
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١رقم المجموعة:   (
  أوالد على بالمنشاة  النصر مدرسةدرسة:الم اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
   اســم المدرسة:نجوع الصوامعة شرق

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  حسانین احمد حامد احمد
  زیدان محمد زیدان اسامھ
  محمد حسن جمال حسن
  یونس الرحیم عبد احمد محمد
  محمد على عزت محمد
  محمد محمود ناصر ھاشم
  احمد كمال احمد كمال
  عثمان الرحیم عبد صالح احمد
  اهللا عطیھ سلیم الباسط عبد محمد
  جاد صبحى عطا مالك
  خلیل ثابت ریاض عماد

  حسین احمد جمال ابراھیم

  إبراھیم حمودى عادل احمد  
  الاله عبد احمد محمود احمد
  زاید شحاتھ امین احمد

  لىع محمد محمود احمد اسامھ
  تمام عطا محمد حسین
 ادریس احمد على محمود

  

  )٣م المجموعة(-٤
  الشورانیة اإلعدادیة القدیمة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  حامد سلیمان االعدادیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  احمد محمد احمد یسري احمد
  محمد یحیى محمود محمد
  عثمان فتحى االمیر محمد

  عمار احمد الدین عزیز عاطف
  احمد الفتاح عبد ممدوح جیھان

  بغدادى فرغلى بخیت ھبھ
  الرحیم عبد صالح احمد امل
  

 قندیل احمد محمد احمد  
 محمد احمد محمد احمد
  نصر متولى محمد احمد
 احمد محمد مختار احمد
 مراد رضوان مراد احمد
 احمد اهللا جاب نور احمد
  احمد احمد مؤمن ادھم

  الصغیر محمد الحمد ابو رشدى االمیر



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )٥رقم المجموعة:   (
  االعدادیة سلیمان حامد المدرسة: اســم

   :لمشرفا اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  الفتح االعدادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  المسیح عبد نظیر اشرف اندرو
  بولس سعد كمال ایھاب

 اهللا عطا عزمى عادل بطرس
  مساك قدیس رأفت بیشوى

  شحات احمد على جمال
  الحافظ عبد البدرى اشرف حسام
  الوفا ابو المجد ابو رالناص عبد خالد

 احمد صالح احمد محمد
  

  اقالدیوس لبیب سامى بیشوى  
  باسیلى اسرائیل رأفت جرجس
  جورجى جرجس مراد جرجس
  نوح خلف نوح جرجس

 احمد فتحى اشرف محمد حسن
 على النبى عبد على حسین
 یوسف محمد تفكیر حماده
 احمد محمد احمد حمدى

  

  )٧م المجموعة(-٤
  االعدادیة تحالف اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  االعدادیة الفتح اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  فخرى رومانى عادل رزیقى
 عبده خلیل جمال رفعت

  رشید فؤاد رأفت رومانى
 عطیھ فخرى مجدى سامح
  حسین سالم احمد سالم

 على لعالا عبد اشرف شریف
 شوقي محمد شریف
 عبداالاله بخیت العاطى عبد شھاب

 محمد فتحى محمد الرحمن عبد
  

    
  ارتین شنوده عادل جوزیف

  بولس شاكر بولس جون
  خلیل عبید عجبان خلیل
  الیاس غبریال عاطف رائد

  الھادى عبد محمد عاطف صبرى
  محمود على محمود طھ

  فھمي بدیع اسامھ عادل
  عبد الراضى عبد جمال الرحمن عبد



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  محمد الحمید عبد محمد الرحمن عبد
  احمد على مختار الرحمن عبد
  احمد على وزیرى الرحمن عبد
  محمد احمد حمزه العزیز عبد

  برسوم غبرس عید عماد
  تاوضروس انیس لطیف فیلوثاؤس

 السید عبد فكرى سعید مایكل
  احمد عثمان احمد مجدى

  

  العظیم عبد ذكریا شعبان العظیم عبد  
  الرؤف عبد فتحى السید اهللا عبد
  سلیم محمود على اهللا عبد
  الرازق عبد المجد ابو ممدوح اهللا عبد

