
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
  بالشرق طالب أبي بن علي المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  ة :الوظیفـــ  

  )٢رقم المجموعة:(
  بالشرق علي بن أبي طالب اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  إسراء محسن ماھر
  إسراء عبد اللطیف السید

  سسلمى أحمد محمود
  إسراء خیري أحمد طھ

  حسناء حسن خلف
  صفاء محمود سیف النصر 

  احمد الفتاح عبد محمد اسراء
  بولس عدلى نصرى ریھام
  بكر على سید زھراء

  مروة عاصم فتحي محمد  
  آیھ حمدي أحمد

 صدیق خضیرى خلف ابتسام
 صادق حافظ محمد احالم
  اللطیف عبد على احمد اسالم
  المجید عبد حشمت احمد سھیلھ

 محمد على محمد شاھنده
  احمد محمود رفعت اسراء
  احمد السید محمد یمنى
  النبي عبد أمین جمال عال

  )٣م المجموعة(-٤
  الغربب طالب أبي بن علي المدرسة: اسـم

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  البقاطرة االبتدائیة بالشورانیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  آیھ حسن یوسف
  خلود ناصر فتحي

  دعاء عبد الرحیم رشاد
  عال حسن محمد علي
  میعإسراء أسامھ عبد الس

  الشیماء محمود محمد علي
  شحاتھ احمد بخیت اسراء
  السید على السید ایمان

  عباس عباس الاله عبد ندا
  محمود انور حسین شیماء

  مریم صلیب جاب اهللا  
  كاترین عبد المسیح فارس

  میرنا عاطف ثابت
  بسطا فایز الفى نرمین

  سھیلھ جاد الرب سعد
  مھا عبد الصبور أحمد

  حمدم ابوعجور على نجالء
  قباص شعبان عادل ندى

  حسن طھ خلف اسماء
  

 

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٥رقم المجموعة:   ( 
  التجریبیةاللغات  المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦المجموعة:(رقم 
  ناصر االبتدائیة الجدیدة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  منار عاطف یوسف المغربي
 الموجود عبد العال عبد صالح اسراء
 محمد احمد الناصر عبد اسراء
 حسان السید محمد اسراء
  الصغیر الحافظ عبد محمد اسراء

  مصطفى محمد احمد یاسمین
  محمد بخیت سید یاسمین

  على الرازق عبد مصطفى سناء
  السید محمد السید سھام

  اسراء رمضان أمین  
  ندا رشاد محمد

  ھبھ السید محمد
  ھدیر سید علي إسماعیل 

  آیھ أیمن علي جاد
  والء سرحان أبو الیزید

  ھبھ حفظي محمد
  أمیره ناصر أحمد

  )٧م المجموعة(-٤
  الكوم األصفر االبتدائیة المتطورة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  بالغرب طالب أبي بن علي اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  إسراء عبد العزیز محمد عبد الاله
  زینب عبد الرحمن عبد الاله حسین

  ابتھال أحمد خلیفھ عبد الحلیم
  شیماء مرتضي نظیر 

  عليوالء ناصر محمد 
  الشیماء محمود محمد عارف

  عال جمال أمین عبد النبي  
  نورھان محمد حماد عطیھ

  جھاد محمود محمد أبو یزید 
  إیمان عبد الناصر توغان

  اهللا عبد ابوالیزید محروس یاسمین
  السید عبده عابدین یاسمین

  على السید خالد ھدیر
  اللطیف عبد مصطفى محمد سحر

  
  

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٩رقم المجموعة:   ( 
  الباحثة البادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  البادیة الباحثة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   ة: الوظیفـــ

  
  

 اهللا نصر فایز صبرى یوستینا
 شبیب مصطفى حسن أسماء

  سدره عبده عادل یوستینا
  ھندى عدلى مكرم یوستینا

  محمد العال عبد احمد افنان
  محمد الرحمن عبد احمد االء

  إبراھیم على محمد ساره
  بسكالس تامر نعیم ساره

 على محمد شعبان اسماء  
 حنفى محمد الظاھر عبد اسماء
 احمد حلمى العال عبد اسماء
 ابراھیم محمود اسماء
  محمد ھریدى ناصر اسماء

