
 ( أساسً  الثالثة)الفرلة العملٌة التربٌة طالب توزٌع

 (لغة عربٌة)شعبة

 ٌوم الثالثاء : إشراف :  ا د / هدى مصطفى ، أ / بسمة طه

 (1أ.ع/3رلم المجموعة:   ) 
 مدرسة باحثة البادٌة المدرسة: اســم

 د / عمرو العربً :المشرف اســم 
 الوظٌفة : معلم خبٌر بالمدرسة

 

 (2 أ.ع/3 المجموعة:)رلم 
 النصر االبتدائٌة اســم المدرسة:

 أ / نجوى إبراهٌم اســم المشرف:  
 موجه ابتدائً الوظٌفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 الدردٌر رفعت حمدأ إسراء
 سلٌمان ابوضٌف السٌد إسراء
 حمدأ فرغلى السٌد إسراء
 حموده دمحم رشاد إسراء
 احمد صدٌك عمران إسراء
 احمد صدلى فتحى إسراء
 دمحم توفٌك كمال إسراء
 عبدالعال حمدأ مرتضى إسراء

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 بوالحسنأ حمدأ ابراهٌم أحمد
 دمحم حمدأ اشرف أحمد
 السٌد حمدأ السٌد أحمد
 عبدالرحٌم راغب السٌد أحمد
 السٌد حمدأ رشاد أحمد
 العال عبد حمدأ الرؤف عبد أحمد
 مصطفى دمحم عبدالحمٌد أحمد
 سوٌفى دمحم عالء أحمد

 

 ( 3أ.ع/3م المجموعة)-4
 ملحمة المعلمات  اسـم المدرسة:
 الوظٌفـــــــــــة:صالح دمحم خلٌفة  اســم المشرف:

 موجه ابتدائً

 ( 4أ.ع/3رلم المجموعة)
 دمحم فرٌد اســم المدرسة:
 رجب صادق اســم المشرف: 
 موجه الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 دمحم عبدالرازق معتصم أحمد
 حمدأ حسانٌن ٌاسر سامةأ
 هدٌه فرغل السٌد سالمإ
 عبدالاله دمحم عبدالحمٌد سالمإ
 الرحٌم عبد حمدأ دمحم سالمإ

 محمود حمدأ مٌنأ حسام
 حسن هاشم حمدأ حسن
 همام حمدأ الدٌن محى خالد

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 دمحم الحمٌد عبد براهٌمإ سماءأ

 حمدأ ابراهٌم حمدأ سماءأ
 دمحم عبدالحمٌد حمدأ سماءأ
 الرب جاد دمحم حمدأ سماءأ
 الموجود عبد محارب جمال سماءأ
 الغنى عبد دمحم خالد سماءأ
 دمحم فرغل صالح سماءأ
 الاله عبد شحاتة الاله عبد سماءأ
 دمحم دمحم رفعت سماءأ

 

 

 (5أ.ع/3رلم المجموعة:   )
 الثورة االبتدائٌة  :المدرسة اســم
 رجاء علً أبو زٌد :المشرف اســم

 (6 أ.ع/3 رلم المجموعة:)
 دمحم فرٌد اســم المدرسة:

 خلف عبد الراضً مزٌداســم المشرف:  



 موجه ابتدائً الوظٌفـــة:  موجه ابتدائً الوظٌفـــة :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 دمحم توفٌك كمال سماءأ
 على مٌنأ دمحم سماءأ
 محمود ناصر منأٌ صالةأ
 حمدأ حسن جمال فنانأ
 الصمد عبد عمر الحافظ عبد الءآ
 الساٌح حسن عمر لهامإ
 دمحم حمدأ براهٌمإ ملأ
 هاشم حسن السٌد ملأ

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 على حمدأ سامى ملأ
 حمدأ السٌد طه ملأ
 سماعٌلإ محمود على ملأ

 حمدأ حمدأ السٌد آمنة
 دمحم امٌن خالد منٌةأ
 بخٌت حسٌن حمدمنٌة أأ
 ٌوسف فؤاد حمدأ منٌةأ
 على السٌد رجب منٌةأ

 

 ( 7أ.ع/3م المجموعة)-4
 نبٌل فراج االبتدائٌة اسـم المدرسة:

 محمود خلٌفة حسن اســم المشرف: 
 موجه ابتدائً الوظٌفـــــــــــة:

 (8 أ.ع/3رلم المجموعة)
 الجالء االبتدائٌة اســم المدرسة:
 جعفر دمحم الصادقاســم المشرف: 
 موجه ابتدائً الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 على عبدالحمٌد سعد أمنٌة
 دمحم بوالوفاأ دمحم أمنٌة
 حماد دمحم وردانً أمنٌة
 سلٌمان علً سلٌمان أمٌرة
 عبدالكرٌم فكري كامل أمٌرة
 دمحم مختار دمحم أمٌرة

 العال ابو على جابر نجىإ
 مرسى حمدأ حازم نجىإ

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
 
 

 احمد عبدهللا عبدالباسط نجىإ
 علً العال عبد الدٌن نور ٌثارإ
 سلٌمان دمحم حمدأ ٌمانإ
 السٌد سالمه السٌد ٌمانإ
 علً توفٌك علً ٌمانإ
 حمدأ حمٌد على ٌمانإ
 على عبدالرحٌم على ٌمانإ
 السٌد دمحم دمحم ٌمانإ

 
 

 

 (9أ.ع/3رلم المجموعة:   )
 زٌاد االبتدائٌةطارق بن المدرسة:  اســم

 ٌاسر عرفات دمحم :المشرف اســم 
 موجه ابتدائً الوظٌفـــة :  

 (11 أ.ع/3 رلم المجموعة:)
 العهد الجدٌد اســم المدرسة:

 وائل دمحم عزتاســم المشرف:  
 موجه ابتدائً الوظٌفـــة: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
 

 حسن الرؤوف عبد حسن الرؤوف عبد

 دمحم علً جمال هللا عبد

 دمحم عبدالمنعم رجائى المنعم عبد

 حمدأ عبدالعظٌم خالد عبدالباسط

 دمحم صدٌك حمدأ عبدالعزٌز

 حسن رمضان انور عمار

 احمد على عبده منمؤ
 احمد الحكٌم عبد الخامس دمحم
 دمحم فاروق اٌمن دمحم
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
 

 المحسن عبد الدٌن نور ناصر ٌمانإ
 حمدأ عباس حمدأ آٌة
 محمود دمحم جابر آٌة
 دمحم محمود عاطف آٌة
 شٌخون جابر عبدالشافى آٌة
 الكبٌر الضبع دمحم آٌة
 عبدالرحمن سرور دمحم آٌة
 خلف احمد محمود آٌة
 

 ( 11أ.ع/3م المجموعة)-4
 االتحاد االبتدائٌة اسـم المدرسة:

 هناء أحمد سالم  اســم المشرف: 
 موجه ابتدائً الوظٌفـــــــــــة:

 (12 أ.ع/3المجموعة)رلم 
 البطل علً عثمان اســم المدرسة:
 زٌنب علً أبوزٌداســم المشرف: 
 موجه  الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 سالمان دمحم محمود آٌة
 منصور دمحم منصور آٌة

 لندٌل حمدأ على بسمة
 دمحم فٌصل دمحم بشاٌر
 دمحم عبدالاله احمد جهاد

 علً عبدالسالم محمود حسناء
 حسن عباده محروس حنان
 موسى على موسى حنان

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 مهنى السٌد خالد خلود
 عبدالعزٌز حلمى خالد خلود
 حمدأ حمدأ عبدالفتاح خلود
 همام الكرٌم جاد ناصر خلود
 حجازي حمدأ عصام دعاء
 على عبدالاله على دعاء
 المجٌد عبد دمحم مسعد دعاء
 على فاروق حمدأ دنٌا
 

 

 (13أ.ع/3رلم المجموعة:   )
 الثورة االبتدائٌةالمدرسة:  اســم

 سلٌمة علً دمحم :المشرف اســم 
 موجه ابتدائً الوظٌفـــة :  

 (14 أ.ع/3 رلم المجموعة:)
 باحثة البادٌة االبتدائٌة اســم المدرسة:

 طارق حسن صدٌكاســم المشرف:  
  موجه ابتدائًالوظٌفـــة: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 توفٌك حسنى ٌسرى دنٌا
 احمد عبدالحمٌد رمضان دٌنا

 السٌد رمضان محمود رؤى
 العال عبد على ٌمنأ رانٌا
 دمحم عاطف جمال رانٌا
 الاله عبد الحافظ عبد عنتر رانٌا

 دمحم سٌد خلٌفة رحاب
 محمود الراضى عبد مؤمن رحاب

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 همام احمد صابر رشا
 دمحم على دمحمرضوة 

