
  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١رقم المجموعة:   ( 
 باحثة البادیة اســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:( 
 اریةدینایر بالخزن ٢٥مجمع اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــة: 

  
  

   االء عالء احمد السید
  یارا ناصر محمود محمد

  یاسمین رفعت محمود عبد اللطیف
  یاسمین مصطفى عبد الرحمن بكر

  یسرا عطیھ قبیصى ابو عقیل
  یوستینا رأفت فضلى حنا

  یولیانھ سامى شنوده دمیان
  یولیانھ عادل ظریف زاخر

  
  

  كیرلس القس بطرس ھارون شنوده
  فھیمشوقي ماھر شوقي 

  میرنا عادل ابراھیم خلیل
  میرنا عادل وداد حلمى

  كاترین میالد فكرى لمعي
  مریم ھاني ایوب جیده

  مریم ابراھیم شاكر نصیر

  ) ٣م المجموعة(-٤
 باحثة البادیة اسـم المدرسة:

 

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  ) ٤رقم المجموعة(
 النصر االبتدائیة اســم المدرسة:

  المشرف:اســم 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  العبد سھام یونان صفوت
  ابراھیم شیرى فھمي فھیم
  مریم فوزي عطیھ

   لیلیان انسى عبد المالك مقار
  جرجس مارینا عدلي صبحي
  مقار دمیانھ مجدي فؤاد

  فام مریم موریس جرجس
  مرنا اسحق سعد سعید

  

  
  

  عائشة دیاب خلف احمد
  ھاجر حسن احمد یوسف

  على محمودخلود محمود 
  خلود ھیثم عبد الحمید عبد اللطیف

  ساره محمد فرج اهللا محمد
  بسمھ السید عبد الرحیم عبد اللطیف

  امانى محمود احمد محمد
  شوق محمد عوض عبد الراضى

  
  



  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٥رقم المجموعة:   ( 
 ینایر الخزنداریة ٢٥مجمع المدرسة: اســم

  :المشرف اســم
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  الساداتاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  مریم صفوت شفیق سعید
  مریم منصور حنا جید
  والء فتحى على محمد

  احمد السید عبد النعیم عبد الرحمن
  سمیرایمنسمیرصبحى

  محمد جابر عثمان محمد
  عبد الرحمن جمال عاطف عبد الرحمن

  
  

  غایھ كمال السید ابراھیم
  مرثا طلعت جاد عزمى
  مریم ھانى بادیر تناغو

  مریم كرم زكى خلھ
  نفین اشرف الدیب سعید

  والء عاطف عبد الموجود احمد
  یوستینا كامل جبره عطیھ

  والءعلى محمدعلى
  نبیل مرزوق معوض یوستینا

  )٧م المجموعة(-٤
 اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  االبتدائیة النصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  
  

  
  

  انسیمون ایمن لطفى لوندى
  بسنتى نبیل فاروق زخارى

  بسمھ عبد الرحیم على عبد الرحیم
  فرج وھیب عبد اهللادینا 

  دینا اشرف حلیم عسال
  ساره سامح عیاد بنیامین

  سحر ابو ضیف عفیفى على
  مریان كمیل جرجس مجلع

  والء صبره ماھر حسن

  
  



  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٩رقم المجموعة:   ( 
 الزھدى ابو لیلھ االبتدائیة المشتركھاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  الساداتاســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  االمیره حسین صابر داود
  خلود السید طھ احمد

  رانیا رمضان عبد اهللا عبد الاله
  فادى منیر عدلى سعید

  مطاوع محمود غانم حسن

  
  

  االء سعد محمد حافظ
  االء مجدى عبد الراضى محمد

  االء محمد خلف محمود
  ارمیا راجى خلیل توفیق

  اروى  عبد الشاكر  محمد على
  سراء احمد رمضان عامرا

  اسراء السید محمود عبد العال
  اسراء رفعت خلیفھ محمد

  ایھ قدرى صابر عبد اللطیف
  یاسمین عطیھ قدرى محمد

  )١١م المجموعة(-٤
 طارق بن زیاد االبتدائیةاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  الثورة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  اسراء عبد العلیم على یونس
  اسراء محمد السید عبد السالم

  اسماء حسین عبد الصادق عبد الحمید
  محمد علىاسماء عبد العزیز 

  اسماء عبد الموجود عبد المعبود
  اسماء قناوى خلف متولى

  اسماء مصطفى عباس احمد
  امانى عبد الوھاب ملك عفاشھ

  
  

  امانى محمد عبد المجید السید
  امیره اشرف البدرى احمد

  امیره خلیفھ محمد عبد الحمید حسن
  امیره سید جابر حسن

  امیره محمد عبد الاله عبد اهللا
  خلف احمدامیره محمود 

  ایمان احمد عمرو الزھرى
  ایمان احمد محمد ھمام

  
  



  )    جتماعیةدراسات ا(شعبة ) الثالثة(توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة 
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
 الغیاتیةاســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
 الغیاتیةاســم المدرسة: 

  
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ایمان رفعت عبد الجواد شحات
  ایھ اشرف احمد یوسف
  ایھ حمدى كامل منصور

  ایھ عبد الكریم ابو عمره عبد العال
  ایھ محمود ھاشم عبد الرحیم
  ایھ مصاخھ خلیفھ ابو الحسن

  بسمھ حمدى محمد السید
  بسینھ احمد ھالل توفیق

  
  

  جھاد حسن محمد السید
  جھاد عالء الدین محمود احمد
  حلیمھعاطفعبدالصبورالسمان

  حنان عبد الستار حسین یوسف
  حنان متى شوقى بخیت

  خلود خلف اهللا على عبد الرحیم
  خلود راتب حامد راتب
  خلود عادل حسین على

  خلود مجدى عشرى عبد العزیز

  )١٥م المجموعة(-٤
 االبتدائیة الجالءاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
 الجالء االبتدائیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  دالیا اشرف احمد محمد ابو طالب
  دالیا جمال عبد المقصود محمد

  دنیا حمدى عبد الجابر طلب
  دینا عبد اهللا عبد اللطیف السید

  محمد وحشى محمددینا 
  راندا السید عبده السید

  رانیا طلعت عطا اهللا خلیل
  

  
  

  رانیا محمود شحات قرین
  رضوى احمد محمود محمد

  رغده امین السید امین
  رنا ایمن احمد عبد السالم

  ریھام حماده حمودى عبد الجواد
  ساره السید ابو الحمد محمود

  ساره بدوى احمد محمد
  ساره عیاد واصف عازر

  
  



  جتماعیةدراسات ا(شعبة ) الثالثة(توزیع طالب التربیة العملیة الفرقة 
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //                  

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
 عبد اهللا وھبىاســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  محمد فریداســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  ساره نشأت ثابت وھبھ
  سعدیھ محمد محمود ابو الدھب
  سلوى سعید عبد الرحیم محمد
  سماح شحاتھ السید عبد العزیز

  سمرمحمودحسنعبدالحمید
  سھیرحمدیالسیدعبدالرحیم

  شدى عماد كامل حسین عساف
  شروق عبد النظیر حماد احمد

  
  

  شروق عالء الدین انور نور
  شیماء بھاء احمد حسن

  عبد الاله عبد الرحمنالشیماء حسین 
  شیماء خمیس احمد محمد
  شیماء رأفت احمد مبارك

  شیماء ربیع محمد محمود
  شیماء محمود راضى عبد الغفار

  صفاء شیخون عبد الرحیم شیخون
  صفاء ممدوح حسین على

  )١٩م المجموعة(-٤
 النھضةاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  نبیل فراج المدرسة: اســم

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  عایده وافي محمد على
  عبیر محمد بدیوى عثمان

  عال عبد الرحمن احمد ابراھیم
  عواطف عبد الغفور محمد عبد اللطیف
  غاده عبد الرحمن عبد اهللا عبد الرحمن

