
  
  )      طفولة( شعبة)   الرابعة ا( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    االربعاءالموافق یوم           

  )١رقم المجموعة:(
  على بن ابى طالب بالشرقاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   فـة:الوظی

  )٢رقم المجموعة:(
  بالشرق طالب ابى بن علىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

   الوظیفــــة:
  
١-  

  
 خضیرى محمد حسین ابتسام
 محمد العال عبد سید ابتسام
 یونس صابر عاطف إحسان
 أحمد على أحمد إسراء

 ایمان حامد عبد الرحیم
 اللطیف عبد العاطى عبد إسراء

  

    
  محمد السید محمد إسراء
  أحمد سید محمد إسراء
  بكیر على محمد إسراء
  محمد نجاتي مصطفى إسراء

  أسماء احمد یونس قاسم
  حجازي كامل ناصر الھام

  اسراء مدحت رشاد عارف
  

  )٣رقم المجموعة:(
  بالشرق طالب ابى بن على اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

  الوظیفـــــــــــة: 

  )٤رقم المجموعة:(
  بالشرق طالب ابى بن على اســم المدرسة:
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  إبراھیم  محمد إبراھیم أسماء
 حسن الزاھر عبد جابر إكرام
 محمد الحلیم عبد عادل إكرام

 یاسمین حمادة على عباس
 محمد سلیم حسن الھام
 علیان محمود فھمى الھام
 على سالم رشاد محمد الھام

  أسماء عمر السید محمد
  

    
  أحمد العزیز عبد ناصر أمانى

  حمص السید على أمل
  محمود محمد سمیر أمنیھ

  أسماء ناصر محمد السید
  أحمد محمود ابراھیم أمیره
  الاله عبد على حسین أمیره
  عساف أحمد سید أمیره
  أحمد مصطفى صالح أمیره

  
  

  
  



  
  توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة(الرابعة )  شعبة(طفولة)      

  ١٠/٢٠١٩یوم االربعاء الموافق    /           

  )٥رقم المجموعة:(
  بالشرق طالب ابى بن علىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـة :

  )٦رقم المجموعة:(
  بالغرب طالب ابى بن على اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  
  السید یوسف عاطف أمیره
  على لراضىا عبد على أمیره

  ایة فرج ربیعى محمد
   حلمي الرحیم عبد محمد أمیره
  محمود ھریدى محمود أمیره
  اسماعیل حسن مصطفى أمیره
   حسن حسین حسن أمیمھ

  الرحیم عبد محمد اهللا عبد ساره
  
  

    
   مصطفى السید جمال اسراء

  الرحیم محمدعبد اهللا سارةعبد
  دھب أبو السید حسنى إیمان
 ھرفاع حسن خلیفھ إیمان
  حجازى كامل ناصر الھام

  امال عبد العال عبد الرحمن
  امنیة محمد السید عبد الوھاب

  امیرة حسین على عبد الاله
  

  )٧رقم المجموعة:(
  بالغرب طالب ابى بن على اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   الوظیفـــة:

  )٨رقم المجموعة:(
  بالغرب طالب ابى بن علىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفـــــــــــة: 
  
١-  

  
  الاله عبد المحسن عبد صالح ساره
  محمد ابراھیم محمد إیمان
  المولي عبد أحمد محمد إیمان

  اسماءعبد الظاھر احمدسالم
  محمد الزھري محمد إیمان
  العال عبد محمد أمیمھ

  الموجود عبد خلف أشرف آیھ
  

    
  على العظیم عبد حسین ایھ

  أسماء محمود محمد بخیت
   قناوى شحاتھ سید ایھ
  العزیز عبد أحمد شمس ایھ

   على الحفیظ عبد یوسف منار
  اهللا عبد ابوالیزید محمود منال
  یوسف الرحیم عبد ایھ

  احمد عبدالعال مختار الھام
  
  

  



  
  )      طفولة(شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    

  ١٠/٢٠١٩/    االربعاء الموافق یوم           
  )٩رقم المجموعة: (

  بالغرب طالب ابى بن اســم المدرسة: على
  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة: 

  )١٠رقم المجموعة: (
  بالغرب طالب ابى بن اســم المدرسة: على

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة: 

