
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الجغرافیا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
  ناصر االعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  االعدادیة ناصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
 بشاره منعی مراد استیر
 جرجس كرم نجاح استیر
 عساف ثابت احمد اسراء
  العلیم عبد الشكور عبد محمد اسراء
 محمد ابراھیم المنعم عبد اسماء
 محمد صادق محمد اسماء
  احمد العال عبد ناصر اسماء

  حمور فھمى نصرى امل

    
 غالى فھمى رمانى امیره
  محمد الدین صالح عمر امیره
  غالى فھمى رمانى امیره
  محمد سلیمان تاجن رغده
  عطیھ ابراھیم خلیل مریم

  یسھ النور عبد كرم كرستینا

  )٣م المجموعة(-٤
  ناتاالعدادیة الحدیثة باسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  بنات الحدیثة االعدادیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 محمد المطلب عبد تمدمع انوار
 محمد السید محمود ایمان

 احمد محمد احمد ایھ
  الحسن ابو الحلیم عبد جمال ایھ
 عمر على محمد ایھ
 الغفار عبد مجاھد محمد ایھ

  احمد اللیف ابو حشمت بسمھ
  محمد احمد یوسف تقى

  على الحمید عبد عارف جیھاد  
 السمان محمد السید حنان

 عزیز فؤاد ادیب دمیانھ
 حجازى الخالق عبد اهللا عبد دینا

 بصیلى خلف خمیس رانیا
 محمد خلیفھ رشدى رانیا

  حماده محمد ابراھیم رحاب
 الرحیم عبد محمود حسن امنیھ

  

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الجغرافیا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٥رقم المجموعة:   ( 
   طارق بن زیاد اإلعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
    اإلعدادیة زیاد بن طارق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  طالب ابو شاھین سعد رقیھ
 اسماعیل مھران محمد زھراء
  الحمید عبد العال عبد السید زینب
 مھران لرحیما عبد حسن سمر

  العال عبد السید انور شاھنده
 محمود الرب جاد احمد شیماء
 محمود عبده وحید شیماء
 علیو على علیو عائشھ

  

  السید محمد السبع عبیر  
 محمد خلف فتحى غاده

 اسماعیل احمد طالب ابو فاطمھ
 بباوى شحاتھ بخیت كاترین

  الناصر عبد الناصر عبد السید لبنى
  بشاى یعقوب عاطف مریم
  محمد الدین صالح عمر امیره
  زید ابو محمد العظیم عبد امنھ

  )٧م المجموعة(-٤
  التیسیر اإلعدادیة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  بنات اإلعدادیة التیسیر اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  
 حمدا مھران احمد مى

  العال عبد حمدان صفوت میاده
 احمد محمود السید ندى
 محمد السید فتحى ندى

 الرازق عبد السید جاد نرمین
 ھالل محمد ھالل نسمھ
   روفائیل صدقى فوزى نفین
 على حسن احمد نھال

  

    
  محمد احمد الدین جمال نھلھ

  سید خلف احمد نورھان
  على عباس حسنى نورھان

  فرج بخیت جمیل نیفین
  ابوحمامة حسین دیاب ھاجر
  إسماعیل محمود فتحى ھناء

  سلیمان على سلیمان یاسمین

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع      
  )الجغرافیا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٩رقم المجموعة:   ( 
  عمر بن الخطاب االعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
 الخطاب بن عمر اســم المدرسة:

  االعدادیة
  اســم المشرف: 

   الوظیفـــة: 
  
  

 
  مصطفى النوبى الناصر عبد احمد
  احمد محمد صالح اسالم
  محمود السید الاله عبد اسالم
  سالمان شحات رشوان محمد

  زیدان الھادى عبد محمود مصطفى
  مرسى الاله عبد حسانین محمود
  الصادق محمد عاطف محمد
  على یوسف على ولید

  

    
  ھابیل یوسف سامح بیشوى
 میخائیل زكرى عماد توماس
 كیرلس رمزى كیرلس توماس
 فرج نعیم محسن توماس

  توفیق فوزى رشدى جون
  شفاعى جاد خلف اسالم
  احمد اسماعیل احمد محمد
  إبراھیم محمد عادل محمد

  )١١م المجموعة(-٤
  حامد سلیمان االعدادبة المدرسة: اسـم

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  االعدادبة سلیمان حامد اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  الخیر ابو سالم ابراھیم رومانى
  لوندى حلمى نعیم شنوده
 حسین عزام المازنى عزام
 دمحم محمود محمد عالء
  بكرى على فتحى على

  یسى ھرمكیس منیر كیرلس
  سید محمد زید ابو محمد

 العال عبد تونى عامر محسن  
 السید احمد السید محمد

  اهللا عبد على البدرى سلطان
  توفیق على رفعت احمد

  مھران كمال محمد حمدى
  الكریم  عبد حسان احمد مصطفى

  حسین على حسین ختارم
  

  

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع 
  )الجغرافیا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
  الفتح االعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  االعدادیة الفتح اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 سلیمان الرحیم عبد النعیم عبد دمحم
  الزھرى صابر اسماعیل محمود
  حسین على حسین مختار

  الكریم عبد حسان احمد مصطفى
  الموجود عبد شعبان السید احمد

  إبراھیم محمد مخلوف البدرى
  بخیت جاد بخیت اندرو

 اسحاق ناجى اشرف میخائیل  
  بسطا سمیر اشرف مینا

  إبراھیم صابر التعلب ھانى
  على محمد عبانش یوسف

  محمود محمد السید معتز
  ھاشم السید ضاحى السید
  العال عبد عمران ممدوح كریم

  
  

  م المجموعة()-٤
   اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

      

 

    