 میخائیل عطیھ عوض كیرلس
 فرج ورد كمیل كیرلس
  مسعود جرجس لطفى كیرلس

 ھاشم بخیت حسین طھ
  

  )١١م المجموعة(-٤
  العدادیةا الخطاب بن عمر اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
   النبوى المھندس االعدادیةاســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 سالمھ عدلى بدارى عدلى
 یونس مرسى رمضان عصام
 عطاى محمد المنعم عبد عصام
  عطیة صالح عطیة
  زكى حلمى وجیھ ماریو
 الرحمن عبد الكریم جاد بدوى كریم
 احمد محمود یاسر كریم

  االمیر السید محمد حسام
  محمد حامد احمد خالد

 العلیم عبد فوزى خالد الدین عالء  
  مھران قلید صالح على
 صدیق رمضان خالد عمر
 ابوالقاسم محمد عاطف عمر

 محمد احمد انور عمرو
  حسن السید فكرى عمرو
 احمد ناجى ابراھیم محمد
  الرازق عبد السید احمد محمد
  محمد راضي احمد شھاب

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١٣رقم المجموعة:   (
  المھندس النبوى المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  المھندس النبوى اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 حسین حامد اسامھ محمد
 ابراھیم اسماعیل السید محمد
 اللطیف عبد محمد السید محمد
 السید احمد خالد محمد
 خلیل عشرى خلیل محمد
 المجید عبد ھاشم سید محمد
  عمر محمد اشرف اسالم

 ولید فرید حافظ محمد
  

 زید ابو لوافىا عزت محمد  
 الرحمن عبد محمد على محمد
 محمد القادر عبد فراج محمد
 علیان ابوعمره كمال محمد
 الاله عبد السید محمود محمد

  اسعد عبید صموئیل توماس
  محمود على عزت اسالم

 محمد احمد عبد الحمید ھمام
  
  

  )١٥م المجموعة(-٤
  اإلعدادیة القدیمة بنین اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  بنین القدیمة اإلعدادیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 العال ابو عید منصور محمد
 موسى محمد موسى محمد
 بخیت الرحیم عبد وفدى محمد

 فرغلى الحلیم عبد العارف محمدین
  محمود على جالل محمود

 الحافظ عبد محمد الناصر عبد مصطفى
 حسین خلف عصام مصطفى
 احمد محمود فرج مصطفى

 
  

 یوسف محمود حمام محمود  
 محمد الفتاح عبد حمدى محمود
 محمد الدین سعد خالد محمود
 محمد ریاض على محمود
 السید البارى عبد كمال محمود
  حفنى حمدان محمد محمود

  محمد على كمال مصطفى
  عبدالرحمن ناصر محمد احمد
  مرسى على مرسى احمد

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١٧رقم المجموعة:   (
  بنین القدیمة اإلعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  بنین القدیمة اإلعدادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  حنا عجیب ادور موعود
 محارب راتب بولس مینا
  مسعد عیاد خلف مینا
 حكیم عزیز عدلى مینا
  جید میالد محسن مینا

  سلیمان على رافت احمد
  جریس صدیق خلف مالك

  محمد فھمى الحفیظ عبد خالد  
 اهللا عشم سامى انیس ھانى
  محمد العال عبد جعفر ھانى
  ضرار احمد عصمت یحیى
  رحاب ابو على ممدوح یحیى

  حسن نادي عشري یوسف
  اللطیف عبد على الدین جمال عتز

  

  )١٩م المجموعة(-٤
  ناصر اإلعدادیة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  بنات اإلعدادیة ناصر اســم المدرسة:

  المشرف:اســم 
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 القدوس عبد حلمي مجدي ابتسام
  الدین شمس محمد محمد ابتسام
  الملك عبد شنوده فتحى احالم

 اللطیف عبد احمد عادل اسراء
  محمد مصطفى شریف محمد اسراء
  احمد ابراھیم محمد اسماء
  كامل محمد احمد امانى

 ھمام محمد محمود امنیھ  
 مدمح على جبریل امیره
  الرب جاد الحمید عبد محمود امیره

 لبیب رزق رومانى اناسیمون
  عیسى انیس فلیب انجى
  امین ولیم الفى ایرین
  فھیم لویس ترني ایمان