  
١ -  

  
  حسانین جابر الوھاب عبد ایھ
  رزق أحمد قبیصى ایھ
  المجید بدع السید محمد ایھ
  السید محمد محمد ایھ
   محمد الباري عبد محمود ایھ

  محمد العزیز عبد رأفت نھلة
  العزیز عبد محمود نھلھ

  
 
  

    
  محمود مرسى حسین بسمھ
  الرحیم عبد اهللا جاد سید بسمھ
  خمیس محمد مصطفى تسنیم
  محمد العال عبد أحمد تیسیر
  محمود الرحیم عبد أحمد جھاد
  حسن محمود أحمد جھاد

  محمد المنعم عبد طلعت ھادج
  

  )١١رقم المجموعة:(
  محمد كاملاســم المدرسة: الشھید طیار

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:  

  )١٢رقم المجموعة:( 
  كامل طیارمحمد الشھیداســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

  الوظیفـــــــــــة: 
  
١ -  

  
  الرؤوف عبد محمد صفوت حسناء
  أحمد الجید عبد العال عبد حسناء
  محمد العظیم عبد حسناء

  الباسط عبد على حال
  ابوالعال ابراھیم اسماعیل حمدیھ
  محمد حافظ ابراھیم حنان
  الرحمن عبد محمد كامل حنان
  محمد على یسري حنان

  

    
  محمد مدنى االخر عبد دالیا
  طالب أبو على محمد دالیا

  على الضبع دیب دعاء
  محمد على الحلیم عبد دعاء
  زید أبو محمود الحى عبد ءدعا

  محمد محمد سامح سارة
  الحمید عبد حسن أحمد دنیا
  على القادر عبد العال عبد دینا
  
  

  

  



  
  )     طفولة(شعبة)  الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    االربعاءالموافق یوم           

  )١٣رقم المجموعة:(
  قلفاواســم المدرسة: 

  لمشرف: اســم ا
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٤رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: عرب االطاولة

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة: 

  
١-  

  
  اللیثى أحمد قدرى دینا

  صابر مسعد أسعد راندا
   المولى عبد اهللا عبد ایمن راندا
  على محمد اللطیف عبد رانیا
  على أحمد محمد رانیا
  محمد اؤوفالر عبد محمد رانیا
  اللطیف عبد الدین شھاب محمد رجاء
  محمد السید جابر رحاب

  

    
  رانیا شوقى یعقوب توماس

  عباس عطا وسام رحمھ
  السمیع عبد الاله عبد محمد رشا

  حامد حسن حامد رغده
  محمد على الرحمن عبد رنا

  أحمد النبي عبد محمد رندا
  توفیق أدیب رومیل روشان

  

  )١٥رقم المجموعة:(
  االطاولة عرب لمدرسة:اســم ا

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة:(
  االطاولة عرباســم المدرسة: 
   اســم المشرف:
  :الوظیفـــــــــــة

  
١-  

  غادة عبد العال عباس ابراھیم
  محمود محمد على ریھام
  طیفور محمد على زھراء
  مصطفى محمود یحیى زھراء
  جاد السمان انور زینب

  محمد البدرى الرحمن عبد سمیر ینبز
  على الحفیظ عبد بخیت ساره
  حسن ادریس جمال ساره

  

  على الفتوح أبو الدین عالء غادة  
  السید أحمد عادل ھبھ

  محمد الرحیم عبد على ساره
  أحمد حمزه الضوى سحر
  حسانین یوسف رفاعي سلمى
  محمود محمد العظیم عبد ندى

  محمدین محمود الدین بدر سلوى
  السید نطر اننورھ

  
  
  



  
  )      طفولة(شعبة)   الرابعة ا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    االربعاءالموافق یوم           

  )١٧:   (رقم المجموعة
االطاولة اســم المدرسة: عرب  

   اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة: 

  )١٨رقم المجموعة:  (
  النھضةاســم المدرسة: 

  ـم المشرف:اسـ
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  الرحیم عبد العال أبو سالم سماح
  محمد ابراھیم صالح سماح
  العال عبد السید محمد سماح
  على أحمد ثابت سمر
  ھریدى حسنى عصام سمر
  محمد الرزاق عبد محمود سمیھ

  محمود ابوالسعود مدحت عائشھ
  محمود محمد أحمد شیماء

  

