
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع         
  )الفرنسیةاللغة ( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
  الشیماء الثانویة بنات المدرسة: اســم

   :شرفالم اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  بنات الثانویة الشیماء اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
 عباس السید حسن االء

 بیومى الرحیم عبد صالح امنیھ
  سلیم كمال مصطفى ھشام ساره
  على الحلیم عبد مشعل ھبھ

  شحاتھ بدرى عنتر سحر
  محمد الرحیم عبد محمد منى
  الكریم عبد محمد الدخ ندى
  ضیف ابو احمد محمد ندا

  یوسف محمد صاحى نرمین
 
  

    
  الرحیم عبد شحاتھ الناصر عبد امیمة

  محمد الجواد عبد سید شیرین
 الراوى محمود محمد انجى

  فراج إبراھیم سعد فاطمھ
  حسین احمد مصطفى روجینا
  مھران احمد مختار مروه

 احمد عمران محمد ھایدى
  حسن حمدم الناصر عبد نھى

  

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  
  على حسین خالد جھاد
 اسماعیل صابر ربیع خلود

 منصور سندس شنوده دمیانھ
 جوده حاقاس الیشع رانیا

 اهللا جاد على الحفیظ عبد رحاب
 صالح العال عبد محمود رحمھ
 أحمد صدیق جمال روان

  باسلیوس صبرى لحظى جاكلین

    
 یوسف عطیة ھالل روجینا
 خلف شعبان الرحیم عبد روفیده
 عمر فراج فرج سوزان
  محمد سالمھ احمد شیماء

 العزیز عبد اهللا سیف طارق ایھ
  محمود محمد القذافى صفاء

  محمد رشید زكریا سماءا
  قناوى على عادل االء



  
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع        

  )الفرنسیةاللغة ( شعبة
  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٥رقم المجموعة:   ( 
  أسماء الثانویة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  بنات الثانویة أسماء اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  العلي عبد أحمد مختار عبیر

 احمد الیزید ابو رفعت فاطمھ
 محمد االمین محمد الفراج عبد فاطمھ
 بشاى عطااهللا بشاى كاترینا

 سلیمان اهللا عطیھ نصحى كرستینا
  رزق بشاره خالف مادونا
  اهللا حنا خیر سمیر انجى
  ھاشم عباس ھاشم امیرة

    
 ذاكر احمد محمود مروه
 حكیم شھدى صبحى مریم
 محمد المنعم عبد محمد ممدوح منار

 احمد الحمید عبد احمد منیره
  جرجس نجیب فتحى میرنا
  یوسف عیاد ثروت ھناء
  محمد احمد كمال ایھ

  متولى الباسط عبد عشرى والء
  

  )٧م المجموعة(-٤
  یةالشیماء الثانو اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  الثانویة العسكریة اســم المدرسة:
  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١-  

 سلمان طھ محمود نداء
 محمد الدین نور عادل یھ

 منصور طلیبة صالح نوره
  دمیان راغب وصفى یوستینا

  العزیز عبد اهللا سیف طارق ایھ
  اهللا حسب أحمد لجبری أنوار

  الكریم عبد محمد عاطف ابتھال
  محمد عبده احمد اسراء

 محمود خالد اشرف  
  بسیونى اسماعیل العزیز عبد اشرف
  ھریدي محمد فیصل عمرو
 احمد القادر عبد سعید محمد
 الحمید عبد حسین صالح محمد
 البد أبو محمد طھ محمد
  بركات على الحمید عبد محمد
  فرج انور فتحى مینا
  أحمد خلیفھ عالء مھشا