  غاده كمال الدین حسین محمود
  فاتن عبد الستار حسین محمد

  سعد سید عبد العالفاطمھ 

  
  

  فاطمھ صفوت شعبان قاسم
  فاطمھ عالء ابو الحمد ابراھیم

  فاطمھ محمد محمد یوسف
  فاطمھ مصطفى كامل محمود

  فرحھفاضلصابرفاضل
  كریمھ حمدى محمد عبد الخالق

  الرا جورج مور یس یوسف
  لبنھ منصور بیومى لعرج

  لیلي وائل محمد حامد

  
  
  



  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة لعملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
 خلیل الضمرانىاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلمیناســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ابراھیممادونا ابراھیم فخرى 
  مادونا رزق خلف عازر
  مادونا نشأت عزت خلھ

  مارتینا ادوارد عبید نسیم
  مارلین حشمت رزق اهللا غالي

  مارینا جمال عبد الشھید سالمھ
  مارینا رمزى عادل حكیم

  مارینا صفوت سدراك لوندى
  مارینا عدلى صبحى جرجس

  مروه ماھر صبرى عرب

  
  

  مروه منصور محمد عبد الحافظ
  شاكر نصیر مریم ابراھیم

  مریم فوزى سیفین مجلع
  مریم فوزى عطیھ عبد اهللا

  مریم ھانى ایوب جبره
  مریم وجیھ ویصا جبره

  منار وھبى عبد الستار عبد الحافظ
  مھا عبد الراضى عبد الرؤف محمد

  موندا میالد فتحى شكر اهللا

  )٢٣م المجموعة(-٤
 العھد الجدیداسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  ناصر االبتدائیة بالغرباســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  میرنا ریمون قدیس ذكى
  میرنا مجدى شھدى مرزق

  میرنا مرقس عبد المسیح فام
  نانسى یعقوب میالد صلیب
  ناھد كامل احمد عبد الرحیم
  نجوى حلمى یسین رشوان

  سمیر عبد الكریم شھابندا 
  ندا كامل عبد اللطیف احمد
  ندا ھانى خلف عبد الرحمن

  
  

  نداء بخیت محمود بخیت
  ندى خالد فرج احمد

  ندى رمضان عبد الحمید احمد
  ندى نبیل حلبى دیاب

  نرمین عبد الاله محمد على
  نرمین عبده فھمى اسطفانوس

  نسرین عبد الرحمن محمد عبد اهللا
  سیدنسمھ عمر عبد اهللا 

  نھاد رشاد عبد الواحد عبد الوھاب
  
  



  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
 عرب االطاولةاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
   بالشرق ناصر االبتدائیة اســم المدرسة:
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  نھى جمال عبد اللطیف احمد
  نورھان احمد محمود احمد

  نورھان خالد ابو الوفا محمد
  ھاجر عبد الناصر عبده عطیت اهللا

  ھاجر محمد حمدي علي
  ھاجر ممدوح احمد طلب
  ھبھ اهللا فواز فضیل فواز
  ھبھ محمود فوزى صدیق

  على عبد الخالقھدیل محمد 

  
  

  ھناء احمد حامد ھمام
  وفاء احمد حسانین احمد

  وفاء عوض سید احمد
  والء حسین محمد عبد الحمید
  والءعبدالحمیدعلىعبدالحمید

  والء محمود حسن فزاع
  یارا العدوى رضوان مصطفى

  اسماء احمد عوض احمد
  امیره السید ابو زید ابو الحمد

  )٢٧م المجموعة(-٤
 الشورانیھاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  عرب االطاولةاســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ھیام برسوم عیسى عوض
  دینا فؤاد وھبھ مالك

  اكرام عبد العال محمود خلیفھ
  ھایدى محمود احمد عبد الرحیم

  ھبھ محمد محمد عبد الحمید
  احمد عوض عوضاسماء 

  
  

  احمد خلیفھ السید احمد
  احمد صبرى احمد على

  احمد طھ محمد محمد
  احمد عبد الرازق عبد الموجود

  احمد مدحت محمد محمود
  احمد ھانى محمد یوسف

  اسالم محمود الحداد عبد الرحیم
  اندرو مدحت اسحق حلیم

  ایمن مشمش نجیب عیسى
  مؤمن مرتضى عبد الجواد حسین

  
  



  
  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٩رقم المجموعة:   ( 
 خلیل الضمرانى اســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٣٠رقم المجموعة:(
   محمد فریداســم المدرسة:
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  الناصر سعد حسنباسل عبد 
  باسل فاروق السید محمد

  بالل عبد الجلیل ثابت عبد الرحیم
  بیتر یسرى موریس عطیھ

  بیشوى نبیل ناشد مساك
  بیشوي عادل انور خلھ

  توماس وجیھ فرنساوى ناشد
  جرجس مشیر لمعى شنوده

  مصطفى ابراھیم محمد راشد
  مصطفى خلف عبد الحمید عقل

  
  

  جورج صفوت فوزى رؤوف
  عبد الاله مسلم حازم احمد

  حسام الدین رشاد عبد العظیم حسان
  حسام محمد عبد اللطیف احمد

  حسن محمد حسن احمد
  رزق محسن ثابت رزق

  رومانى سعد خلف منصور
  زكریا فوزى مسعود یوسف

  مصطفى محمود محمد محمود
  منیر ایمن منیر فارس

  میشیل ماھر قدیس حكیم
  )٣١م المجموعة(-٤

 الثورة اسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٣٢رقم المجموعة(
  نبیل فراجاســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  زیاد اعرابي حامد عبد الجواد
  سامح سمیر قدیس زخاري

  شادى منیر فوزى ملونھ
  شریف اشرف ابو بكر محمود

 شوقى ماھر 
  مال عبد الغنى احمد

  فھیمشوقى عبد اهللا احمد 
  عبد الحافظ احمدعبد الرحمن ج

  عبد اهللا ایمن على حسان
  مینا حبیب فرید ناشد

  مینا حسنى داود میخائیل

  
  

  عالء ظھران ثابت محمد
  عالء على سلیمان محمد

  على ابو القاسم محمد عبد الاله
  على خالد قاسم محمد

  على دھشور عبد العال احمد
  فادى حلیم ذكى سكر

  فادى ھانى یوسف شنوده
  فارس فاضل فوزى حسان
  محمود مختار فتحى محمد

  محمود نور الدین احمد محمد



  )    دراسات اجتماعیة( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٣٣رقم المجموعة:   ( 
 قلفاو       اســم المدرسة
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٣٤المجموعة:(رقم 
  ضیف اهللاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  كیرلس عماد الضبع زكى
  كیرلس فادي ذكى متیاس
  كیرلس كامل نجیب كامل

  ماركو مكرم مراد ذكى
  ماھر فرح مساك اسكندر
  محمد احمد مایز توفیق

  محمد السید محمد احمد عیسي
  محمد جمال ابو زید على

  ریاض ناشدمینا ممدوح 
  ھانى حمدون محمد السید

  
  

  محمد جمال محمد حسین
  محمد خالد خلف محمد

  محمد خلف عبد الرحیم محمد
  محمد صابر عبد الغنى عبد الكریم

  محمد متولى على عمر
  محمود امین محمد صابر

  محمود عبد الرحمن قبیصي
  محمود مجدى خلف محمد

  مینا كریم شنوده سید اروس
  مینا مدحت ظریف ناشد

  )٣٥م المجموعة(-٤
 اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٣٦رقم المجموعة(
  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  



  
  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١رقم المجموعة:   ( 
 الساداتاســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  النھضةاســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  ناھد سمیر جوده سلیمان
 نرمین راجى راشد شنوده

 نرمین على ابو طالب احمد
 نسرین محمود سعد انس
 نھا محمود محمد ابراھیم

  نورھان السید محمود خضیرى
 نورھان سید محمود محمد

 ھاجر محمود احمد احمد
  

  
  