  امام جاد أحمد شیماء  
  رفلھ كامل عاطف نھسوس

  عطا محمود أحمد شیماء
  یوسف غالي سامي انجي

  شاروبیم عوض سامى ایرینى
  جادالرب حسین السید شیماء
  أحمد عدوى الباسط عبد شیماء
  أحمد العال عبد الحمید عبد شیماء

  
  )١٩رقم المجموعة:(

  اســم المدرسة: النھضة
   اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠ة:(رقم المجموع
  النھضة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  اللطیف عبد صابر ممدوح شیماء
  عسران شحات سالمھ صابرین

  الرحمن عبد ضیف أبو ضحى
  اسماعیل حسین أحمد عبیر
  أحمدریاضى محمد أحمد عبیر
  عطیھ ضاحى محمود عزه
  أحمد البدرى مھدى عال
  

  فاتن خالد أبو الحمد عبد الحمید  
  مارینا عاطف توفیق

  فاتن عبد الرازق إبراھیم على
  فلسطینمارینا لطفى جاد 

  جریس  زكى صالح ساندى
  مارینا مكرم موریس جید
  فاطمة السید احمد حسین

  
  

  
  



  
  )      طفولة(شعبة)  الرابعة ا(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ١٠/٢٠١٩/    الموافق  اءاالربع یوم           

  )٢١رقم المجموعة:(
  المعلمین اســم المدرسة: ملحقة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٢رقم المجموعة:(
  المعلمین ملحقة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
  

  سلیمان حسین الفتاح عبد فاطمھ 
  على محمود الوارث عبد فاطمھ
  امام بخیت عشرى فاطمھ
  محمد حسانین عید فاطمھ
  برسوم فاروق مالك مارینا

  مرید اسحاق طلعت مارسیل
  حكیم قدیس ماھر مارى
  عزیز زكرى مجدى مریم

  
  

  العال عبد محمد محمد فاطمھ  
  البیباري منصور محمد فاطمھ
  حنا اقالدیوس وجیھ فیبى

  جریس اسكندر جریس كاترین
  مسعد عدلى فتحى كاترین
  ابراھیم وھیب عقوبی كاترین

  بدروس ویصا مدحت كلیر
  ینى زكریا مجدى مریم

  )٢٣رقم المجموعة:(
  ملحقةالمعلمین اســم المدرسة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــة:

  )٢٤رقم المجموعة:(
  التجریبیة اللغات اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
  

  دالیا عادل عزیز بسالى
  عطیھ محمود نعمالم عبد ایھ

   على أحمد كمال إیمان
   محمد أشرف امال
  محمد ابراھیم أشرف ندى

  خلیل نصحى فتحى ماریا
  غالى لطیف جوزیف مارینا
  شاكر فرید عادل مارینا

  

  ابراھیم حلمي مؤمن مارینا  
  توفیق مھاود نصحى مارینا
  اهللا رزق عطیھ الروؤف عبد مدیحھ

  احمد محمد اسامھ نورھان
  حماده محمود أحمد فاطمھ

  الرحیم عبد كمال حمدي نھى
  محمود محمد الحمید عبد مروه

  

  
  



  
  

  )      طفولة(شعبة)   الرابعة(الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
             ١٠/٢٠١٩/    االربعاءالموافق یوم

  )٢٥رقم المجموعة:(
  التجریبیة اســم المدرسة: اللغات

  اســم المشرف:
   ـة:الوظیفــــــــــ

  )٢٦رقم المجموعة:(
  التجریبیة اللغات اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  المقصود عبد محمد أحمد فاطمھ
   محمد ابراھیم عصام منار
  محمود أبوعلى محمد منار
  اهللا عبد بخیت محمد منار
  سعید جرجس جمال مریم
  عطاهللا حلمي عادل مریم
  یوسف سیدھم عزت مریم
  غبریال أیوب عزیز مریم

  

  ابوحلقھ بخیت كامل مشیره  
  اهللا عبد حارس أحمد منار
  الرحمن عبد شحات حسن منار
  حسن العال عبد حسن منار
  على خلیل الدین عالء مریم
   عبید حبشى كامل مریم
  لطیفى محمد أحمد نعمھ
  الحفیظ عبد ناصر اهللا ھبة