  على العال عبد على یاسمین
  ھاشم الحمید عبد ھاشم ساره
  سراج محمد سراج امیره

  )١١م المجموعة(-٤
  طارق بن زیاد االبتدائیة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 عباس صالح اشرف االء
 محمد الاله عبد السید االء
  على ابراھیم الحمید عبد ھند
 سید یوسف محمود ھند
 على بخیت نشأت االء

 غطاس شنوده صبحى الھام
  احمد ھاشم الرحیم عبد امانى
  احمد ھاشم رفاعى امیره

  على الحمید عبد اشرف نورھان
  

 على محمد الدین محى امانى  
 الرحمن عبد السعود ابو ماھر امل
 سید محمود محمد امنھ
 محمد شفیق اشرف امنیھ
  محمود حسن محمود امنیھ
  دیاب محمد بخیت نھلھ
  حسن النیل ابو رمضان نورا
  محمود السید محمود نوره
  محمد محمد الصغیر ایمان

 



 

  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
  اللغات التجریبیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  اللغات التجریبیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   ـة: الوظیفــ

  
  

 عارف فاروق الاله عبد امیره
 محمد احمد المنعم عبد امیره
 احمد الحمید عبد ناصر امیره
 السید احمد نور امیره
 سویحھ فھمى اسحق انجي
  عوض بارح كرم انجي
  احمد عمر السید ایمان
  بكر صابر سامى سماح

  

 فھیم لویس ترني ایفا  
  احمد محمود بخیت ایمان
  رضوان محمد خلف ایمان

  اهللا عبد ابراھیم طایع اطمھف
  السید رشاد السید ایھ

  مھران السید محمد بسمھ
  الحمید عبد صالح خالد تسنیم
  على حافظ جمال سمر

  )١٥م المجموعة(-٤
   النھضة للغات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  للغات النھضة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 سلیمان محمد سلیمان ایمان
 على عمار ابو على ایمان
 شحات احمد على ایمان
 محمود العال عبد محمود ایمان

  محمد ابراھیم على ایھ
  المولى عبد محمد على ایھ
  العظیم عبد مھدى محمد ایھ

  سالمھ ثابت منصور جاكلین
  

 المجد ابو السید خالد ایھ  
 المشھدى حسین عالء ایھ

  خضر السید محمد حسناء
  على المنعم عبد یاسر حسناء
  ضیف ابو محمد ثروت حنان
  احمد انور محمود حنان

  توفیق نعیم مھنى دمیانھ
  الرحیم عبد السید خالد دینا
  



 

  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
  الرشاد االبتدائیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  االبتدائیة الرشاد اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 الرحیم عبد عالم زغلول حسناء
 محمود اهللا عبد سعد حسناء
  على الاله دعب فؤاد خلود
  احمد محمد السید دالیا
  محمد محمد ناصر دالیا

  حكیم فكرى جمال دمیانھ
  سالمھ مینا فؤاد دمیانھ

  مرجان عطیھ راشد دینا
  المھدى حسین صبرى دینا

  السید كامل عمر دینا  
  جرجس شھدى منیر دینا
  محمد الرحمن عبد محمد رانا
  الظاھر عبد السید رأفت رانیا
  دمحم احمد رفاعى رشا
  مھران السید فتحى رانیا
  محمود على محمد رانیا

  سعید العال عبد احمد رحاب
  مرسى كامل اسعد رحاب

  

  )١٩م المجموعة(-٤
  الزھور  اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  طھ حسین اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  محمود صابر دمحم رحاب
  خلیفھ محمد خالد ریھام
  ابراھیم منصور السالم عبد وفاء
  زید ابو محمود سید والء
  على معبد صالح والء

  عارف رشاد مدحت اسراء
  السید حسین العال عبد ایھ

  محمود الرحیم عبد احمد جھاد
 على رمضان ھاشم شرین

  