  یوستینارشدى خیر عوض
  كریستین رومانى نظیر شكر اهللا

  بسمھ ضبع جاد السید عبید
 ھالھ معتمد ابو القاسم محمود
  الھام محمود محمد السنوسي

 ندى حسن محمد حسن
    

  )٣م المجموعة(-٤
 األطاولةعرب اسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  ملحقة المعلمیناســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ایمان عبد الكریم محمد فرغلى
 منال رشاد ابو بكر احمد

 منى بولس عبده جبره
 منى قدرى محمد عبد اللطیف

 مى مالك شفیق شكرى
 صلیبمیرنا اشرف لبیب 

 میریت نشأت نخلھ شكرى
  نجاه خلف عبد المالك نادر

  

  
  

  امل ممدوح زكریا احمد
  شیماء احمد محمد عبد العال

  شیماء دیاب كمال دیاب
  شیماء شعبان اسماعیل عرفھ

  عصام جمال الدین محمد ابراھیم
  محمد جمال صابر السید

  ندا ممدوح محمود عبد النعیم
  ندى ماھر محمد السید

  



  
  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٥رقم المجموعة:   ( 
 الباحثة البادیةاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  الباحثة البادیةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  على اسماعیل علىسماح 
  دعاء فاوى على محمد
  فاطمھ عید احمد حسن

  ندا محمد ابراھیم محمود
  عبیر محمد الجندى بشیر

  نورھان ھاشم حسن رشدى محمود
  ھدى احمد محمود ابو السعود

  شیماء لبیب على دیاب
  وطفھ عبده حماده سلطان

  

  
  

  مرثا فلى نور الدین فاكیوس
  مرثا حنا عبد التواب ملك

  نبیل حلمى جودهمارینا 
  مارینا عزمىفتحى نخلھ
  مدلین منیر فھیم رشید

  مرفت مجدى صدقى سامى
  مارتین نشأت شكرى رزق اهللا

  ابانوب جاد الكریم زاخر مكرم اهللا

  )٧م المجموعة(-٤
 النصراسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  النصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ازھار عبد الصالحین عبد الجواد محمد
  اسماء محمد محمود اسماعیل
  اسماء عدلى محمد عبد الغنى

  ھایدى انور محمود عبد الموجود
  ھدى عثمان ابراھیم سلیم

  نورا محمود عبد الظاھر موسى
  مروه محمود احمد السید

  نورھان عبد الناصر محمد الفولى
  ساره عزت مصطفى حسین

  
  

  مارى عادل عیاد عبد الشھید
  مروه الدیب محمود مھدى

  مروه السید محمد سلیم
  مروه حسین عبد اهللا خلیل
  مریانا فوزى نجیب ایوب

  مریانھالرومانى رزق عبد النور
  مریم زكریا وھیب تادرس
  منال رشاد ابو بكر احمد



  
  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٩رقم المجموعة:   ( 
 طھ حسیناســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  طھ حسین اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  حسناء حسین عبد العال حسین
  خلود احمد اسماعیل احمد
  روفیدھفرغلى احمد حسن

  سندس عصام محمود فرغلى
  دینا اسماعیل احمد عبد العال

  منار عبد الباسط محمد جاد الرب
  ھبھ فرغلى خلف محمود
  فریال احمد محمود محمد

  
  

 ھبھ حسن على حسن
  ھدى اسامھ عبد النعیم محمد

  ھناء محمد احمد السید
  ھیالنھ فؤاد نصرى روفائیل

  یارا ثروت احمد على
  یاسمین السید عبد البارى على

  یاسمین عبد العزیز محمد ابو الحمد
  ھبھ محمود كامل عباس

  )١١م المجموعة(-٤
 طارق بن زیاد االبتدائیةاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  طارق بن زیاد االبتدائیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  اسماء صبرى عباس حسن
  ایمان حفظى محمد عبد المجید

  اسراء حسن محمد احمد
  امیره محمد محمود بطیخ

  اسماء السعودى جابر عبد الرحیم
  االء احمد حسین احمد

  رحاب جمال محمد عبد اللطیف
  اسالم مھني عبد الحمید مھني

  
  

  االء اهللا رشاد ابراھیم السمان
  الوردانى محمد عبد العلىابتسام 

  اسراء اسماعیل حسن محمد
  اسراء جمال احمد شحاتھ
  اسراء عابد محمد محمود
  اسراء محمد صابر حسین
  اسراء محمد لطفى محمد
  اسراء ناصر كامل مھاود

  



  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٣( رقم المجموعة: 
 لساداتااســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  اسماء قبیصى شحاتھ السید
  اسماء محمد سعد عبد العزیز

  امانى حسنى عبد الجابر محمد
  امانى محمد ابراھیم اسماعیل

  نور الدین مخلوفامل كمال 
  امل محمد طلب عبد الحلیم

  امنھ عالء الدین محمد احمد
  امنیھ ابو الوفا ابو المجد رضوان

  
  

  امیره عز الدین عبد الوھاب شفیق
  امیره مصطفى شاكر عمار

  امیمة شحاتھ ابو النعمان محمد
  انجى انطون صموئیل انطون
  انجى رومانى سلیمان رزق

  انجى طارق محمد احمد
  ناصر عبد المالك جریسانجى 

  ایمان بولس عطا مقار

  )١٥م المجموعة(-٤
 نبیل فراجاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  النھضة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ایمان عادل عیاد عبد الشھید
  ایھ السید ھاشم شحاتھ

  الفتوح احمدایھ جمال ابو 
  ایھ حامد عبد الحمید عثمان

  ایھ حمدى محمد توفیق
  ایھ خیرى بخیت ابراھیم

  ایھ عادل متولى احمد
  ایھ عونىمھنى محمود

  
  

  ایھ لملوم حسن عبد الباقى
  ایھ نبیل اسماعیل قناوى

  بسمھ ھالل بھنان فخورى
  تغرید اسعد بطرس مساك

  جاكلین جمال فخري مسعود
  العالجھاد صفوت محمد عبد 

  دالیا محمد عبد الرحمن محمد
  دعاء السید فھمى عثمان

  
  
  



  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
 الرشاداســمالمدرسة:

  :المشرف اســم
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  الرشاد المدرسة:اســم 

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  رانیا احمد ابراھیم مراد
  رحاب حلمى احمد ھاشم

  رحمھ ایھاب یوسف بیومى
  رحمھ عبد الرحیم محمد على
  رشا كمال عبد العال ابو العز
  رغده محمد محروس حسین

  رنده اشرف محمد شبیب
  روجینا ممدوح رسمي جید

  الواحدروضھ محمد سیف النصر عبد 

  
  

  زینب حفظي محمد الصغیر
  زینب محمد الشمندى مصطفى

  ساره ابو الفضل عبد العال درویش
  ساره ایمن ناصر كامل
  ساره عماد صلیب توما
  سالي ایمن یسرى زاخر

  سماح الجلبى ناجى على الدین
  شذا عبد العال خلف عبد الحافظ

  شیرین حسین جابر عبد الاله

  )١٩م المجموعة(-٤
 ة المعلمینقملحالمدرسة:اسـم 

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  ة المعلمینقملح اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  شیرین عمر حسانین احمد
  شیماء احمد على احمد

  شیماء طلعت حمدى محمد
  شیماء عاطف عبد الموجود احمد

  عبد اهللاشیماء عبد اهللا بریقع 
  شیماء عصام عوض عمر

  شیماء كامل السید عبد الغنى
  صابرین نصر الدین محمود حسین

  
  

  عبیر عالم عبد الاله على
  عبیر محمد على احمد

  عبیر ناصر على محمود
  عال عمر علم الدین احمد
  غاده حسن محمد حسن
  فایزه االمیر السید محمد
  فیروز نادى عاید عیسى

  عبد اللطیففیفي عبده ابو النجا 

  
  