 حمدأ كمال طه رٌهام
 دروٌش حامد دمحم رٌوان
 حمدأ دمحم مٌراأل زهراء
 عبدالموجود العال عبد ٌمنأ زهراء
 دمحم ابراهٌم صالح زٌنب
 حسٌن الاله عبد هللا جاب سارة

 
 

 ( 15أ.ع/3المجموعة) رلم
 : طارق بن زٌاد االبتدائٌةاسـم المدرسة

 عبدالرحمن عرفةا /  اســم المشرف: 
 موجه لغة عربٌةالوظٌفـــــــــــة: 

 ( 16أ.ع/3رلم المجموعة)
 نبٌل فراج االبتدائٌة  اســم المدرسة:
 محمود فهمً مراداســم المشرف: 
 موجه الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 شٌبه حمدأ الدٌن صالح سارة
 هللا عبد دمحم ٌحى سارة
 حمدأ دمحم على ةسالم

 دمحم عبدالمجٌد حسام سلمى
 حمدأ طاهر دمحم سلمً
 علً محمود حمدأ سمر
 الاله عبد عبدالعزٌز محمود سمر
 هاشم دمحم ممدوح سمر

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
 
 

 ٌونس محمود الناصر عبد سناء
 خلٌفة عبدالعزٌز ٌاسر سهام
 محمود هاشم ٌمنأ سهٌلة
 مبارك حمدأ خلف شادٌة
 تمام عطا دمحم شرٌن
 العاطً عبد احمد فهدي شٌرٌن
 محمود حسن حسنى شٌماء
 شعٌب الهادى عطٌة شعٌب شٌماء
 عبدالكرٌم حمدأ ناصر شٌماء

 
 
 

 

 (17أ.ع/3لم المجموعة:   )ر
 النصر االبتدائٌة المدرسة:  اســم

 أ / دمحم شعبان :المشرف اســم 
 موجه ابتدائًالوظٌفـــة :  

 (18 أ.ع/3 رلم المجموعة:)
 االبتدائٌة بالشرق ناصر اســم المدرسة:

 رشاد محمود حسن عبد هللااســم المشرف:  
 موجه أول لغة عربٌة صفوف أولى الوظٌفـــة: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 حمدأ الحمٌد عبد حسٌن دمحم
 سوٌفً دمحم عالء دمحم
 حماد سعد كمال دمحم

 حامد فوزى دمحم مصطفى
 جبرٌل دمحم محمود مصطفى

 ابراهٌم السٌد خالد احمد
 دمحم عبد الناصر حسن ابراهٌم

 مصطفى دمحم دمحم علً
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 سلٌمان بوالوفاأ خالد صباح
 عبدهللا دمحم مشرف صباح
 بكري توفٌك محمود ضحً
 لبٌصى دمحم عبده عبٌر

 دمحم خلٌفة محمود عبٌر
 حمدأ محمود على عال

 دمحم عبدالحافظ خلف علٌاء
 مهران هوارى حمدأ عهود

 دمحم الرحٌم عبد على عواطف
 
 

 ( 19أ.ع/3م المجموعة)-4
 طه حسٌن االبتدائٌة اسـم المدرسة:

 جٌهان فتوح هاشم اســم المشرف: 
 موجه لغة عربٌة الوظٌفـــــــــــة:

 ( 21أ.ع/3رلم المجموعة)
 طه حسٌن االبتدائٌة اســم المدرسة:

 عبدالحكٌم عبدالحلٌم أحمداســم المشرف: 
 موجه الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 عبدالوهاب عبدالكرٌم عصام غادة
 دردٌر محمود جمال فاتن

 جودة جالل االمٌر فاطمة
 حمدأ عمر الحفٌظ عبد فاطمة
 دمحم محمود دمحم فاطمة
 مصطفى فاروق هشام فرح

 مهدي احمد علً فكتورٌا
 صالح عبدالحمٌد فراج كرٌمه
 العزٌز عبد محمود ٌاسر كوثر

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

 عبده دمحم عبدهللا لمٌاء
 دمحم سٌد عادل مروة
 حمدأ الدٌن عزٌز حمدأ مروة
 دمحم كامل عثمان مروة
 سوس براهٌمإ بهاء مرٌم
 محمود الحمٌد عبد حمدي مرٌم
 السٌد خلٌفه عصام مرٌم
 ٌحٌى مدأح دمحم مرٌم

 
 
 

 ( 21أ.ع/3لم المجموعة:  )ر
 مدرسة دمحم فرٌدالمدرسة:  اســم

 ا / أمل عبداللطٌف  :المشرف اســم 
 معلمة بالمدرسةالوظٌفـــة :   