  إسماعیل محمد عمر رشا  
  على الراضى عبد محمد رشا

  ضاحى ایمن رغدة
  بخیت بدرى جمال روجینا
  میخائیل ریاض زكریا روجینا
  خیلھ تامر ھانى رونى
  رى البد محمد احمد ساره
  سیدھم حلمى سیدھم ساره
  محمد سید محمد مروه
  محمود محمد الحفیظ عبد دینا



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
  الزھور المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  محمد فرید اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  بخیت عدلى وھدان مارینا
  صلیب اهللا عطا شھدى مجدولین

  بدوى ذكى خلف سمر
  اسكاروس سلیمان الرب جاد سمیحھ
  احمد المطلب عبد احمد سمیھ

  سلیمان السید فتحى شیماء
  الحافظ عبد القادر عبد محمد شیماء
  سالم دھب ابو زید ابو صفاء

  محمد فاروق عالء اهللا منھ
  

  بیومى صادق اشرف شروق  
  زاید بخیت زید ابو شیماء
  اهللا جاب محمد جمال شیماء
  الرب جاد محمدین حسین شیماء
 شحاتة على الفتاح عبد شیماء
  سقاو قبیصى حمدى شیماء
  حسین اللیل ابو الحلیم عبد شیماء
  رحاب ابو على محمد جھاد
  الاله عبد محمود عادل منى

  )٢٣م المجموعة(-٤
  فرید محمد اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  ملحقة المعلمین اســم المدرسة:

  ســم المشرف:ا
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  فھیم لبیب مجدى كرمینا
  جاد كامل ابراھیم كریستین
  فخورى لطفى بھجت كریستینا
  صدیق الكریم عبد كارم كریمان

  شنوده جوھر ماھر كالرا
 محمد حسن على حسن لمیاء
  محمد العال عبد احمد عبیر
  السید قبیصى محمود عزه

  محمد محمد فرغلى عطیات
 الكریم عبد حامد طھ عال
  

  لوندى فلتاؤوس لطیف مارتینا  
  الزھرى حسین محمد مھا

  احمد محمد ممدوح مریم
  شخرور محمد مازن یاسر مریم

  دیاب محمد محمد فاطمھ
  السید حسین محمود فاطمھ
  احمد السید محمد فیروز

  جرجس سعید نبیل كرستین
  

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
  المعلمین ملحقة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  عرب األطاولة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  حنا فرید فجرى مادلین
  احمد احمد صفوان اهللا منھ

  التونى محمد احمد ایمان
  اللیثى محمد الحفیظ عبد اسراء
  بطرس مھنى ممدوح مارتینا
  بخیت مسعود معوض مارى
  عویضة مالك جمال ماریت
  عیسى شنوده سمیر مارینا

  

  عازر عدلى طلعت مارینا  
  اسكاروس لمعى فارس مارینا
  فام ابراھیم وجیھ مارینا
  نینح بخیت امیر مرثا
  اهللا عبد ادیب ممدوح مرثا

  صدیق راشد الفتوح ابو مرفت
  الحلیم عبد محمد ھشام مرنا

  المولى عبد محمد على مروه
  امین كامل الدین كمال زینب

  

  )٢٧م المجموعة(-٤
  الغریزات بالمراغھ اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  ینایر الخذنداریھ ٢٥مجمع  اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  محمد عمران جمال غاده
  الرحیم عبد زید ابو جمال شیماء

  عراقى اهللا عبد خلف ایھ
  العال عبد محمود الناصر عبد دعاء
  حسن مصطفى خلیفھ رشا
  محمد مصطفى ھمت
  اهللا فرج الحمد ابو ناصر ریھام

  العال عبد حفیظال عبد صالح زاد شھر  
  الرحیم عبد السید الرحیم عبد اسماء

  اهللا جاب سید فؤاد نورھان
  درویش عشرى السید نورھان
  شنوده وھیب مرتضى ایرینى

  نخلھ سلیمان كامل مرنا
  فرج توفیق طلعت مریم

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع       
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٢٩رقم المجموعة:   (
  الشروق المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٣٠رقم المجموعة:(
  الشروق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  عالم الخالق عبد محمود مروه
  یحیى رمضان الضبع مریم
  متى تادرس عادل مریم
  عازر طنس دلعا مریم
  عبده شاكر عاطف مریم
  ندھا اهللا عبد غبریـال مریم
  احمد حسن ولید منار
  محمد شفیق اشرف اهللا منھ