  
  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
 طھ حسینلمدرسة: اســم

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  ناصر االبتدائیة بالشرق اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  كرستین رومانى فاروق صادق
  كرمینا صفوت سلیمان یسي

  كیرستینا العریان حنا عبد المسیح
  لمیاء عمر صابر عبد السالم

  لمیاء محمود محمد عبد الرحیم
  لیلى السید شحاتھ محمد

  مادونا ایوب فخرى ابراھیم
  مادونا رومانى بخیت عبد اهللا

  
  

  السید احمد السید ثابت
  الرحمن محمد احمد عبد الحمیدعبد 

  عبد الرحیم اشرف عبد القادر محمد
  محمد بدوى على احمد

  محمد عبد الفتاح كیالنىالزھرى
  محمد عبد الناصر محمد قبیصى
  محمود حربى عبد الحمید محمد
  مصطفى احمد محمد عبد النعیم

محمود حسین  مصطفى رأفت خلف ابولیلھ
  إبراھیمحسن 

  )٢٣م المجموعة(-٤
 عرب االطاولة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  انطون عادل نصر مالك
  ابانوب ابراھیم كمال شاكر
  بیشوى ناجى جاد میساك
  رؤف محمد قبیصى محمد

  مصطفى محمود احمد حمدان
  مصطفى محمود حسانین محمد

  شھدى لبیب عبید كیرلس
  وسیم لطیف نسیم ملطى

  
  

  احمد عادل احمد محمود
  احمد عاطف عبد الحفیظ الزھرى

  احمد عبد الحمید محمود احمد
  احمد كمال عبد العظیم محمود

  اسالم اشرف محمد محمود
  اسالم زكریا كمال موسى

  اكرم محمود محمد عبد اهللا
  السید مسعوداندرو یعقوب عبد 

  
  



  )    أساسي علوم( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
 اســمالمدرسة:

  :المشرف اســم
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
   اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

    
  

  

  )٢٧المجموعة(م -٤
 اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

    
  

  

  
  
  



  )    ریاضیاتأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١رقم المجموعة:   ( 
 الباحثة البادیة اســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  الباحثة البادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  رحاب محمد ابو الفتوح محمد
  ندى وحید حلمى محمود

  االء محمد محمود عبد النعیم
  االء خالد خلف السید

  اسراء على محمد یوسف
  ھالھ خالد محمود محمد

  ھند رمضان شعبان عبد الرحمن  
  نورھان محمد عبد اهللا عمر

  شیماء احمد عبد الھادى احمد
  شیماء سید محمد احمد

  
  

  اسراء السید عبد العزیز ابو دھب
  اسراء جمال حامد السمان

  اسراء عبد الباسط سید محمود
  اسراء على صابر احمد

  احمد ابو العالاسراء فتحى 
  اسراء محمد احمد احمد

  اسراء محمد السید عوض
  اسراء محمد بخیت على
  اسماء احمد محمد احمد

  )٣م المجموعة(-٤
 النصراسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  النصر اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ابراھیم عبد الحمیداسماء حسن 
  اسماء حسین عبد الحمید محمود

  اسماء خلف اهللا محمد ابراھیم
  اسماء عبد العظیم محمد ضیف اهللا

  اسماء محمود احمد طھ
  امال عبد الرحمن الحامدى عبد الرحمن

  امانى احمد عبد الموجود على
  امل امین عابدین امین

  
  

  امیره عبد المنعم ھاشم عبد المنعم
  محمد السیدامیره عمر 

  االمیره فراج محمد على
  امیره محمد عبد الحافظ احمد
  امیره محمد عبدالحكم محمد
  امیره محمود احمد ابو زید

  انجى النمر تامر جاد
  ایرینى عماد نظیر عبد المسیح

  ایمان احمد خلیفھ رفاعى

  
  



  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٥رقم المجموعة:   ( 
 ملحقة المعلماتاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  ملحقة المعلماتاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ایمان السید محمد محمود
  ایمان السید محمود على
  ایمان حسن سلمي محمد
  ایمان حنا میخائیل بخیت
  ایمان خالد فتحى محمود
  ایمان خالد محمد ابو زید
  ایمان شعبان رشاد راشد

  ایمان عبد البصیر ابراھیم احمد
  ایمان عبد الوھاب ملك عفاشھ

  
  

  ایمان فتحى محمد الصدیق
  ایمان ماھر احمد محمد

  ایمان یوسف السید اسماعیل
  ایناس عبد اهللا احمد طلحھ

  محمد ابراھیمایھ احمد 
  ایھ حافظ كامل على

  ایھ حربى محمود بخیت
  ایھ محمد محمد ابو زید

  ایھ مصطفى احمد عبد الرحیم
  )٧م المجموعة(-٤

 طارق بن زیاد االبتدائیة اسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  طارق بن زیاد االبتدائیةاســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ایھ یاسر محمد سید
  بسمھ بدوى شاكر محمد

  تبارك رفعت محمد محمود
  جھاد محمد احمد ھریدى
  خدیجھ حسن خلیل امین

  دالیا عادل عبد العظیم رشدى
  دعاء عالء محمود محمد

  دعاء فتحى احمد عبد الحلیم
  دمیانھ نشأت شوقى وھیب

  
  

  دمیانھ نصري جالب رزق اهللا
  نادر اسرائیل فھمىدنیا 

  دوالجىرومانى فرج فھیم
  دینا خلف على عبد الواحد
  رانیا ظریف عطا عطا اهللا

  رائد محمد على حسین
  رجاء محمود ابو الحمد ھمام
  رحاب عالء الدین محمد على

  رحمھ عبد الوھاب محمد  محمد

  
  



  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٩رقم المجموعة:   ( 
 الثورةاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  الثورةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  رشا السید محمود محمد
  ریھام حسن عبد الرسول مالزم

  زھراء السید ھمام ابو المجد
  خالد محمود علیانالزھراء 

  سلوان طالل سرور محمدین
  سلوى محمد محمود محمد

  سمر عبدالحكم محمد المرسى
  سناء مصطفى احمد مصطفى

  سھام صالح محمد عبد الرؤف

  
  

  سھى السید شعبان مسعد
  سوسنھ كمال جبره سلیمان

  سوھى على احمد محمود
  شروق حسین محمود محمد
  شھد رمضان مختار حسین

  عبد العال شیماء خلف محمود
  الشیماء على احمد على

  شیماء مصطفى محمود احمد
  شیماء نبیل على عبد العال

  )١١م المجموعة(-٤
 عرب االطاولةاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  حمد اهللا رشوانصباح عبد النبى 
  صفیھ جمال ابو الوفا حمدى

  عائشھ حسیبو احمد عبد الراضى
  عبیر محسن محمد خلیفھ

  علیاء البدرى عبد السالم ابراھیم
  غاده عبد العظیم جوھر عباس

  فاتن محمد على مزید
  فاطمھ احمد شعبان محمود

  فاطمھ احمد على احمد

  
  

  فاطمھ احمد محمد احمد
  احمدفاطمھ عبد الاله العارف 

  فاطمھ محمد شحاتھ محمد
  فریال ماھر محروس احمد

  فوزیھ محمد عمار محمد
  فوزیھ مصطفى احمد على

  كرستینا بطرس بخیت بساده
  كریستینا جمال نعیم زكى
  مارتین فرید رشاد عجیب

  
  



  
  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
 محمد فریداســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  محمد فریداســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  مارسیل فؤاد عوض المر
  ماریا عادل زاخر جید

  مارینا بطرس شوقى بولس
  الفى فھیممارینا جمال 

  مارینا عزمى ناشد فھمى
  مارینا عیسى جاد سعید
  مارینا كرم رشدى حكیم

  مارینا ھنطیل رضا عیسى
  مرسا فرج نصیف حكیم

  
  

