
 

 

 ( عربً الرابعة أساسً)الفرلة العملٌة التربٌة طالب توزٌع

 طه، أ / بسمة  مصطفى أ د / هدى ٌوم األحد : إشراف :         

 (1أ.ع/4رلم المجموعة:   ) 
 ملحمة المعلمات المدرسة: اســم

 ولٌد دمحم مراد :المشرف اســم 

  موجه  الوظٌفـــة :  

 

 (2 أ.ع/4 رلم المجموعة:)
 مدرسة الثورة المدرسة:اســم 

 بهاء الدٌن دمحم عبدالعالا / اســم المشرف:  

    موجه الوظٌفـــة: 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 عبدالبالى دمحم حمدأ زهارأ
 زهران خلف السٌد سراءإ
 عطا مجاهد جمٌل سراءإ
 حجازي سٌد حربً سراءإ
 جاد ٌوسف رفعت سراءإ
 سراء عاطف عبد الجوادإ
 محمود حمدأ عماد سراءإ
 دمحم شعبان ناصر سراءإ

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 براهٌمأحمد خالد السٌد إ
 بو الحسن عبد الرحٌمأحمد سعٌد أ

 حمد عبد الالهأحمد صالح أ
 مصطفى حمادة عادل حمدأ
 المهدى ٌحٌى دمحم حمدأ
 الرحٌم عبد دمحم ناٌر حمدأ
 ٌسن دمحم السجٌع سالمإ

 حمد حسبالغندور صابر أ
 مرسى البدرى مرسى بهاءالدٌن

 خلٌفة حسن خلٌفة حازم
 دمحم خلف حماده ضٌاء

 

 ( 3أ.ع/4م المجموعة)-4
 مدرسة عبدهللا وهبً اسـم المدرسة:
 أ/ السٌد عبدالاله  اســم المشرف:
 موجه ث  الوظٌفـــــــــــة:

 

 ( 4أ.ع/4رلم المجموعة)
 ناصر االبتدائٌة شرق اســم المدرسة:
 أحمدمحمود رفاعً  اســم المشرف:
 موجه باخمٌم الوظٌفـــــــــــة:

 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 حمد علًإسراء دمحم أ
 دمحم رضوان حمدأ سماءأ
 حمدأ هوى حمدأ سماءأ
 سماء حسن حسٌن السمانأ
 دمحم دمحم رفعت سماءأ
 غازي أحمد الاله عبد سماءأ
 بخٌت حمدأ سعد شجانأ

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 على بٌومى جابر الءآ
 حمد عبد الراضًأمنٌة لرشً أ

 مٌرة جمال عبد الاله مرسًأ
 أمٌرة علً السٌد عبد الاله

 انتصار عبد العال دمحم برعً
 دمحم عبدالعال المط ٌمانإ
 ٌمان صفوت حسن محمودإ
 ٌمان ممدوح علً دمحمإ

 



 

 

 

 (5أ.ع/4رلم المجموعة:   )
 العهد الجدٌد  :المدرسة اســم

 أ / وائل شاكر :المشرف اســم

 موجه الوظٌفـــة :  

 (6 أ.ع/4 رلم المجموعة:)
 النصر االبتدائٌة اســم المدرسة:

 ا / عائشة إبراهٌماســم المشرف:  

 موجهة لغة عربٌة الوظٌفـــة: 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 ٌمان نصر دمحم علًإ
 على حمدأ حربى آٌة
 حمدأ السٌد عامر آٌة
 عبد الرؤف دمحم عبد الرحمن آٌة
 عبد الغنً مصطفى عبد الغنً آٌة
 دمحم محمود عبدالاله آٌة
 حسن عبدالرحٌم دمحم آٌة

 حمدآٌة دمحم فتوح أ
 أسماء أشرف أحمد علً مهران

 مهران على أحمد مهران رانٌا
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 دمحم السٌد ناجح آٌة
 الدٌن فتح شحات جاد دمحم بسمة
 براهٌمإ البسٌونى دمحم بسملة
 دمحم حمدأ حمديبسمة 