  دھب ابو احمد خالد مھا  
  طھ محمد على فاتن

  الاله عبد مصطفى صالح الزھراء فاطمھ
  سعد الاله عبد الوفا ابو ایھ
  محمد الرحیم عبد نجاح االء
  حسین كامل جاد رانیا
  بھلول الواحد عبد ھشام عالیة
  اللطیف عبد محمد مدحت رحمھ

  
  

  )٣١م المجموعة(-٤
  النیل روضة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  على احمد محمود مھا
  حافظ یسن محمود مھا
  الرحیم عبد مرسى رفاش مى

  على محمد جابر میاده
  راغب المسیح عبد عادل میرا
  السید احمد عاطف ندى
  البدوى العظیم عبد محمد نعمھ
  الزھرى فؤاد الدین جمال نھا

  اللطیف عبد السید السید نجالء  
  محمد اللطیف عبد السید نجالء
  محمد یونس عاطف نجوى

  الرحیم عبد ھاشم الرحیم عبد ندا
  المشنب حمدى معصا ندى
  محمود احمد محمد ندى

  محمد صالح طاھر محمد زینب
  زكى بشرى صفوت مارینا

  
  

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٣٣رقم المجموعة:   (
  النھضة المدرسة: اســم
   :المشرف اســم

  الوظیفـــة :  

  )٣٤رقم المجموعة:(
  التجریبیة اللغات اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

   كامل العابدین زین على نورھان
  العال عبد محمد محمود نورھان
  مصطفى حسن مصطفى نیرمین
  لبیب التعلب رومانى نیفین
  الرحمن عبد محمود احمد ھاجر
  ادم محمود ادم ھاجر
  محمد عشرى خالد ھاجر
  السید مصطفى رشاد ھاجر

  

  الموجود عبد الحمید عبد احمد ھبھ  
  احمد محمود صابر ھبھ

  إبراھیم حسن ابراھیم ھدیر
  حماد على احمد عالء ھمسھ
  محمود محمد اشرف ھناء
  نصار الرحمن عبد الرزاق عبد ھاجر

  محمد الرحیم عبد جمال نورھان
  محمود احمد الدین حسام اسماء

  )٣٥لمجموعة(م ا-٤
  غرب  بالخذنداریة ینایر ٢٥ مجمع: اسـم المدرسة

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٣٦رقم المجموعة(
  الطلیحات مجمع اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  احمد محمد ایمن ندى
  السید احمد جمال شرین
  خلیل احمد مختار رفیده
  احمد محمود صابر ھدیر

  سلیمان مصطفى ابراھیم روفیده
  جابر محمد صابر فاطمھ
  حسن العزیز عبد عواد امانى
  الحكیم عبد المنعم عبد صبحى نانسى
  محمد محمود محمد اسراء
  الدرملى بدیر خلف انفال

  

  بدوى السالم عبد احمد عال  
  محمد العال عبد جمیل اسماء

  احمد احمد كرم یاسمین
  بكر محمد محمود ھبھ

  على محمد محمد ھعائش
  السید محمد فتوح ھبھ
  احمد الرحمن عبد محمد ھبھ

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الطفولة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
  

  )٣٧رقم المجموعة:   (
  بطما الشھداء المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  ـة :الوظیفــ  

  )٣٨رقم المجموعة:(
   اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  موسى الحمید عبد مرزوق نور
  محمد سلیمان الرحیم عبد سمر
  على محمد مختار ندى

  العال عبد عثمان عصام شیماء
  الرحمن عبد محمد رشاد اسماء
  محمود القادر عبد احمد اسماء
  حسین اللیل ابو الحلیم عبد شیماء
  ھاشم مصطفى الحمید عبد امیره
  فرغلى راشد الرحیم عبد امیره

    
  

  )٣٩م المجموعة(-٤
   اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤٠رقم المجموعة(
   اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

      