  مروه احمد محمد سلیمان
  مروه عبد الراضى السید احمد

  مروه كامل عبد المنعم عبد النعیم
  مروه محمد على امین
  مریان عیاد شحاتھ حنا

  الفتاح عبد الحمیدمریم احمد عبد 
  مریم رأفت بسطولیھ شاكر

  مریم ظریف ودیع لبیب
  مریم فوزى ملك ملیكھ

  )١٥م المجموعة(-٤
 النھضةاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  النھضة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  مریم مكرم بخیت فطاط
  السید محمود محروسمكھ 

  منار شعبان یوسف محمد
  منار محمد فوزى محمد
  منار معتز محمود حافظ
  منار ممدوح على محمد

  منھ اهللا احمد محمود محمد
  منى سید عبد الرحیم سید

  منى صالح عبد الرؤف عبد العال

  
  

  منى عبده محمود حسن
  مھا احمد محمود احمد

  مھرائیل سامى ساویرس بولس
  خلف ابراھیممیرنا رمزى 

  میرنا ماھر حشمت مرید
  ناردین عزوز عیاد سعید

  نجالء فتحى احمد عبد الرحیم
  نجالء وائل حسین محمد

  ندى خیرت محمد عبد العزیز

  



  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
 الغیاتیھاســمالمدرسة:

  :المشرف اســم
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  الغیاتیھ اســم المدرسة:
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ندى محمود خلیفھ سید
  نرمین ناصر عثمان مھران

  نسرین محروس حمدان عبد الرحیم
  نسمھ سالم احمد احمد عبد الرسول

  نسمھ عبد الحفیظ مصطفى احمد
  نعمھ سید رفاعى ابو ضیف

  نھاد احمد عثمان محمد
  نھى نصر الدین عبد الموجود محمد

  نور الھدى جمال محمد السید

  
  

  نورھان احمد عامر احمد
  نورھان صالح عبد الحمید بدوى

  نورھان محمد شعبان رجب
  نورھان محمود جابر ابو زید

  نیفین فرج صموئیل سدره
  ھاجر شحاتھ ابراھیم داود

  احمد محمد ھاجر محمد
  ھاجر ممدوح احمد محمود

  ھالھ حمادة علي فراج

  )١٩م المجموعة(-٤
 نبیل فراجاسـم المدرسة:
  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  نبیل فراج اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ھالھ محمد كمال احمد
  ھمس جمعھ محمد جالل

  اسحاق شكرى خلیلھناء 
  ھناء جابر ذكى محمود

  ھناء ناصر محمد متولى
  ھند خلف فؤاد احمد

  وسام رفعت محمد محمود
  والء ابو السعود عبد الرحمن

  یسرا سمیر محمد على
  میرت شنوده اسعد یوسف

  
  

  ابانوب نشأت خیر فھیم
  ابراھیم محمود عبد الرحیم

  احمد حسان على عبد الواحد
  احمد خالد محمد محمد

  احمد راضى ابراھیم السید
  احمد عبد العاطى توفیق محمود

  احمد فتحى محمد فتحى
  احمد محمد خلیفھ كمال الدین

  ابانوبصبرى فھیم واصف

  
  



  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
 الجالءاســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  الجالءاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  اشرف جمال احمد عبد اللطیف
  اندرو نبیل بدیع نصیف

  اندرو یوسف اسخرونشنوده
  ایمن محمود على عبد اهللا
  بیشوى بولس لمعى ذكرى
  جورج نبیل تامر غابیوس
  خالد ابو الحمد ھمام خلیل

  روبرتو كرم بسیلىبسطروس
  ریموندا عماد فوزى مسعود

  

  
  

  شریف انور مختار ابراھیم
  شنوده جمیل محروس بولس
  صابر مطاوع السید مطاوع

  عبد الرحمن مصطفى ابراھیم حسن
  عبد الرحیم محمد عبد اللطیف
  عبد اهللا محمد عز الدین راغب

  على محمود جالل البدرى
  محمود صابر محمودعمار 

  عمر جمال عبد اهللا السید
  

  )٢٣م المجموعة(-٤
 نبیل فراجاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  نبیل فراج اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  عمرو احمد لطفى عبد الرحمن احمد
  السیدعمرو محمد شحاتھ عبد الرحمن 

  فھد عطیھ محمد محمود
  كرم محمد على سالمھ

  كیرلس جمال ظریف ذكرى
  كیرلسرمزى جابر عطا اهللا

  محمد السید اسماعیل بھنس
  محمد السید زاید عبد الرسول

  محمد الغول عبد العال شیبھ الحمد

  
  

  ھشام شعبان عبد الرحیم على
  ھشام محمد یوسف كریم

  وائل خمیس عبد الفضیل محمد
  زید رمضان یحیىیحیى ابو 

  یحیى على محمود محمد
  یوسف وھیب ابراھیم بخیت

  ھشام حسن محمد احمد
  

  
  



  )    أساسي ریاضیات( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
 عبد اهللا وھبىاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  عبد اهللا وھبىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  محمد حامد داود حامد
  محمد رأفت محمد عباس

  محمد سامى ابراھیم ابو زید
  محمد شحاتھ احمد مرزوق

  محمد عبد الراضى محمد احمد
  محمد عماد احمد سالمھ
  محمد كمال احمد محمد

  ناصر شعبان محمدمحمد 
  محمد نور الدین عبد اللطیف نصر

  
  

  محمود حازم عبد الرحیم عبد المبدى
  مینا رئیس فخرى زارع
  مینا عاطف عدلى عبده

  مینا فریز صموئیل برسوم
  مینا لمبى عوض ارمیس

  مینا نبیل ایوب عیسى
  نادر رومانى عبد السید بولس

  ھشام بسیونى محمود على
  

  )٢٧م المجموعة(-٤
 المدرسة: اسـم

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

    
  

  

  
  



  )    انجلیزيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١رقم المجموعة:   ( 
  الباحثة البادیة  اســمالمدرسة:

  :المشرف اســم
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  الباحثة البادیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  ندى رأفت محمد على
  ندى رشاد محمد صدیق
  دعاء جمال السید احمد

  دعاء زكریا ابو السعود ھاشم
  عزه احمد كامل ابو ضیف

  رحمھ محمدرأفت احمد حسن
  رویدا سعد الدین عبد اللطیف محمد

  

  
  

  رحاب السید شعبان عبد الاله
  علیاء احمد محمد عبد الحمید

  دعاء صدیق عطیھ محمود
  مریانھ عمادباسلیوسایوب

  غاده محمود بدوى عبد الموجود
  یاسمین احمد ابو الفتوح عنبر الشریف

  یاسمین محمود محمد عامر
  والء احمد جاد ھمام

  )٣م المجموعة(-٤
 ملحقة المعلماتاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  ینایر یالخزنداریة٢٥مجمع  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  اسراء مصطفى الجندى السید
  دعاء على صابر على

  عائشھ محمود صبره طلب
  نورھان محمد احمد عبد الرحیم

  محسن مصطفى احمدیارا 
  یاسمین عبد السالم سلیمان احمد

  ایمان البدرى یوسف عباس
  ایمان حسین البدرى اللیثى

  
  

  اسراء فتحى احمد برى
  اسراء زكریا راشد سید

  ادھم السید محمود عبد الغنى
  جرجس اشرف فرید شاكر

  مادونا ثروت وھیب باسیلى
  منى عبد الغفار عبد الرؤف عبد الغفار

  



  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٥رقم المجموعة:   ( 
 الرشاداســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  الرشاد اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  یاسمین محمود سعد انس
  عاطف عبد الحمید محمدایھ 

  میرنا حسام الدین احمد حسن
  دنیا مؤمن محمد االسعد مرسى
  زینب محمد عبد الستار محمد
  زینب مؤمن محمد ابو الحسن

  ایھ محمد محمد خلیفھ
  ایھ مزید احمد مزید

  سھام على محمود سالمھ
  

  
  

  ساره خالد محمود على
  سلمى شیخون محمود احمد
  ھدیر خلف محمد عبد العال
  وفاء مصطفى سعد مصطفى

