
  
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    

  )االنجلیزیةاللغة ( شعبة
  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  اهللا عبد فوزى خالد ابتسام
  احمد ھاشم ممدوح اسراء
  اهللا عبد على رمضان شیماء

  محمد هالال عبد سالم عال
  إسماعیل احمد الناصر عبد منى
  محمد على العزیز عبد ھدیر

  محمود ابراھیم الحمید عبد شیماء

 محمد خلیل حسن اسماء  
 احمد محمد رمضان اسماء
 احمد ابوزیحة فزاع اسماء

 الغنى عبد المعبود عبد محمد نورھان
  العال عبد الفتاح عبد وحید اسماعیل

  نوح احمد جمال ندى
  محمد رنو صالح ورده

  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 اهللا عبد محمد معبد الزھراء
 الاله عبد خلیفھ راجح الشیماء

 فرغل محروص حصال الھام
  محمد حسن احمد امانى
 احمد محمد ایمن اماني
 عثمان مصطفى محمد امنیھ
  احمد محمد ابوعمره امیره

  
  

 ابراھیم بخیت اكرم امیره  
 الحافظ عبد محمد على امیره
 رمضان احمد قاسم امیره
 محمد الرحمن عبد محمد امیره
 الاله عبد محمد محمد امیره
  الحمید عبد سعد المعالى أبو امیمھ
  لبیب ظریف عوض نفین

  

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع           
  )االنجلیزیةاللغة ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 
  محمدینزید ابو محمد محمود ایھ

  إسماعیل الرحیم عبد راضي یاسمین
  محمود اللطیف عبد عطیھ اسراء
  احمد عیسى ضیف ابو شیماء
  الضمراني صبري حنان
  الواھب عبد محمد شحات امل

  على احمد خلیفھ نورھان
  حسین محمود الفتوح أبو دعاء

  الوفا ابو رشاد مرتضى نورھان

    
 احمد فوزى عباس خلود
  محمود عمران جمال دالیا

 فاضل السید اشرف دعاء
 جریس راشد جابر دمیانھ

 سطوحى عمران احمد دینا
  اهللا عبد محمد اهللا عبد دینا

  مترى فتحى مجدى راحیل
  الجواد عبد على حسن رجاء

  الصغیر مفضل كرام یولیطھ

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

 
 الحافظ عبد احمد الدین جمال رحاب
 القادر عبد محمد رجب رحاب
 حمودم فوزى مجدى رحمھ
 بغدادى على الفتاح عبد رشا

 بخیت سلیمان ابراھیم رضوه
 الحمید عبد شوقى اوسام رضوى

 حماده حسن حماده رنا
  اسماعیل مرعى رجب رندا

    
 على عمران الناصر عبد زھراء
 على ھاشم احمد زھره
 محمد حافظ السید ساره
 سلمان احمد حسام ساره
  محمد المنعم عبد محمود ساره
 محمود رشاد محسن سحر
  راشد خلیفھ محمد سلمى
  محمد احمد الدین صالح ھدیل

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  )االنجلیزیةاللغة ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٩رقم المجموعة:   ( 
  ام المؤمنین اإلعدادیة  المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  اإلعدادیة المؤمنین ام اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  الحسن أبو أحمد قدرى ھناء
 حسانین محمد حسنى ھویدا
  الھادى عبد یوسف محمد سمیھ

 على عدلى ابراھیم شروق
  سالم الرحمن عبد حسن ایمان
 محمد العال عبد سالم ایمان

 الجید عبد السید بدوى شیماء
 محمد كمال ابراھیم اسماء

  

    
  مراد امام احمد صافیناز

 السید صبره رمضان عزه
 سلیمان موسى مالك عطیات

 السید محمد رجب غاده
 المطلب عبد السمیع عبد عادل غاده
  خلیفھ حمدي محمد غاده

  العال عبد السید خالد اسراء
  سالم رشدى مرسى اشرف والء

  
  