  
  ٠٠)٢٧رقم المجموعة:(

  اســم المدرسة: الثورة
  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  ٠٠٠٠)٢٨رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  محمود محمد أشرف ناریمان
  یوسف محمد رزق نریمان

  محمود عشرى أحمد ندى
    قاسم قاعود أحمد ندى
  عطیفي حفني رمضان ندى
  خلیفھ اهللا خلف عنتر ھالھ
  اقالدیوس فتحى جمال یامار

  برسوم فاروق مالك مارینا
  

  عطیھ بشاي سعد نرمین  
  خلھ عیاد كیال نسرین
  أحمد الحمید عبد أحمد نشوى
  السید محمد كمال نشوى

  صاروفیم بباوى مسلین نفین
  أحمد السید أشرف نھال
  شنودى عزیز منیر مریم

  
  



  
  )      طفولة( ةشعب)   الرابعة ا( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

              ١٠/٢٠١٩/    الموافق االربعاء یوم          

  )٢٩رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة :اللغات التجریبیة

  :المشرف اســم
   الوظیفـــــــــــة:

  )  ٣٠رقم المجموعة:(

  روضة النیلاســم المدرسة: 
 اســم المشرف: 

  
  
١
-  

  الطاھر العزیز عبد أحمد ھدیر
  على محمد التواب عبد رفأش ھدى
  سعبد الرحمن عبد رمضان ھدي
  محمود المجید عبد أحمد ھدیر
  السعود أبو محمدین السعود أبو ھناء
  محمد الصادق أحمد ھناء
  الكریم عبد بدوى ھاتور ھناء

  ایمان حامد محمود

  محمد جالل نبیل نھلھ  
  ارمانیوس جادالسید عاید سھیر
  رضوان أحمد محمد ھالھ

   اهللا جاب حصال نورھان
  مصطفى محمد فراج ھاجر
  السید حسن السید ھالھ
  جاد نافع حلیم ھالھ

  أحمد محمد أحمد نرمین
  

  )٣١رقم المجموعة:(
  النیل روضةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف:

   الوظیفــــة:

  )٣٢(رقم المجموعة: 
  النیل روضة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١
-  

  محمد أحمد فوزى ھھال
  أحمد أحمد محمد ھالھ

  شاھندة السید رجب السید
  الاله  عبد محمد مرتضى ھالھ

  ولیم جورجى ھایدى
  أحمد الرءوف عبد الفتوح أبو ھبھ

  سعید ایوب رأفت یوستینھ
  

  محمد أحمد كاظم ھیام  
  النوفى ابراھیم محمد ھیام
  العال عبد على أحمد وفاء
  الاله عبد محمد جمال ھند
  أحمد أحمد صالح ءوفا
  القاضى على عثمان محمد یارا

  عباس على حماده یاسمین
  

  
  
  



  
  

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

  )٣٣رقم المجموعة:(
  الزھور اســم المدرسة :

  :المشرف اســم
   ــــــة:الوظیفـــــ

  )  ٣٤رقم المجموعة:(

  الزھوراســم المدرسة: 

  :المشرف اســم

  :الوظیفـــــــــــة
  
١-  

  
  شریفة رمضان محمد احمد
   منة اهللا محمود احمد احمد

  رزق اهللا شكر كرم نجوي
  محمد جوده حمدي ھالھ
  مھنى على الظاھر عبد ھالھ

   یاسین رجب امیرة

  النعیم عبد محمد النعیم عبد مروه
  
  
  

    
  مھا عبد الحمید أبو النجا محمد

  مھا على حزین عطیھ
  مى محمد فتوح محمد

  میادة عالء حسن عبد العال
  میرنا ممدوح حلمى لوندى

  والء لطفى حمودة عطیة
  ادریس راضى ناھد

  اهللا عبد محمد رفعت نرمین
   

  
  )٣٥رقم المجموعة:(
  باحثة البادیةاســم المدرسة: 
    اســم المشرف:

   ـة:الوظیفـــ

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

  
١-  

  حسین محمد الفتاح عبد إسراء
  أحمد صالح محمد أمانى
  المعبود عبد حسان السید أسماء
  محمد راغب شعبان أسماء
  عید الرحمن عبد نوران

  الحمید عبد الدین عز اسمینھ
  رضوان مصطفى عالء االء

  