  ھاجر اشرف السید عبد الجابر
  وفاء حمدى عبد الھادى محمود
  لطیفھ اسماعیل محمد اسماعیل
  اسماء صابر رجب عبد الرحیم

  
  

  )٧م المجموعة(-٤
 النصر االبتدائیة المشتركة اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  الباحثة البادیةاســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  محمد حماده حارس ابراھیم
  یحیى رشوان عبد الرحمن رشوان

  سلمى طارق انور احمد
  رندا ھانى عیاد سیف

  سامح جاب اهللا حلمى جاب اهللا
  بوال مسعد حنا شنوده
  امل عادل على محمد

  امانى فراج محمد عبد الغنى

  
  

  عبد المسیحمارینا اشرف ریاض 
  مارجریت الصباح مسعود توفیق

  مارینا انور جید جرجس
  مارتینا مملوك لطفى لبیب

  یوستینا اسحق كامل رزق اهللا
  فبرونیا جمال ساویرس مرجان
  اسماء شعبان خلف عبد الوھاب

  اسماء على عباس احمد

  



  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب وزیعت
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٩رقم المجموعة:   ( 
 بنى عیش بجرجااســمالمدرسة:

  ملحقة المعلمات :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  قلفاو االبتدائیةاســم المدرسة:

  نبیل فراجاســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  زینب عرفات اسماعیل عبد العال
  الرحمن محمدزینب نصر عبد 

  عبیر شعبان ابو المجد محمود
  زھراء عماد احمد صدیق
  ھاجر ھانى محمدین احمد

  ھبھ عبد النبى عبد الرحیم احمد
  منار محمد محمود خلیفھ

  یاسمین رشدى نعمان حامد

  
  

  اسراء عبد العال فؤاد عبد العال
  ارزاق مرزوق ابو المجد احمد
  اسراء اشرف عبد الاله محمود

  عبد الموجود عثماناسراء حامد 
  اسراء عاطف ابو السعود احمد
  اسراء على شحاتھ عبد الرحیم
  اسراء محمد صالح ابو طالب
  اسماء اشرف رمضان احمد

  

  )١١م المجموعة(-٤
 نبیل فراج اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  طارق بن زیاداســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  امل محمد خلف عوض
  امیره احمد محمد عبد الرحمن

  امیره عبد الباسط عبد العظیم محمد
  انا سیمون اكرم بولس باخوم

  اناسیمون ایمن اسعد فھیم
  انجى جاب اهللا عیسى یوسف

  انجى عویضھ سامى عوض اهللا
  انصاف كامل محمد عبد الموجود

  

  
  

  اللطیفایمان شعبان بكرى عبد 
  ایمان یوسف جوده یوسف

  ایناس اسماعیل فتحى محمد
  ایھ احمد خضیرى محمد
  ایھ اشرف رفاعى بخیت

  ایھ اهللا طایع عبد الھادى محمد
  ایھ قاسم السید عبد اللطیف
  ایھ محمد ابراھیم مصطفى

  

  



  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
 طارق بن زیاد اســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  النصراســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ایھ مصطفى السید عبد العال
  بسنت ناصر محمود شحاتھ

  جھاد عوض عبد الحلیم محمد
  حسناء عبد الرزاق محمد عبد الغنى

  حسناء محسب محمود مھران
  خلود خالد احمد محمد

  دالیا جمال احمد ھریدى
  دالیا میالد توفیق میخائیل

  

  
  

  دعاء طھ سالم على
  دمیانھشحاتھشنودھجوده

  دمیانھغبروس حسان قدوس
  دمیانھ وجھت زعبر ناروز
  دنیا محمد اسماعیل شبس

  دینا احمد حامد محمد
  اسعد محمد محموددینا 

  دینا على ماھر ابو الدھب
  دینا فوزى عبد الرحمن توفیق

  )١٥م المجموعة(-٤
 النصر اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  طھ حسیناســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  رانا محمد على محمد
  محمد راندا عبد الاله محمود

  رانیا ابراھیم المغربى احمد
  رانیا محمد احمد عبد القادر

  رحاب على علیان ابراھیم
  رحمھ جمال عبد الاله محمود

  رحمھ حنفى احمد مھران
  رحمھ سید نور الدین عسكر

  

  
  

  ریموندا اشرف بدرى بخیت
  ریھام حامد عبد الحمید على

  ریھام فتوح السمان عبد الاله
  زغلول عاطف زغلول ھاللى

  الزھراء احمد محمد عبد الاله
  زیاد محمد عاطف محمد
  زینب خالد خلف محمد

  ساره اسامھ محمد خلیل
  

  
  



  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
 عرب االطاولةاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  ساره عالء الدین عبد الرحمن احمد
  ساره مجدى عبد اهللا جابر

  ساره محمد احمد عطیھ
  ساره محمد عبد الرحمن احمد

  سحر عبد الاله رزق على
  سلمى محمد احمد محمود

  محمدسماح احمد عثمان 
  سمر رفعت عبد العزیز عبد المجید

  سمیره رضا عبد السمیع حسن
  دسناء حماد صبرى جا

  
  

  شروق صالح الدین احمد السید
  الشیماء رأفت محمد محمود
  شیماء فیصل طلیبھ منصور
  صفاء حسن عوض ھریدى

  عبیر ابراھیم احمد حماد
  عزه سعد الدین خالف نصار

  عال ابراھیم محمد احمد
  احمد عال عز السید

  فاطمھ السید على حسین
  فاطمھ حسین محمد حسین

  )١٩م المجموعة(-٤
 ملحقة المعلمیناسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  ناصر االبتدائیة باشرق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  فاطمھ شعبان السید رضوان
  عباس عبد الرحیمفاطمھ على 

  فیوال فوزى كرزىشنوده
  كارولین جورج نجیب مرقص

  كرستینا زوزو فرج فخرى
  كالرا وجدى حلیم فرح

  لبنى جمال عاطف محمد
  ماجده قاسم اسماعیل ابو القاسم
  مارتینا وفیق وھیب جورجیوس

  
  

  مارینا ظریف انور مرقص
  مارینا حربى فاروق بخیت
  مارینا كمیل رزق اهللا فام

  لبیب جمیل عوض مارینا
  مارینا نشأت العبد جاد
  مرنا متى میخائیل متى
  مریم اشرف امیل فؤاد

  مریم انسى احمس طانیوس
  مریم شوكت عیاد نعمان

   مریم ناجى ریاض عبد النور
  



  
  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
 الثورةاســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  الثورة اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  مالك معزوز شحات جاب اهللا
  منال محمود فرحات محمد
  مھا امین عبد الحى امین
  موره عزت التعلبرمیس

  مورین مخلص ثروت ھالل
  جمال سید علىمى 

  نجالء محمود السید حسن
  نجوى كمال محمد على

  

  
  

  ندى صالح محمد محمد
  نشوى جمال احمد عبد الرحیم

  نصره موریس ملك عفاشھ
  نھال كمال عبد الرزاق محمود

  نھى احمد عادل ابو الحمد حسین
  نھى نصر الدین عبد الھادى عبد اهللا

  نورھان جبالى محمد ابو زید
  محمدنورھان حسن محمد 

  نورھان رأفت عبد الحلیم محمد
  نورھان رجب السعودى عثمان

  )٢٣م المجموعة(-٤
 الشروقاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  الشروق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  نورھان ھشام مصطفى محمد
  ھاجر حسن عبد اهللا خلیفھ

  ھاجر رفعت ھاشم عبد الاله
  ھالھ احمد محمود عبد الكریم

  ھایدى احمد محمود ایوب
  ھایدى عالء على حسین
  ھبھ شحاتھ على محمد

  ھند رفعت ابوالیزید احمد
  

  
  