  المطلب عبد عاطف شاھندة

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )٢١رقم المجموعة:   (
  اإلعدادیة الحدیثة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  بنات الحدیثة اإلعدادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 السید الفتاح عبد حسین ایمان
 محمد الحكیم عبد صالح ایمان
  محمد العابدین زین على ایمان

 حجازى احمد صالح ایھ
 عید الفتوح ابو محمد الستار عبد ایھ
  محمد عباس على ایھ

  عباس محمد مؤمن بسمھ
  الشھید عبد منیر جوزیف جریتا

  صدیق الیزید ابو محمود جھاد  
 عثمان محمد المحسن عبد حسناء
  سلیم سعد حسن حسنھ
  رضوان موسى صدقى خلود

 لوس انور حلیم دمیانھ
 محمد اسماعیل حاتم دنیا
 توفیق السید صالح دینا
  البصیلى حامد على دینا

  )٢٣م المجموعة(-٤
  اإلعدادیة بنات طارق بن زیاد :اسـم المدرسة

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  بنات اإلعدادیة زیاد بن طارق اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  عابدین بدرالدین محمد فتحى ساره
  اللطیف عبد اهللا عبد عاصم عبلھ

  عطیة صالح عطیة
  حسن سعد السمان زینب
  على محمد مصطفى ھدیر
  محمد احمد الحمید عبد الرحیم عبد ھاجر
  سلیمان محمد خالد ندى
  الصادق عبد محمد یونس ھدى

 العال عبد رشاد محمد غاده  
  یفاللط عبد عاشور عید فاطمھ

  عوض اسحق صابر كیرستین
 یوسف سدراك صبرى مادلین
 جاد عزت خیرى مادونا
 شحاتھ عبید خلیل مارلین
  بطرس لطفى الیون مارینا
  اهللا عبد حسن ھشام زینب



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )٢٥رقم المجموعة:   (
ھدى شعراوى  المدرسة: اســم

  االعدادیة
   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  االعدادیة شعراوى ھدى اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 سلیمان زكي ابراھیم مریم
 زارع المسیح عبد بطرس مریم

  لمعى شھدى ناجح مریھان
 عبده عیسى منیر منال
 احمد ابراھیم محمد اهللا منھ
  الحلیم عبد على محمد منى
  محمد ھمام سید مى
   محمد فرغل خیرى یارا

  ناشد فھیم عاطف یوستینا

 على محمد المدثر ندى  
 المعطى عبد المعز عبد ناصر ندى

 عوض سابت نسیم نرمین
 حسین محمود الطاھر محمد نسمة
 تغیان كمال یاسر نعمھ
 محمود دمحم حشمت نھى

  ھریدى محمد خلف نورھان
  جبره لمعى سمعان سیمون

  )٢٧م المجموعة(-٤
  التیسیر اإلعدادیة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  حمزة المشتركةباوالد اإلعدادیة الشاطئ بنت :اســم المدرسة

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 الحفیظ عبد فوزى یاسر نورھان
  على زكى محمد مصطفى ھاجر
 ھدوء احمد العزیز عبد محمود ھبھ

 محمد محمود عالء
  السید حسن فوزى ھدى
  محمد ثابت فیاض رشا

  شعیب اهللا عبد احمد حسن سھام
 بخیت حكیم عدلي یوستینا

  

   
  فراج نصر فراج محمد

  حسین العال عبد الفتاح عبد محمود
  شاھین خلیل مالحكی عبد كمال
  اهللا عبد السید اهللا عبد ھشام

  نظیر اهللا عبد موریس برسوم



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )ریاضیاتلا( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )٢٩رقم المجموعة:   (
   اقصاص اإلعدادیة المشتركةالمدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )رقم المجموعة:(
   اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  السید على محمود محمد
  السید جابر خالد احمد
  محمود السید سمیر احمد
  مرسى محمد الحفیظ عبد احمد
  احمد یوسف حلمى محمد
  حسانین محمود عوض محمد

   
  

  )م المجموعة(-٤
   اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

      

 


