
  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع 
  )علم النفس( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )١رقم المجموعة:   ( 
  الثانویة بنات المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  بنات الثانویة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

 محمد محمود جمال سراءا
 الفتاح عبد إبراھیم الفتاح عبد اسراء
  الاله عبد محمد اللیثى اسماء

  أحمد مھدى موسى الشیماء
 على عابدین الدین محي امل

 إسماعیل على احمد امیمة
  على محمد ایمن انعام
 عثمان طنطاوى مصطفى ندى

  
  

  العال عبد محمد حسنین ایھ  
 أمین محمد ماحى ایھ
 مواسى محمد محمود ایھ

  الاله عبد حسنى محمد ثناء
 یوسف محمد ناصر جھاد

  محمد ذكى الفتوح ابو حفصھ
 شعبان على أحمد دالیا

  الموجود عبد احمد محمود دعاء

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

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  
 حسن على عامر دنیا
 المجید عبد عباس احمد دینا
 قلدس ودیع رافت دینا

 محمد حمدون احمد رانیا
 حسین محمود محمد روحیھ
 أحمد اللطیف عبد احمد ریھام
 أحمد العال عبد مختار زھرة
  محمود عطیة محمود سحر

  

    
 الحسن أبو محمد بكر ابو سماح

 حسین محمد حسین صابرین
  أحمد حافظ خلف صابرین

 عمر على محمود عفاف
 محمد خلیفة خیرى عال

  محمد على حموده لمیاء
   مھنى كمیل اشرف مادونا
  محمد احمد محمد اسماء

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )علم النفس( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٥رقم المجموعة:   ( 
  أسماء الثانویة المدرسة: اســم

   :المشرف اســم 
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  الثانویة أسماء اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
 حموده محمد المجید عبد مروة

  عیاد مجدى نان مریانھ
 كامل فوزى صفوت مریم
 عزمى جاد طلعت مریم
 المقصود عبد العرب عز منى
  مصطفى احمد شعبان مھا

 المنعم عبد محمد محسن میاده
 حسنین الحمید عبد ممدوح میاده

  

    
  بسطاوروس فرج عاطف میرا

  عزیز جید اشرف میرنا
 محمود أنور خلف  نادیة
 اللطیف عبد محمد فتحى نجالء

 محمود دسوقى كامل ندا
 دسی عثمان  احمد ندى
  رضوان محمد إبراھیم جاد ندى
  محمد احمد خالد ندى

  

  )٧م المجموعة(-٤
  الشھید طیار بنات اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

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

  
١ -  

  عثمان طنطاوى مصطفى ندى
  الرحیم عبد السمیع عبد یدالس نرمین
  المسیح عبد رتیب منیر نرمین
 حسانین الحسن ابو الحارس عبد والء

  على حسنى ابراھیم یاسمین
  المجید عبد غندور مسعود یاسمین
  الرحیم عبد السمیع عبد السید نرمین
  تامر نظیر كریم كاترین

 أحمد محمد ابراھیم احمد  
 رضوان احمد عتمان احمد
 محمد حسن محمد احمد
 اهللا عبد محمد محمود احمد

 أحمد عوض ابراھیم اسامة
  عمر جالل حفني اسامة

  
  

 



  لثالثةا الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  )علم النفس( شعبة

  ١٠/٢٠١٩/  الموافق      االربعاء یوم

  )٩رقم المجموعة:   ( 
  العسكریة الثانویة المدرسة: اســم

   :مشرفال اســم 
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  الشھید عبد المنعم ریاض اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــة: 

  
  

  
  الرحیم عبد احمد الرحیم عبد خالد
 السید فؤاد مجدى الرحمن عبد
  أحمد الدین عز محمود الرحمن عبد

  محمد حسن احمد عصام
 حشمى الحمید عبد البدرى محمد
 عیسى محمد الدین حصال محمد

 دیاب محمد احمد محمود
  

    
  محمد احمد محمود مؤمن

  مسعد لبیب مختار مینا
  على خلیفة جمال ھشام
  على ربھ عبد محمد جمال

  أمین عثمان خلف محمود
  محمد السید جابر اشرف

  م المجموعة()-٤
   اسـم المدرسة:

  اســم المشرف: 
   الوظیفـــــــــــة:

  رقم المجموعة()
   المدرسة: اســم

  اســم المشرف:
   الوظیفـــــــــــة:

  
١ -  

      

  

  
  