  وسام جالل محمود عبد العال
  والء محمد جاد احمد

  یاسمین عالء الدین عبد العال امین
  یسرا محمد محمود عبد العال

  ولیم رزق یوستینا اشرف
  یوستینا فھمى رمزى فھمى

  ساره اشرف صالح عبد اللطیف
  ساره بھیج دسوقى عبد الرحمن

  

  



  )    أساسي انجلیزي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
 ناصر االبتدائیة باشرق : اســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  خلیل الضمرانىاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  ابانوب اشرف بخیت عطا
  ابانوب صبحى معوض بخیت

  ابانوب محسن نعیم فرج
  ابرام نبیل بخیت ریاض

  احمد اشرف عبد الحمید سعد الدین
  احمد عمر انور محمد

  عطیھاحمد كمال محمد 
  احمد محمد عبد الحمید السید
  احمد مصطفى محمود محمد

  مینا اسد سوریالجندى
  یحیى محمد بدوى محمد

  
  

  محمود ھاشم محمود عبد اللطیف
  استیر مینا القس اسحق عبد السید

  اسطفانوس ایمن فتحى ھارون
  اندرو صالح جرجس جورجى

  انطونیوس مجدى بشرى برسوم
  ایھاب محمد عبد الرؤوف خضیرى

  بوال عاطف اسحاق فلتس
  بیشوى عطا اهللا رتیب عطا اهللا

  بیشوى مالك داود بخیت
  توماس عاطف قدیس متیاس

  حاتم حمدان السید حسین

  )٢٧م المجموعة(-٤
 العھد الجدیداسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  العھد الجدید اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  حسام ممدوح محروص احمد
  حسن سعد حسن عبد اللطیف
  الحسینى محمد عطیھ خلیفھ

  خالد فرج احمد منصور
  روكسان طلعت سداروس زكى

  رومانى رأفت شوقى بشاره
  سامح سامى عطا هللا سدره
  ضحى سعد ابراھیم حماده

  عبد الرازق محمد عبد الرازق
  عبد اهللا جالل على محمد 
  یوسف رشدى عطا جلع

  
  

  
  

  عماد عادل احمد ابو بكر
  فادى ولیم ناجى فخرى
  فام عھدى انیس جرس

  محمد حسام الدین احمد عبد اللطیف
  محمد عبد النبى كتانھ عبد الاله

  محمد نجدى عبد العزیز عبد العظیم
  مصطفى السید احمد عبد اهللا
  مصطفى عبد الحمید مصطفى

  معاذ محمود سعید یسن
  الدایم عبد العزیز الزھرىعلى عبد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  

  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع
  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١رقم المجموعة:   ( 
 ینایر بالخزنداریة ٢٥مجمع اســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  السید محمود باخمیماســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  دالیا محمود عبد العال احمد
  دعاء محمد مصطفى عبد الرحمن

  محمد احمد محمد دیاب
  محمود ریاض عبد النظیر محمد

  مصطفى فتحى محمد حسین
  یارا شعبان عبد الحلیم محمد

  احمد محمود السید محمد
  احمد مصطفى احمد خلیل

  امیره محمد عبد النعیم عامر
  رضوى عزت فاروق محمود

  صباح ابو الفتوح السید عبد المنطلب
  غاده حافظ احمد ھدیھ

  
  

  اسراء رفعت موھوب عبد الكریم
  اسماء نور الدین السید حسن

  احالم محمود محمد السید
  باسنت عبد الناصر ابو الفضل محمدین

  محروسشیماء راضي محمد 
  امیره اشرف عبد الخالق محمد

  نورھان عبد الصبور محمد السید
  نھا رمضان احمد على

  )٣م المجموعة(-٤
 ملحقة المعلمین اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  االتحاد االبتدائیة المشتركة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ھاجر حفظى حافظ عبد اهللا
  االء محمد محمدمحمد

  ابتھال محمد على حمدان
  اروى محمود یسن احمد

  ازھار حسنى حسین عبد الخالق
  عبد المولي اسراء جمال السید احمد

  اسراء عبد العظیم عبد اهللا عبد الرحیم
  اسراء محمد على محمود

  

  
  

  ھاجر حسام محمد متولى
  اسماء عبد السالم احمد محمد

  اسماء على احمد ادریس
  اسماء عمر احمد محمد

  اسماء محمد مدكور عبد المولى
  اسماء محمود ریاض مقداد

  اسماء ناصر على احمد
  



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٥رقم المجموعة:   ( 
 البادیة باحثةاســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٦رقم المجموعة:(
  البادیة باحثةاســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  امیره رأفت عبد القادر حمید
  امیره صالح محمود حسن
  امیره محمد حسن محمدین

  امیره محمود عبد الاله احمد
  انتسال الكحالوى عبد الاله محمد

  جاد الكریمایات ایمن على 
  

  
  

  ایمان صدیق احمد محمد
  ایمان صالح الدین محمود محمد

  ایمان عبد الفتاح على سالمھ
  ایمان محمد عبد المنعم محمود

  ایمان محمد علم الدین عبد الحمید
  ایمان وحید احمد عبد ربھ
  ایھ ابراھیم محمد ابراھیم

  

  )٧م المجموعة(-٤
 ملحقة المعلماتاسـم المدرسة:

  المشرف:اســم 
  الوظیفـــــــــــة:

  )٨رقم المجموعة(
  المعلمات ملحقة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  ایھ شوقى الطیب سلیمان
  ایھ عادل السید محمود

  ایھ عادل عبد الراضى محمد
  ایھ ماھر قناوى عبد الرحیم

  ایھ محمد ابو الحمد محمد
  حنان احمد طاھر احمد

  

  
  

  بدریھ خلیفھ محمد احمد
  بسمھ خلف اهللا سید عبد العزیز
  بسملھ عبد الرافع محمد ھریدى

  بسمھ حسن محمد فراج
  بسمھ عادل فتحى محمود
  بشرى محمد محمود جاد

  
  



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٩رقم المجموعة:   ( 
 لثورةااســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٠رقم المجموعة:(
  لثورةااســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  خلود احمد محمد سعید
  دالیا عصام فاوى السید

  دالیة دیاب ابو الوفا حسن
  دعاء سعد على عبد الرحمن

  السیددعاء عبد الوھاب احمد 
  دعاء محمد ابراھیم البغدادى

  دعاء محمد صالح محمد
  دعاء مخلص سید سالمھ

  

  
  

  راضیھ حسین فھیم اسماعیل
  رانیا حماد احمد حماد

  رانیا خیرى عبد الغنى محمود
  رانیا راشد مرسى عبد الحلیم

  رانیا عبد الناصر عبد الرحیم نعمان
  رانیا منتصر السید على
  رانیا یاسر حسن حسین

  صبرى صادق احمدرحاب 
   

  )١١م المجموعة(-٤
 طارق بن زیاد االبتدائیةاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٢رقم المجموعة(
  طارق بن زیاد االبتدائیة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  الزھراء احمد محمود تمام
  زینب ابراھیم احمد محمد

  عبد الرحیم حسن زینب صبرى
  زینب محمد عیسى عبد العال

  ساره اشرف على حافظ
  ساره عبد الراضى محمد ابراھیم
  ساره عبد الرسول بخیت متولى

  ساره محمد عبد الرحیم اسماعیل
  
  

  
  

  سحر عثمان محمد االمیر
  عرابى سعاد حسنى الشاذلى

  سلمى ربیع عساف حسن
  سلوى رجب عبدالمبدى نور الدین

  الحكیم محمد احمدسلوى عبد 
  سمیره وافى عبد النبى عبد الرحیم

  سھام احمد رمضان ھمام
  سھیلھ لطفى شحاتھ عبد الاله

  



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٣رقم المجموعة:   ( 
 النصراســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )١٤رقم المجموعة:(
  النصراســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  سیده عبد الناصر رجب عبد الاله
  شریفھ السید عباس احمد
  شھیره السید احمد محمد

