
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم البیولوجیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 یوسف زید ابو خالد ایمان
 شعبان كمال طارق ایمان

 یمابراھ السید ابراھیم ایھ
 على محمود بخیت ایھ
 الرحمن عبد سعد جابر ایھ
 محمد احمد جمال ایھ
 احمد العال عبد حسن ایھ
  الفتاح عبد صدیق محمد ایھ

 عبدالمنعم ھاشم مصطفى ایھ  
  جاد خلھ وحید بسنت
 السید عطاي حسین جھاد

 محمد الفتاح عبد احمد جیھان
 اسماعیل احمد حمدى حسناء
 القادر عبد فؤاد خالد حسناء
 منصور السید رمضان حسناء
  احمد صبرى صبحى حمدیھ

  )٧م المجموعة(-٤
  المؤمنین اإلعدادیة بناتام  اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 المجید عبد فایز احمد دعاء
 محمد اهللا عبد شعبان دعاء
 احمد محمود صبرى دعاء
 اسماعیل اهللا عبد على دعاء

 سعید بخیت سمیر دمیانھ
  السید احمد السید دنیا
 الشھید عبد اهللا عطا شكرى دینا
  

 محمد قبیصى كمال رانیا  
 احمد محسن خالد رغده

 رشوان محمد عصام ریم
 احمد محمود على ریھام
 احمد لمبدىعبدا اهللا عبد ساره
 احمد عكاشھ قناوى ساره

 مسعود فایز ھانى ساندى
  بكرى محمد حمدى سلمى



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم البیولوجیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )٩رقم المجموعة:   (
  التیسیر اإلعدادیة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف ـماسـ 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
   بنات اإلعدادیة التیسیر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 حسن العال عبد المعطى عبد سلوى
 دیاب موسى دیاب سماح
 الرحمن عبد یوسف محمد سمر
 حمدان سلیمان صبره سمیھ

 حبشي صابر یعقوب سیمون
  ھابالو عبد على احمد شذا
  الرحیم عبد توفیق حسن عزه
  المجد ابو ذكى حلمى جھاد

 المنعم عبد الرحمن عبد خالد شھیره  
  أحمد على سلومھ شیماء
 احمد العرب عز فرغل شیماء
 ابراھیم السید جاد كمال شیماء
  عامر احمد محمد شیماء

 محمد محمد ماھر صابرین
 محمد محروص ابراھیم صفاء
  قاسم على الستار عبد عبیر

  )١١م المجموعة(-٤
  اإلعدادیة الجدیدة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  بنات الجدیدة اإلعدادیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 الرشدى ھاشم ابوالیزید غاده
 احمد عبدالمنعم محمود الزھراء فاطمھ
 اسماعیل عبدالجلیل العزیز عبد فاطمھ
 محمد امین محمد فاطمھ
 جریس السبع بخیت فیبى

 توماس بخیت نبیل كارین
 اهللا عطا وھیب فادي كرستین

  مرزق شھدى رأفت لورا

  اهللا جاب جرجس صدیق مارینا  
 مینا بشاى مینا مرثا

 الحمید عبد احمد الرزاق عبد مرفت
 الصاوى على محمد مروه
 وسسیدار تادرس انس مریت
 عویضھ فھیم جاد مریم
 عازر ادیب رشدي مریم

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم البیولوجیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١٣رقم المجموعة:   (
  ھدى شعراوى اإلعدادیة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
 شعراوى ھدى اســم المدرسة:

  بنات اإلعدادیة
  اســم المشرف: 

   الوظیفـــة: 
  
  

 عطیھ رمزى عاطف مریم
 مرقص المالك عبد عاطف مریم
 محمود محمد المحسن عبد مریم
 عازر فرید عیاد مریم
 بخیت شحاتھ فوزى مریم
 فرج عدلى نادر مریم
  محمد حامد ماھر الھام
  سلیمان تحىف سمیر مریم
  الظھرى حسین خلف سحر

 مرعى السید صالح منار  
 احمد محمد الجمل منال
 بخیت محمد احمد منى

 یوسف مسعد بطرس میرنا
 محمد محمد رمضان ناھد

 صادق المجید عبد محمد نجوى
  یوسف فوزى اشرف ندى
 الرحمن عبد احمد محمد ندى

  

  )١٥م المجموعة(-٤
  بنات ادیةاإلعد المؤمنین ام اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  بنات الحدیثة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 أحمد السید عاطف نورھان
 محمد ابراھیم عباس نورھان

  احمد سعد ربیعى ھاجر
 ضیف ابو محمد احمد ھبھ

  إدفاوى السید حسن أسماء
  سعید ذكى دیوساقال یوستینا

  

 على فتحى بدر ھدیر  
 اللطیف عبد الفتوح ابو جمال ھدیھ
 محمد الفتاح عبد ھانى ھناء
 على السید رأفت والء
 ادم الحكیم عبد عتریس والء

 على عمران حمدى یاسمین
 احمد على الدین نور یاسمین

  

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم البیولوجیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١٧رقم المجموعة:   (
  عمر بن الخطاب االعدادیة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  االعدادیة الخطاب بن عمر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 محمد الیاس عالء احمد
  احمد الحفیظ عبد محمود احمد
  السید احمد رفعت السید

  جید میالد رأفت توماس
  صادق عیاد اهللا نصر شنوده
 حامد السید حامد عرفھ

  

 احمد صادق اهللا فتح مصطفى  
  الاله عبد على كامل مصطفى
  محمد العزیز عبد على یوسف

  محمد احمد عید على
  الرؤف عبد على السید محمد

  )١٧م المجموعة(-٤
  النصر اإلعدادیة بأوالد على بالمنشاه مدرسة:اسـم ال

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٨رقم المجموعة(
   اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  احمد عمران عمر مسك
  فراج محمد جمال ھبھ

  المنعم عبد عزوز المنعم عبد امیمة
  السالم عبد محمد خلف نفین

  محمود كامل مودمح اسراء

    


