى
  محمد عطیھ محمد طارق
  رضوان محمد ھالل محمد
   أحمد محمد عادل محمد

  )٢٧رقم المجموعة:(
  على عثمانالبطل  اســم المدرسة:
   اسـم المشرف:

  الوظیفــــة:

  )٢٨(رقم المجموعة
   عثمان على البطل اســم المدرسة: :

   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

 حبیب ثابت رفعت باسم
  مشمش فكري وصفي باھي
  عویضھ لطفى ماھر بیتر

  جاد عطا رأفت بشوى
  الرحمن عبد كمال محمد صالح

  الحافظ عبد رشاد محمد الرحمن عبد
  على العظیم عبد لیسى محمد

  فلتس نعیم محروس ابانوب
  

  زارع رسمى راضى شنوده 
  ابادیر عزیز عبده داود
  الملك عبد شاكر مقبل سعید
  الشھید عبد منیر جوزیف جوى
  طفى محمد أحمد التونى وائل

  شحاتھ عجیب رأفت كیرلس
  غبریال شفیق جرجس ابانوب
   عطیھ كامل شلبى ابانوب

  
  

  
  
  



  
  

  )      علوم أساسي(شعبة) الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٣/١٠/٢٠١٩الموافق االربعاء یوم                

  )٢٩رقم المجموعة:(
   رشا جالل باخمیماســم المدرسة:

  ـــة:فالوظیــ

  رقم المجموعة:()
   اســم المدرسة:
   اســم المشرف:

  الوظیفــــة:
  
١- 

  تمام مدأح جمال ھبھ
  یس العزیز عبد الكریم عبد علیاء

  والء أبو الحمد حامد
  أحمد محمود جمال غاده
  أحمد المبدى عبد البدرى أمیره
  محمد مصطفى طلعت محمد دھب
  السید زكى رفعت نھى
  حسن عدلى محمود ندى

 

  

  )٣٠ رقم المجموعة:(
 االبتدائیة الغریزات اســم المدرسة:

  الجدیدة
   اسـم المشرف:

  یفــــة:الوظ

  )(رقم المجموعة
   اســم المدرسة: :

   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  
١- 

  الوھاب عبد حسن السید ابراھیم
  العال عبد بخیت قناوى أحمد

  سعید توفیق عاطف سدورا
  جرجس سعید طلعت ریفان
  حسین الحلیم عبد أحمد جھاد
  حسن الحفیظ عبد حسن على
  هالال عبد فتحى اسماعیل أحمد
  ابوضیف نجم خلف أحمد

   