  شھیره رفعت عبد العزیز السمان
  شیماء احمد حسن فرغل

  شیماء رجب احمد عبد الرحمن
  القادرشیماء طلعت فؤاد عبد 
  شیماء عادل رجب جالل

  

  
  

  شیماء عبد الوھاب عباس على
  شیماء عویضھ السید عبد العال

  شیماء محمد یوسف محمد
  شیماء محمود جالل عبد الجابر
  شیماء مختار السید عبد النعیم

  الشیماء ناصر احمد فراج
  صابرین السید احمد یونس
  صابرین فرج محمد احمد

  

  )١٥م المجموعة(-٤
 ناصر االبتدائیة بالشرقالمدرسة:اسـم 

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )١٦رقم المجموعة(
  ناصر االبتدائیة بالشرق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  صفاء عبد العزیز محمد مراد
  صفیھ محمد محروس مغربي

  علیاء محمود عربى احمد
  عایده شوقى محمد احمد

  عفت صبرى عبد الباسطغاده 
  فاتن عبد اللطیف ابراھیم عبد اللطیف

  فاتن محمد احمد احمد
  فاطمھ حسن محمد عقل

  
  

  
  

  مروه فیصل عبد الرحمن محمود
  مروه مھدى ابو الحسن ابراھیم
  مریم عبد العال على عبد الاله

  مریم محمد السید جوده
  منار مصطفى ابراھیم محمد

  منار ناصر محمد محمود
  احمد مصطفى السیدمنال 

  مھا على محمد على
  



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )١٧رقم المجموعة:   ( 
 نبیل فراج اســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )١٨رقم المجموعة:(
  نبیل فراج اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  ناریمان عكاشھ عثمان على
  نانسي عمر عبد الرحیم ابو طالب

  نجالء فتحى جمعھ نور الدین
  نجالء محمد عبد الرحیم عبد العال

  ندا زكریا محمد سید
  ندا طھ محمد بخیت

  ندا عارف سراج عبد العال
  ندى حمدى سید عبد المجید

   

  
  

  نسمھ على عبد الاله محمود
  نعمھ تحسین احمد محمد

  نعمھ شعبان عبد القادر عبد الرحیم
  نھاد عالء على نور الدین
  نھاد ناصر حسن اسماعیل

  نھال احمد عبد الجواد عبد اهللا
  نورا شاھین عبد الحمید مصطفى

   نورا محمد ابو اربى محمد
  

  )١٩م المجموعة(-٤
 خلیل الضمرانىاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٠رقم المجموعة(
  خلیل الضمرانى اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  نورھان الحسن جابر عبد الواحد
  نورھان صابر ضاحى احمد

  نورھان عمر على محمد
  الھام صالح مصطفى محمد

  ھایدى احمد عبد الرحیم محمد
  ھبھ احمد طھ محمد
  عدوىھبھ منصور احمد 

  ھناء ابوالسباع محمد مجاھد
  

  
  

  والء اشرف محمد سلیم
  والء السید خلف زھران

  والء محمد عبد الحمید محمد
  والء ممدوح اسماعیل محمد
  یاسمین عنتر ابوالیزید محمد
  یاسمین فوزى حسین محمد

  یاسمین محمود عبد الحمید حسانین
  یاسین محسن توفیق محمد

  والء احمد محمود محمد



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢١رقم المجموعة:   ( 
 ملحقة المعلمیناســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢٢رقم المجموعة:(
  طھ حسیناســم المدرسة: 
  اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 
  
  

  الرحمن خلیفھاحمد حمدى عبد 
  احمد عبد الراضى عبد الحفیظ

  ایمن محمد على احمد
  حسام احمد محمد احمد

  خالد احمد محمد جاد الكریم
  خالد محمد ثابت جاد

  الشریف على خلیفھ على
   عابدین حلمى عبد النظیر محمد

   

  
  

  عبد اهللا مصطفى فھمى محمد
  على عبد الاله على محمد

  على محمد عبد الوارث عبد المنعم
  عمر خالد عبد الاله السید

  عمرو محمد عبد الجواد ابراھیم
  العمرى عباس على عبد اهللا

  فارس عصام الھادى على
  كریم محمد عصام احمد سعید

  

  )٢٣م المجموعة(-٤
 عرب االطاولةاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٤رقم المجموعة(
  عرب االطاولة اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  محمد عثمان جاد الكریم علیو
  محمد على احمد ابو زید

  محمد محمود محمد الخضیرى
  محمود اشرف سلیم عبد اللطیف

  محمود حلمى احمد محمود
  محمود رأفت حفنى على

  محمود عبد الراضى محمود محمد
  محمد احمد سلیم محمد

  
  

  محمدمحمود مصطفى عبد الراضى 
  نور الدین ابراھیم محمد مھران

  نور جبریل قلیعى احمد
  ھیثم خضیرى ابو زید خضیرى

  ولید صالح علیان على
  عبد الرحمن عبد الناصر كمال الدین

  عبد اهللا محمد خلف حسن



  
  )    عربيأساسي ( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٥رقم المجموعة:   ( 
 محمد فریداســمالمدرسة:
  :اســمالمشرف

  الوظیفـــة :  

  )٢٦رقم المجموعة:(
  محمد فرید اســم المدرسة:

  اســم المشرف:  
  الوظیفـــة: 

  
  

  مغربى محمد اسماء القاسمى
  اسماء عبد الزاھر الطیب الزاھر

  امال رفعت السید عبد اهللا
  امنیھ طارق جالل بكرى

  جمال محمد علىامیره 
  ایمان حسن محمد عبد اهللا
  ایمان رفعت ابراھیم صالح
  نورا محمود عمر خیامى

  

  
  

  ایھ احمد خلف محمدین
  ایھ حشمت مرشد محمود
  ایھ ناصر عباس السید 

  ایھ ھاشم مصطفى ھاشم
  حنان سمیر على السید

  خلود ابو دھب بدر ابو دھب
  دنیا جمال خلف رضوان

  محمد حسن دینا امیرالمؤمنین
  نورھان اسعد خلف خضر

  )٢٧م المجموعة(-٤
 الشروقاسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٢٨رقم المجموعة(
  الشروق اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

  رحاب ناجح البدرى احمد
  إبراھیمریھام ابوعمره عبد الرازق 

  ساره محمد ھاشم على
  سوھیدا محمود ابو ضیف محمد
  شیماء عبد القادر محمد حسین
  صفاء حجازى عبد الرحیم احمد

  ندى محسن محمد عمیره
  نرمین عادل حسانین متولى

  
  

  مایا معتز اسعد ھمام
  مرفت نشأت ابراھیم سالمان

  مروه اسماعیل احمد احمد
  مروه جمال الدردیر محمد

  مى على محمد احمد
  میاده السید محمود محمد

  میاده محمود عبد الحمید عبد العال
  نادیھ مھران كمال الدین مھران

  



  
  )    أساسي عربي( شعبة) الثالثة( الفرقة العملیة التربیة طالب توزیع

  ٢٠١٩یوم   الموافق  //          

  )٢٩رقم المجموعة:   ( 
 البلینااســمالمدرسة:

  :اســمالمشرف
  الوظیفـــة :  

  )٢رقم المجموعة:(
  اســم المدرسة: اســم المشرف: 

  الوظیفـــة: 

  
  

  ایمان ایمن مختار حسب
  ایھ محمد شحاتھ بكر

  ایھ محمد بغدادى فراج
  أبو السعود سعد الدینایھ محمد 

  دینا عبد اهللا أبو السعود سعد الدین
  ایھ عادل عبد الراضى

  
  
  
  

  
  

  

  )٣م المجموعة(-٤
 اسـم المدرسة:

  اســم المشرف:
  الوظیفـــــــــــة:

  )٤رقم المجموعة(
  اســم المدرسة:

  اســم المشرف: 
  الوظیفـــــــــــة:

  
  

    
  

  

 