  )١١م المجموعة(-٤
  الجدیدة بنات سة:اسـم المدر

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  رشوان ھمام طارق فاطمھ
 عوض محمد على فاطمھ
  ھاشم محمد كامل فاطمھ

 احمد خلیل محمد لبنى
 جریس لبیب عادل مارینا
 الشھید عبد دجا مكرم مارینا
  لبیب مرید موریس مارینا
 یوسف زكى الزین مرفت

  

  جبالى محمد رجب مروه  
  محمد محمود طھ مروه
  زید ابو احمد العاطى عبد مروه
  شنوده خلیل فایز مریم
 حسن ابوالحلقان محمد منار

 عطیھ الاله عبد اكرم نادین
  اندراوس اهللا جاد كرمى نادیھ

  محمد محمد ایمن ایھ
  

 



 

  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع    
  )االنجلیزیةاللغة ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
  التیسیر اإلعدادیة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  بنات االعدادیة التیسیر اســم المدرسة:

  المشرف:  اســم
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  مرسى شعبان عنتر اسالم

  الزھرى فھمى حمدى نسرین
  السید رجب جابر نفیسھ

  على صدقى خالد نھا
  ھیشام الرحیم عبد رجب الھدي نور

  عبدالكریم حسن محمود حسن نورھان
  رمضان السید محسن ھبھ

  

    
 احمد التھامى الرسول عبد ھاجر
 النعیم عبد محمود مجدى ھاجر

 ھاشم  محمود  احمد لھھا
  احمد محمد احمد ھایدى
 سند احمد بخیت اصالھ
 بطرس عزمى صالح ھایدى
  المبدى عبد محمد صالح ایمان

  )١٥م المجموعة(-٤
  بردیس نجع اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

   الوظیفـــــــــــة:
  
١ -  

  احمد الدین عز محمود امیمھ
  اللطیف عبد الحمد ابو انور سماح

  مرسى محمود محمد ایھ
  محمود صبره احمد امیره
  زید ابو الفاوى محمد اسماء
  حسین محمد ادھم صفاء

  

    
 النعیم عبد احمد حسین احمد
 محمد احمد الرحمن عبد احمد
 ادىالھ عبد محمد الھادى عبد أحمد
  احمد الدین نصر محمد احمد
  مرسى شعبان عنتر اسالم

  العال عبد الفتاح عبد وحید اسماعیل
  الرحمن عبد العال عبد احمد ھشام
  ھاشم موسى جمال محمد

  



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع      
  )االنجلیزیةاللغة ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

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

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  حامد سلیمان االعدادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  قریاقص غبریال كمیل سامح
 عثمان صالح ناصر طاھر
 الفتوح ابو محمد على الرحمن عبد

 العزیز عبد محمد العزیز بدع
 شھدى مراد ایوب المسیح عبد

  الحافظ عبد الرحمن عبد شعبان عبده
  عثمان تھامى ابراھیم مصطفى
  امین عباس امین مصطفى

  محمود الرحمن عبد الناصر عبد اسالم

    
 على محمد خلف عالء
 محمد قناوى محمدین على

  احمد محمد ممدوح عمرو
  خلھ نمر عاید كیرلس
  محروس لحظى دلعا توماس

 مرعى محمد السید جمال
  الدین كمال خلیفھ خالف محمود
  نجیب شوقى فیلیب میشیل

  

  )١٩(المجموعة  رقم
  المشتركة اإلعدادیة الطلیحات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
   ناصر اإلعدادیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:

   ــــــة:الوظیفـــــ
  
١ -  

  احمد السید حسین خالد
  محمدین جمعھ عاطف عبدالرحمن

  مرعى محمد السید جمال
  المجید عبد حسین محمود محمد
  محمد محمد بخیت محمد
  محمد احمد حسن محمد
  محمد العال عبد على احمد

  الرحیم عبد حامد ممدوح اسراء  
  الكریم عبد حسین احمد اسماء
  على الغنى عبد كامل ریحاب

  السید احمد ممدوح میرها
  الحمید عبد احمد صابر ھبھ

  المغیث عبد على احمد عبیر

 