 محمود إبراهٌم البدري بطة
 بكرى حمدأ محمود بوسى

 شعبان عبدالرحٌم مراد دنٌا
 

 ( 7أ.ع/4م المجموعة)رل
 النهضة للغات اسـم المدرسة:

 / دمحم هالل  ا  اســم المشرف: 
  موجه  الوظٌفـــــــــــة:

 (8 أ.ع/4رلم المجموعة)
 ناصر االبتدائٌة شرق اســم المدرسة:
 حمادة حمدي أ / اســم المشرف:
 موجه الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 محمود الستار عبد حمدأ بسنت
 حمدجهاد الحسٌنً شحاته أ

 جهاد مسعود عبد النعٌم جاد الكرٌم
 دمحم دمحم البسٌونً حسناء
 محمود دمحم العزٌز عبد حسناء

 حسناء محمود السٌد هاشم
 عبد الرحٌم نور الدٌن السٌد خلود
 جمال السٌد هاشم دالٌا

 سالم صابر حمدى دعاء
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

 علً دمحم ٌاسر دعاء
 حسٌن دمحم عزت تٌسٌر
 سماعٌلإ الرحٌم عبد سماعٌلإ رانٌا
 حامد الرسول عبد رمضان رانٌا

 رانٌا كرم علً امٌن
 على هرٌدى على رباب
 دمحم متولى ٌمنأ رحاب

 

  



 

 

 (9أ.ع/4رلم المجموعة:   )
 البطل علً عثمان المدرسة: اســم

 أ / سهٌر دمحم فرج :المشرف اســم 

 موجهة الوظٌفـــة :  

 (11 أ.ع/4 رلم المجموعة:)
 طارق بن زٌاد اســم المدرسة:

 ا / نبٌلة هماماســم المشرف:  

 موجهة الوظٌفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 عبدالحلٌم عبدالرحٌم ثابت رحاب
 رحاب ثروت عبد الحمٌد صادق

 عبدالعال السٌد رجب رحاب
 رحاب عبد الحكٌم أحمد سٌد

 دمحم العبد كلٌب رحاب
 عبدالوهاب رمضان دمحم رحاب
 كامل الحمد بوأ منتصر رحاب
 هللا عبد حسن دمحم رحمة
 على الغفار عبد حمدأ رشا

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 على ادؤف حمدون رشا
 سالمة على محمود رنا

 هالال عبد الرحمن عبد دمحم رندا
 حمدأ على خالد رٌم

 حسن دمحم عصام رٌهام
 سطوحى عمران دمحم رٌهام
 دمحم علً الفتوح بوأ زهراء
 سلٌم الحسن بوأ دمحم زٌنب
 الظاهر عبد فهمى فاروق سارة

 
 

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

 ا / مصطفى عبدالرحمن اســم المشرف: 
 موجه  الوظٌفـــــــــــة:

 (12 أ.ع/4رلم المجموعة)
 دمحم فرٌد اســم المدرسة:
 د / منى عبدالعزٌزاســم المشرف: 
 معلمة بالمدرسة   الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 عبدالحمٌد دمحم الاله عبد ساره
 رجب البدرى دمحم ساره
 خضٌرى دمحم نبٌل دمحم ساره
 هاشم عمر ناصر ساره

 ساره ناصر محفوظ دمحم
 حامد شبراوى براهٌمإ سامٌه
 برعى اللطٌف عبد حمدأ سلمى

 سلمى أشرف كرٌم سرور
 سلمى دمحم عباس حسن

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 حموده خلف صالح سماح
 العال عبد نجدي حمدأ سمر

