
  

  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الفیزیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١رقم المجموعة:   (
  اإلعدادیة الحدیثة بناتالمدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  بیومى الرحیم عبد السید امانى
  احمد الحمید عبد محمد الزھراء فاطمھ
  المبدى عبد الرازق عبد احمد فاطمھ
  إبراھیم احمد رفعت فاطمھ
  مصطفى محمد مریم
  علي الرحیم عبد محمد یسرا
  مرسى العال عبد عالء دالیا

  الباسط عبد الدین الكم یوسف سلمى

 احمد المنطلب عبد العال عبد اخالص  
 على محمود شعبان اروى
 احمد محمد عالء اروى
  احمد محمد االمیر اسراء

  محمد الرحیم عبد فیصل الزھراء
  محمد رمضان حمدى ایھ

  یونس صابر احمد دالیا
 بباوى ناشد میالد مریم

  
  )٣م المجموعة(-٤

  ة بناتناصر اإلعدادی اسـم المدرسة:
  اســم المشرف: 

   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 السكرى اللطیف عبد یوسف اسراء
 الاله عبد محمد الشاذلى اسماء
 شاكر كامل رمضان اسماء
 السید الجابر عبد محمود اسماء
 احمد لثمم محمود اسماء

 خمیس محمد جابر االء
  مراد ابراھیم محمد الزھراء

  عباس كامل محمود ھناء
 المجید عبد أحمد رأفت الشیماء

  

 العزیز عبد سید محمود امانى  
 على احمد ابراھیم امل

 العال عبد محمد محمود امنیھ
 مرسى محمد الدین نور امنیھ
 على احمد البدرى امیره
  قاسم الرحیم عبد خالد امیره
  الدیب فرج شھدي میرنا
  محمود الحمید عبد ناصر یمنى

  یوسف جرجس یوسف یوستینا

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الفیزیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  رشوان العزیز عبد جمال اسراء
  الرازق عبد المجد ابو حسین اسراء
   الواحد عبد السید عالء إسراء
  الحمید عبد محمد ممدوح اسراء
  محمد الاله عبد عبده امیره

  المسیح عبد حنا عنتر میرها
  على السید محمد امیره
  ملیكھ حكیم عجیب انجى

   
 السید حفنى السید ایمان
 حسن محمد عزت ایمان
 احمد الرحمن عبد محمود ایمان
  محمد الباسط عبد محمد ایناس

 احمد صابر احمد ایھ
  السید یونس السید ایھ
  على ضیف ابو الدین عالء ایھ
  محمود حسن محمد ایھ

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 عكاشھ محمود احمد بسمھ
 محمود ابوعلى عارف تیسیر

 نسمعا امین فرنس جولیانھ
  محمد الدین نور الناصر عبد جیھاد
 محفوظ الوھاب عبد رشوان دالیا

 عوض حلمى الدین عماد دعاء
 محمد احمد محمود دعاء

 جید وھبى سامح دمیانھ
  

    
  عثمان احمد احمد دنیا

 منصور جاد رومانى رانیا
 محمد محمود حسان رحمھ
 البدرى محمد الصبور عبد رحمھ
 احمد محمود جابر روفیدا

 مطاوع الدین كمال وفمخل ریم
 محمد عثمان ابراھیم ریھام
 احمد نصر حسن ریھام

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الفیزیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  الاله عبد محمد أحمد زینب
 على السید احمد ساره
 الظاھر عبد محمد احمد ساره
 ابراھیم احمد جعفر ساره
 اهللا عطا محفوظ ناصر ساره

 یوسف ادیب یوسف ساندى
 الحسن ابو اسماعیل محمد سعاد

  على عدلى اشرف سماح

    
 السقطي السید محمود سماح
 رحمھ انور الحكم عبد سمر

 السید عبده السید سوزان
  محمد الدین سعد مصطفى صفاء

 الحكیم عبد الدین نصر عائشھ
 فھیم ھرمینا اسحاق عایده
  عبید حسن الدین عصام عایده

 العال عبد اللیسى الروؤف عبد عال
  

  )١١موعة(م المج-٤
  االعدادیةالجدیدة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  بنات االعدادیةالجدیدة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

 محمد محمود محمد الزھراء فاطمھ
  محمد حماده محمد فاطمھ
  لوقا صادق كمیل كالرا

  بدوى صبحى سمیر مارتینا
 اهللا عطا عدلى ثروت مارینا
 معوض عبده حشمت مارینا
  شنوده اسرائیل مسعد مارینا
محمد الرحیم عبد عادل مریم  

  

  اسكاروس بخیت نبیل مریم  
 الجندى نسیم فایق منال
 اسماعیل مصطفى الوفا ابو اهللا منھ
  محمد محمود احمد مى

 عطا لمعى سعد میرا
 بشاره راجى وجیھ میرنا

 السالم عبد محمد احمد الءنج
 اللطیف عبد محمود فوزى نجالء

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الفیزیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١٣رقم المجموعة:   (
  ھدى شعراوىاالعدادیة بنات: المدرسة اســم

   :المشرف اســم 
  فـــة :الوظی  

  )١٤رقم المجموعة:(
  بنات شعراوىاالعدادیة ھدى:  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  خفاجى شاكر عنتر ندا
 عثمان احمد جمال ندى
 النعیم عبد امین حسین ندى
 حمدون محمد الناصر عبد ندى
 ابراھیم حامد محمود ندى

 محمود محمد الدین عز نشوى
 حمدا السید ایمن نھال
 احمد احمد على نھلھ

  
  

  شحاتھ ضیف ابو صابر نورھان  
 على ضیف ابو محمد نورھان
 محمد ضیف محمد نورھان

 الرحیم عبد عبده الحمد ابو ھاجر
 عثمان الجابر عبد ناصر ھاجر
 الوھاب عبد ابراھیم رضا محمد ھالھ
 محمد صدیق محمد اهللا ھبھ

  عبدالفتاح حمدى محمد ھدى
 دسعی غبریـال عاطف أمل
  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  عمر بن الخطاب اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  إبراھیم محمد مصطفى ھدیر
 امین محمد سعد ھیام
  محمد احمد ھشام وفاء
 مصطفى العارف احمد والء
 الراضي عبد احمد فتحي والء

 ھاشم احمد حاتم یاسمین
  احمد فتحي خالد یاسمین

 مھران اهللا عبد حاتم یسرا
  

    
  محمد احمد صالح احمد

  حسین سید خالد مصطفى
  ھالل ابراھیم رومانى رامز
  مسعود محمد سید طھ
  حسین الرحیم عبد ناصر اهللا عبد
  سلیم على ممدوح على
  محمد ازفو محمد كریم

    عبد الرحمن إسماعیل عبد الرحمن



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الفیزیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١٧رقم المجموعة:   (
  النبوى المھندس المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
   اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  اهللا عبد زكرى اشرف محمد
  شلبى مازن الغنى عبد محمد

  زاھر وجیھ بیشوي
  بشارة سیدھم ریمون بیشوى

  الغنى عبد الوھاب عبد سعد مصطفى
  إسرائیل شحاتھ مجدى كیرلس

  ھمام أبو الفتوح ھمام

   
  

  )٣م المجموعة(-٤
   اسـم المدرسة:

  ـم المشرف:اسـ 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
   اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

      

  


