
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الكیمیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  ابو طالب محمود يوسفاسماء 
  جاد امین عادل اسراء

  احمد الفتاح عبد محمود ایھ
  اللطیف عبد كمال المنعم عبد امانى

  السید احمد محمد ایھ
  إبراھیم جاد محمد حبیبھ
  محمود محمد خالد حبیبھ
  على العال عبد مصطفى اریج

  احمد الرحمن عبد زكریا االء  
  محمد النبى عبد بدوى فوزیھ

  حماده المجد ابو ابراھیم عصماء
  على احمد حسین مریم
  عید محمود زكریا ھبھ
  احمد الرحمن عبد اشرف ندى
  محمد السمان محمود مھا

 الحمید عبد بدوى محمد یاسمین
 
 
  

  )٣م المجموعة(-٤
  اإلعدادیة الحدیثة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  محمود عویضھ الھادى عبد امنیھ
  محمد احمد القاسم ابو صفاء
 عمر مصطفى على رانیا
 محمود حسن محمد رانیا
 الحافظ عبد السید محمود رانیا

 الدین سعد السعود ابو اشرف رحاب
 الرحیم عبد الرحمن عبد حسن رشا

  منصور اللطیف عبد نحسی ساره

 الدمرانى محمد االمیر دالیا  
 محمد حسن محمود دالیا
  رحاب أبو كمال دینا

 عزیز ابواللیف عبده رانیا
 رفاعى الحمید عبد محمد سامیھ
 لبیب ریاض ایھاب ساندرا
 محمد خلف عاشور سحر
  على حسین الجواد عبد سماء

  مسعود بطرس انیس االمیره
  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الكیمیاء( 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: 

  
  

 صھیون النمر الحص امل
 الغني عبد فوزي أمیره
 محمد احمد رجب انور
 صقر على السید ایھ
  اللطیف عبد الحى عبد عالء ایھ

 سرجیوس القمص شمعى بقطر بسمھ
 السید محمد حاتم بسمھ
  ربیعى الحمید عبد صالح بسمھ
  المسیح عبد القمص یعقوب شیرى

  

 على محمد الدین عز سمر  
  نالدی جمال محمد محمد سمیحھ

 على محمد رجب غاده
 محمد سید الحمید عبد غاده

 توفیق رمضان فاطمھ
  إبراھیم الرحیم عبد عادل فاطمھ
  محمد حمودى الدین حسام اسراء
  جامع احمد عاطف عبیر
  محمد محمود الاله عبد عبیر

  )٧م المجموعة(-٤
  اإلعدادیھ المؤمنین أم اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  أم المؤمنین اإلعدادیھ اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  سلیمان احمد السید مروه
  محمد احمد السید مروه
  بشاى فكرى ناجى مریم
  المجید عبد الاله عبد سید ملكھ
  اهللا عبد جاد عصام منار
  السید احمد كمال منار

  سعد زكى داوؤد نرمین
  محمد محمد ضیريخ آیھ
  أحمد محمود ضاحى آیھ

 محمد صابر على فاطمھ  
  متولى عالم مرزوق قمر
 المصرى احمد حمدى لبنى
 أرمانیوس ھابیل نصیف لیزه

 عزیز بسكالس عزیز ماریان
 دانیال عیاد عاطف مارینا
  لبیب حبیب مجدى مارینا

  المجید عبد یحیى محمود اهللا منة
  اهللا عطایھ فھمى ناجح االمیره



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )الكیمیاء( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  ناتالتیسیر اإلعدادیة ب اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  محمد محمود العظیم عبد نوران
  خالف الحمید عبد خلف نیفین
  محمد على احمد ھاجر
  ثابت الاله عبد محمد ھاجر
  الدین نور المجید عبد الحلیم عبد ھدیر

  إسحاق صادق صبري یوستینا
  الاله عبد على الرحیم عبد مروه

  محمود صالح الضبع شیماء
  الرحمن عبد حلمى مدمح شیماء

 احمد محمد على منى  
 اسماعیل احمد جمال مھا

 عازر جبرائیل فكتور میرنا
 جرجس فلتس كمال میرنا
 میخائیل شھید جرجس میرى
 محمد حافظ محمود نجالء
  محمد العال عبد على رحمھ
 المالك عبد عزمى حشمت میرنا

  

  )١١م المجموعة(-٤
  ھاعدادی المھندس النبوي اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  عمر بن الخطاب اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  العزیز عبد مرسى سمیر احمد
  حسن رشوان الناصر عبد اسالم

  سلیم فتحى السید اشرف
  الرحمن عبد السید كمال السید
  بكرى عثمان حارس تھامى

  بولس جابر یبصل توماس
  عمر على حماده على

  شنوده الضبع شنوده كیرلس

 عطا مجاھد السعود ابو محمود  
 مصطفى محمود محمد محمود

 بباوى حلیم حسنى مقار
  اهللا عطا راضي ممدوح مالك

 سعید قریاقوص نعیم أبانوب
  فوزي الشھید عبد إبرام
  العزیز عبد غانم عثمان أحمد

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )العلوم البیولوجیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم
 

  )١رقم المجموعة:   (
  بناتناصر اإلعدادیة  المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  احمد الكریم عبد ناجح نورھان

  مرسى سلیم حربى سما 
  على الصغیر عشرى ھاجر
  یونس احمد محمد ساره
  السید قبیصى محمد ھبھ

 خالف حسن احمد اسراء
 احمد محمد صالح اسراء
 الدین نور فتحى طلعت اسراء
  على محمود عالء اسراء

  حماده سعد ناصر اسراء  
  محمد محمود ثروت اسراء

  رشیدى فتحى انالقط االء
  العال عبد منصور غریب رانیا
  عویضھ قاسم الفتوح ابو ھالھ
  احمد حسین احمد ھدى
  العاطى عبد السید عاطف مروه
  رضوان السید رضوان منار

  صادق محمد اهللا عطا فاطمھ

  )٣م المجموعة(-٤
  الحدیثة بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 محمد محمد الدردیر احمد اسماء
 زید ابو الزھرى رمضان اسماء

 اللطیف عبد عوض عادل االء
 احمد الرحیم عبد محمد االمیر

  على احمد على الزھراء
 دھب ابو على الھادى عبد الھام
  مداح كامل حافظ الدین عصام امل

 الحمید عبد الدیب كمال امنیھ  
 الاله عبد محمد اشرف امیره
 عشرى محمد عمر امیره
 على انور محمد محمد امیمھ
  بولس بشرى ناصر انجى
 شحاتھ محروس ناصر انجى
  كیرلس تعلب كیرلس ایفون


