
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )التاریخ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
  ناصر اإلعدادیة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  بنات اإلعدادیة ناصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  علي محمود الجلیل عبد ابتسام
  بكرى حسن محمد ابتسام
 سید علي جمال اروي
 محمد الفضل أبو طھ وفاء

 حسب كامل اهللا عبد اسماء
 احمد محمد وائل االء

  اهللا عبد عطیة الفي انجي
  احمد محمد حسین ھبھ

 احمد محمد یاسمین
  

  میخائیل سامي وسيم انجي  
  إسماعیل یونس شعبان ایھ
  الحافظ عبد الكریم جاد محمد ایھ

  اهللا شكر ناشد دانیال ثوفتیا
 شحاتھ محمد سالم دعاء
   فاوي احمد عمر دینا
  احمد محروس احمد ندى

  علي اسماعیل حامد شاھنده
  

  )٣المجموعة(رقم 
  اإلعدادیة الحدیثة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   وظیفـــــــــــة:ال

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

  
١ -  

  یسن احمد الدین عالء رحاب
   السید محمد صالح رضوي

  الرحمن عبد الرحیم عبد رقیة
 رزق ثابت یسري سارة
 مھران حسانین رجب غادة

 نحسی السمیع عبد الزھراء فاطمھ
  الموجود عبد یونس مصطفي فرحة
  حسن الدین نور ناصر خلود

  خلھ بخیت میخائیل كرستینا  
  محمد مؤمن لطیفة

 اهللا جاد شكري نبیل مارلین
  تاوضروس شاكر عادل مارینا
 سوریال إسرائیل عطا میرفت
 عجایبى اسرافیم عدلي میري

   علي زیدان علي ندا
 ھاشم البدري قاسم ندا
  

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )التاریخ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  االعدادیة زیاد بن طارق اســم المدرسة:
  : اســم المشرف

   الوظیفـــة: 
  
  

  المنعم عبد مخیمر فتحي اسراء
 حامد محمد باهللا معتز نھال
  المجد ابو صبري جمال ھیاتم
 عمران محمد الفتوح ابو مھا

  الزھري احمد محمد والء
 منجى الخیري ابراھیم یاسمین

  السنوسي محمد كامل دالیا
  المجد أبو محمد الحمید عبد اسماء

  يالشاذل رمضان السید احمد  
 السید توفیق طلعت احمد
  الرحمن عبد محمد الدین كمال احمد
  كامل حسن حسام

 حكیم امین ناصر المسیح عبد
  اللطیف عبد علي احمد عمر
  على الرؤوف عبد جوھر عمر

  )٧م المجموعة(-٤
  حامد سلیمان االعدادیة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة()
   المدرسة:اســم 

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  فؤاد فوزي ایھاب كیرلس
 ابراھیم السید جمیل محمد
 العال عبد علي محمد
 حامد حماد محمد محمد

  مصطفي سلیم خالد محمود
 احمد السید رمضان مدحت
  على أحمد على أحمد

  اسالم محمد ثابت

    

 