 سمر عبد الباسط عبد الاله دمحم
 حمد عبد الموجودسها عبده أ

 رفاعًحمد أسهام مصطفى 
 بكرى حمدأ دمحم سهٌله

 سهٌلة محمود علً عبد هللا
 سوسن دمحم عبد الرازق منصور

 العال عبد علً شرٌف شدوة
 
 

  



 

 

 (13أ.ع/4لم المجموعة:   )ر
 النصر االبتدائٌة  المدرسة: اســم

  أ / مروة سلٌمان :المشرف اســم 

 موجه  الوظٌفـــة :  

 (14 أ.ع/4 رلم المجموعة:)
 طه حسٌن االبتدائٌةاســم المدرسة: 

 ٌمان دمحم ٌحٌا إاســم المشرف:  

 معلم خبٌر بالمدرسة الوظٌفـــة:
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 حسٌن كمال حسٌن عبد الحلٌم
 حماده هالل حسانٌن عبد الغفار

 علً شحاته عبدالرحٌم حمدي
 دمحم شولى حمدأ خالد
 دمحم لطفى دمحم رجب
  صالح عبدالحفٌظ دمحم صالح

 حمدضٌاء أحمد محمود أ
 العال عبد جاد دمحم الجلٌل عبد

 عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف السٌد
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

 حمدشذا أحمد حسن أ
 سماعٌلشٌرٌن عبد الرحٌم محمود إ

 حجازى حمدأ جاد شٌماء
 براهٌمإ الحكٌم عبد جمال شٌماء

 شٌماء خالد علً دمحم 
 على محمود طارق شٌماء
 محمود فتحً عاصم شٌماء
 الرحمن عبد حمدأ دمحم شٌماء

 حمدأحمد محمود أصابرٌن 
 شٌماء عبد الرحٌم محمود عمار

 
 

 ( 15أ.ع/4م المجموعة)-4
 النهضة للغاتاسـم المدرسة: 

 تهانً عبدالرحٌم اســم المشرف: 

 هةموج  الوظٌفـــــــــــة:

 ( 16أ.ع/4رلم المجموعة)
 باحثة البادٌة  المدرسة:اســم 

 حسنً علً علًاســم المشرف: 
  موجه  الوظٌفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 

 حمدعمر عربً دمحم أ
 هاشم حسن حافظ فاروق

 حسٌن دمحم ناصر فواز
 المجٌد عبد هاشم حمدأ كرٌم

 كرٌم رجب علً
 عبدالصادق بوشامةأ جمال دمحم
  الحمٌد عبد الناصر عبد جمال دمحم
 حسن على حسن دمحم
 احمد شامة أبو حسٌن دمحم

 دمحم حمدي طه أحمد
 الحلٌم عبد حمدأ الرحمن عبد دمحم
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 دمحم عابدٌن دمحم صفاء
 حمدأ دمحم مصطفً صفاء

 الحامدى جابر دمحم عال
 دمحم حمدأ دمحم غرام

 شاكر سعد حسام فاطمة
 دمحم فرغلى رمضان فاطمة
 احمد دمحم عباس فاطمة
 الربٌعى السٌد دمحم فاطمة

 فرح جابر دمحم دمحم
 
 

  



 

 

 (17أ.ع/4لم المجموعة:   )ر
 ملحمة المعلمٌن  المدرسة: اســم

 ا / ناصر فاروق أحمد :المشرف اســم 

 اخمٌم –موجه   الوظٌفـــة :  

 (18 أ.ع/4 رلم المجموعة:)
 مدرسة العهد الجدٌداســم المدرسة: 

 ابتسام حسنٌن اســم المشرف:  

 موجهة الوظٌفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 ٌوسف حمدأ محمود فرحة
 لعرج بٌومى منصور ةكرٌم
 كرٌم سعد كرٌم لمٌاء
 حمد جالل لاسمأ مروة
 جمال عبد النعٌم السٌد مروة
 حمدي السٌد عبد العال مروة
 سٌد علً عبد الحلٌم مروة