  المطلب عبد الحافظ عبد أحمد إیمان  
  محمد مصطفى ھیسم میادة

  السید محمد الحسین ایھش
  السید یوسف حسن ایھ

  سید أحمد الحكیم عبد علیاء
   فرج محمود محمد یاسمین

  محمد محمد سامح ساره
  
  

  



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

  )٣٧رقم المجموعة:(
  ناصر االبتدائیة بالشرقاســم المدرسة :

  :المشرف اســم
   الوظیفـــــــــــة:

  )  ٣٨رقم المجموعة:(

  بالشرق االبتدائیة ناصراســم المدرسة: 

  :المشرف اســم

  :الوظیفـــــــــــة
  
١-  

  أحمد الدین سعد طحاوى بدور
  محمد محمد حسنى بسمھ

  لالعا عبد فراج ثابت حسناء
  محمود حسن جابر حسناء
  السید أحمد السید خلود
  السید كیالني أحمد دالیا
  الرحمن عبد عمر اهللا عبد دینا

  مجلى محمد اشرف ایمان
  

  محمد العزیز عبد الرؤوف عبد رحاب  
   سید العظیم عبد الناصر عبد رحاب

  مھنى صدقى صفوت رینا

   محمد ابوالمجد جادالرب ریھام 
  الحمید عبد فوزى زكریا ریھام
  العال عبد القادر عبد فرغل غادة
  محمد أنور كمال غادة

  

  )٣٩رقم المجموعة:(
  طارق بن زیاد االبتدائیةاســم المدرسة: 
    اســم المشرف:

   الوظیفــــة:

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

  مشرف:اســم ال
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  محمد ھدیھ اعمر شرین
  اهللا عبد العرب سیف شرین
  ھابیل بطرس عادل نانسى
   الغیط أبو محمد محمود امیرة

   محمد عمران شیماء

  السید شعبان ایھ
   محمد حسین محمدالحافظ یمنھ
  محمد ثابت علوي یمنى

  
  

  سالم محمد حسن علیاء  
  أحمد محمود ربیع علیاء

  محمد ىمصطف حسن ىامان
  میخائیل عزیز مظھر دمیانة
  ابادیر  فرج عزت إیناس
  محمد أحمد بخیت مرفت
   بسطا فوزى مدحت ماجى

  احمد كامل احمد مھا
  
  
  

  

  
  



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

  )٤١وعة:(رقم المجم
  ینایر بالخذنداریة٢٥مجمع اســم المدرسة :

  :المشرف اســم
   الوظیفـــــــــــة:

  )  ٤٢رقم المجموعة:(

  اقصاص المراغھاســم المدرسة: 

  :المشرف اســم

  :الوظیفـــــــــــة
  
١-  

  یوسف میالد رشدى ریھام
  اسطفانوس منیر رأفت ریموندا
  بباوى عشم عادل مادونا
  زكى كمال مریم

  جندي رزق ایمن ھیالنھ
  جاد المسیح عبد عادل دوالجى

  

  المنعم عبد الحمید عبد صالح سماح  
  حارس خلیل العال عبد رغده

  خلف حسن شوقى یاسمین
  زید أبو زاید أحمد أمانى
  محمد محمود ناصر سلمى
  صادق خیر صفوت میرنا

  التونى حمدي صفوت ابتسام
  الرحیم عبد محمود صبرى مھا

  )٤٣:(رقم المجموعة
  مدرسة الطلیحات اســم المدرسة: 
    اســم المشرف:

   الوظیفــــة:

  )٤٤(رقم المجموع: 
  طھ حسین اســم المدرسة:
  مني محمد خلیفة عمران اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

  أحمد سالم جمال وفاء
  محمد یوسف عنتر عزه

  أحمد الصغیر أحمد فاطمھ
  سید محمد الدین عز شیماء

  السید محمد عصام ھای
  محمد على لطفى امنیة

  أحمد الوردانى سالمة ابتسام
  اهللا عبد محمد شعبان إیمان
  عمر عویضھ عنتر إسراء

  

    
  امبابي رجب حماده ایھ

  حسین محمد على علیاء
  محمد أحمد رضوان ایھ

  احمد محمد احمد عبیر
  العظیم عبد عالم عابدین ایھ

  الصادق عبد العال عبد أحمد جھاد
  أحمد السمیع عبد محمد طمھفا
  
  

  
  
  
  


