
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )اللغة العربیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
   الحدیثة بناتالمدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:( 
  بنات الحدیثة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   ـــة: الوظیف

  
  

  
  حسن فھمى طلعت كریمان
  الحسن ابو شعبان رزق رحمھ
  على حامد على ایمان
   محمود على ھبھ

  احمد العزیز عبد الدین صالح رانیا
  عاطف البدرى محمد سھیر

  خالف اهللا عبد رمضان ھبھ
  محروس محمد محمد اسراء

  
١ -  
٢ -  
٣ -  
٤ -  
٥ -  
٦ -  
٧ -  
٨ -  

  
  محمد عمر احمد نجالء
  إسماعیل مابراھی ناصر دالیا
  محمد احمد القاسم ابو دالیا

  محمد الرحیم عبد صبرى فرحھ
  محمد محمود حسین رقیھ
 ابراھیم احمد اشرف سحر
  محمد حسن الحكیم عبد سحر

  ھالة محمود محمد

  ) ٣م المجموعة(-٤
  التسیر االعدادیة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  ) ٤رقم المجموعة(
  االعدادیة التسیر مدرسة:اســم ال

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  
  محمد الفتاح عبد محمد امل

  متولى محمد الدیب نعمھ
  اللطیف عبد محمد محمود اهللا ھبھ

  عقل الحمید عبد احمد ساره
 شحاتھ محمود رفعت اسراء
  حسن محمد عمر اسراء
  محمود اسماعیل محمد اروى

  محمد الرؤوف عبد جمال یاسمین

    
 اهللا حمد على احمد شیماء
 حسن موسى ناصر شیماء
 بكر محمود خلف عبیر
  ضیف ابو الجلیل عبد مھجر عتاب

  احمد الفتاح عبد احمد عال
 العزیز عبد الحلیم عبد عبده ھند
 محمد السید مجدى ھند
  

  

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  )اللغة العربیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٥رقم المجموعة:   ( 
  ناصر اإلعدادیة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  بنات اإلعدادیة ناصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
 دیاب احمد صالح مروه
 السید على محمد مروه
 على محمد داحم منار
 المطلب عبد محمود احمد مھا
  على محمد البدرى نجاه
 حسین الرحمن عبد الاله عبد ندى

 السید محمد عادل نورھان
  محمد احمد ثابت ھبھ

  
  

  
 احمد ثابت محمد اسراء
 محروس محمد محمد اسراء
 حسین عبده حنفى اسماء
 محمود الھادى عبد فتوح اسماء

 مالرحی عبد عمیره الدین جمال اسیا
 ادم محمد الحى عبد امال

  احمد  السید  حلمى  امانى
  سلیمان احمد یسن ایھ

  )٧م المجموعة(-٤
  ھدى شعراوى اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(اضة
  شعراوى ھدى اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

  
 محمد الشافى عبد حمام امانى

 قبیصى الیمنى عوض امل
 سلطان بخیت محمود امنیھ
 المجید عبد محمد عیسى امیره
  شامھ ابو عاطف محمد امیره

 الرحمن عبد على محمد ایھ
  فرغلى فاطمة محمد صالح

  
٥  

  
 سعدى جابر اسعد ایمان
 شحاتھ محمود الحكیم عبد ایمان

 حسن فؤاد أشرف ایھ
 العال عبد محمد السایح ایھ
  احمد لفرغ سید ایھ

  ھمام الحلیم عبد حامد حسناء
  العال عبد ناصر احمد خلود
  حماد الاله عبد محمد أحالم

  
 



  

  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  )اللغة العربیة( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  الحدیثة بنات اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 محمد على خالد راندا
 محمد محمود شلبى رانیا
 احمد العزیز عبد الدین صالح رانیا
 محمد حسن محمد رجاء
 اهللا عبد محمود احمد رحاب
 الجندى حسن احمد صبرى رحاب

  احمد الحفیظ عبد محمد حابر

  صالح منصور محمد رفیده  
 القادر عبد محمد رأفت خلود
  الراوي محمد محمود دالیا
  المولى عبد الرؤوف عبد فراج والء
  احمد الحسن ابو رزق دعاء
  على عثمان فرج ھالھ

  احمد محمد یوسف رحاب
  العزیز عبد الحلیم عبد عبده ھند

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 احمد ابراھیم احمد ابراھیم
 حسن عساف ربیع احمد
 المجید عبد فرغل رفعت احمد
 احمد النبى عبد شوقى احمد

 اسماعیل رمضان عاصم مداح
 احمد على محمد احمد
  امین تونى ھنداوى احمد
  اللطیف عبد محمد یونس محمد

  على محمود احمد محمود
  
  

 رسالن راضى صبرى بالل  
  احمد جابر الناصر عبد خالد

 مصطفى الحمید عبد السید عصام
  الغفار عبد محمود محمد عمرو
 امین احمد رأفت كمال
 منشاوى الستار عبد خالد محمد
 حسین المجید عبد صابر محمد
 ابراھیم محمد عاطف محمد
 بخیت الاله عبد مرتضى محمد

  المولى عبد على محمد محمود
  ضیف ابو عزمي محمد الاله عبد

  