 ( 22أ.ع/3رلم المجموعة: )
 اســم المدرسة: مدرسة ملحمة المعلمٌن

 اســم المشرف: أ / أحالم محمود السٌد 
 وكٌلة بالمدرسة الوظٌفـــة: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 احمد حامد محمود مرٌم
 مزٌد دمحم مزٌد مرٌم

 احمد عبدهللا اسماعٌل مشٌره

 دمحم جاد البدرى منار
 مصطفى احمد جمال منار
 الحلٌم عبد راشد محروص منار
 ابراهٌم دمحم ابراهٌم هللا منة
 المجٌد عبد دمحم حمدى هللا منه
 ابوزٌد عبدالخٌر دمحم منى

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
 

 محمود احمد مصطفى مى
 مخلوف عبدالداٌم صبري مٌاده
 السٌد ابراهٌم عبدالصبور مٌاده

 الحمٌد عبد دمحم فتحى مٌساء
 اسماعٌل ثابت اشرف نارٌمان

 خلٌفة دمحم مختار ناهد
 جالل فراج دمحم نحمده

 الفتاح عبد دمحم احمد ندا
 

 ( 23أ.ع/3رلم المجموعة:  )
 المدرسة: مدرسة الجالء اســم

 أ / صفاء السٌد  :المشرف اســم 
 لوظٌفـــة :  معلمة بالمدرسة ا  

 ( 24أ.ع/3رلم المجموعة:  )
 بالغربب  –المدرسة: مدرسة ناصر  اســم

 هالة دمحم بالل :المشرف اســم 
 الوظٌفـــة : موجه أول لغة عربٌة  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 عبدالسالم عبدالرؤف السٌد ندا
 خلٌل محمود عبدالرؤف ندا

 دمحم حسٌن الرحمن عبد ندى
 دمحم رجب مرتضى ندى

 السٌد دمحم دمحم نرمٌن
 دردٌر امٌن عباس نسرٌن
 مصطفى دمحم رفعت نشوى
 مصطفى ابراهٌم االمٌر نصر

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

 دمحم مصطفى كمال نهال
 احمد ابراهٌم العال عبد نواره

 عبدالجلٌل دمحم دمحم نور
 الوردانى دمحم احمد نوران

 همام خلف خالد نورهان
 محمود على خالد نورهان
 دمحم على عاطف نورهان
 دردٌر عبدالمنعم محمود نورهان

 

 

 

 ( 25أ.ع/3رلم المجموعة:  ) 
 :المشرف اســم باحثة البادٌة مدرسة المدرسة:  اســم

 مرفت خطاب لبٌصً
 موجه أول لغة عربٌة الوظٌفـــة :  

 ( 26أ.ع/3رلم المجموعة: )
 مدرسة العهد الجدٌد اســم المدرسة:

 فوزٌة دمحم عبد الرحٌماســم المشرف:  
 موجه أول لغة عربٌة الوظٌفـــة: 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 ابراهٌم اللطٌف عبد احمد هاجر
 السٌد دمحم اٌمن هاجر
 الوارث عبد حسٌن كمال هاجر
 محمود عبدالمجٌد احمد هاله
 حسانٌن دمحم حماده هاله
 ابراهٌم مشهور خلٌفه هاله
 العال عبد خلف الناصر عبد جمال هبه

 على مرعى السٌد هدٌر
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 احمد محمود على هدٌر
 عبدالعال شعبان دمحم هٌام
 الدٌن نصر المنصورى البدرى ورده
 احمد دمحم صابر وفاء
 محمود دمحم حمدي والء
 علً احمد مؤمن والء
 السٌد رفعت السٌد ٌارا
 محمود حمدي عبدالحكٌم ٌارا

 ( 27أ.ع/3)رلم المجموعة:  
 الجالءالمدرسة: مدرسة  اســم

 سامٌة دمحم الصادق :المشرف اســم 
 الوظٌفـــة : موجه ابتدائً  
  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 دمحم ابراهٌم السٌد ٌاسمٌن
 عبدالسمٌع احمد عابدٌن ٌاسمٌن
 بكٌر دمحم عاطف ٌاسمٌن
 عثمان على دمحم ٌاسمٌن
 عبدالرحمن حماد محمود ٌاسمٌن

 سطوحى عمران دمحم رٌهام
 سٌد احمد عبدالحكٌم رحاب
 هللا عبد على محمود سهٌله
 دمحم صبحى راجح بسمه
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