 حمد صدٌكمروة عاصم أ
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 مرٌم دمحم محًٌ الدٌن علً
 لناوي السٌد خالد منار

 منار عصام عثمان سٌد
 حمدمنار عصام دمحم أ

 حمد حسٌنمنار دمحم أ
 حمد عبد العزٌزأمنار نصر الدٌن 

 حسٌن ٌونس جمال هللا منه
 دمحم خلٌفة دمحم منى

 

 ( 19أ.ع/4م المجموعة)رل
 باحثة البادٌة  اسـم المدرسة:

 اٌمان أحمد عبدالمجٌد اســم المشرف: 
 موجهة   الوظٌفـــــــــــة:

 ( 21أ.ع/4رلم المجموعة)
 دمحم فرٌد اســم المدرسة:

 عبٌر مصطفى مرزوقاســم المشرف: 
 موجهة  الوظٌفـــــــــــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 حسن عبدالرحٌم رمضان منً
 حسن حمدأ محسن منً
 جادهللا ٌاسٌن دمحم مها
 عبدالحمٌد محمود عبدالفتاح مى

 مً طارق دمحم البدري دمحم 
 منصور زهرى بوعاشورأ مٌادة
 محمود حمزة ناصر مٌادة
 السٌد أحمد عادل نادٌه

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 

 الرحٌم عبد فاضل الرحٌم عبد دمحم
 عبدالمجٌد نظٌر عالء دمحم

 سماعٌلإ محمود السالم عبد محمود
 صاحى دمحم خلف مصطفى

 مصطفى نجاح عبد الباري ٌاسٌن
 مومن عاطف لناوي السٌد

 حمدأ تمام عادل ٌحى
 السٌد دمحم صالح ٌوسف
 فهمً محمود دمحم ٌوسف

 

  



 

 

 ( 21أ.ع/4رلم المجموعة:  ) 
 طارق بن زٌاد :المدرسة اســم

 حنان راشد أ /  :المشرف اســم 

 موجهة الوظٌفـــة :  

 ( 22.ع/أ4رلم المجموعة: )
 طه حسٌن المدرسة:اســم 

 علً خلف هللا دمحماســم المشرف:  

   معلم خبٌر بالمدرسة الوظٌفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 اللطٌف عبد دمحم  مختار نجالء
 علً موسى اشرف نرمٌن
 حسن دمحم هشام نهال

 نورا أنور أحمد دمحم
 نورهان زٌدان السٌد دمحم

 هبة هللا مسعد دمحم دمحم
 سٌد العال عبد مراد هبة

 العشرى عاطف سامةأ همس

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 محمود حسٌن حمدأ وردة
 سماعٌلٌارا دمحم إسماعٌل إ

 حامد دمحم شرفأ ٌاسمٌن
 عبدالواحد رفاعً شعبان ٌاسمٌن
 مصطفى الواحد عبد مصطفى ٌاسمٌن

 مرٌم محمود أحمد سالم
 منى منصور عبد الصادق محمود

 هاجر دمحم البسٌونً
 بكرينورهان فراج 

 ( 23أ.ع/4رلم المجموعة:  ) 
 مدرسة  مؤسسة البلٌنا ب :المدرسة اســم

 ا / أمجد دردٌر :المشرف اســم 
 الوظٌفة : موجه بإدارة البلٌنا

 ( 24أ.ع/4رلم المجموعة:  )
 المدرسة : مدرسة اللغات بالمراغة اســم

 ا / خالد عبدالنعٌم :المشرف اســم 

 موجه بإدارة المراغة الوظٌفـــة :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 ابتهال عفٌفً أحمد أبو رحاب
 علً عبدالرحمن عبدالفتاح سراءإ
 بورحابأ حمدأ عفٌفى نهارأ
 محمود فواز حماده نوارأ

 حمدأ عبدالاله عبدالحمٌد فرات
 هالل دمحم ثابت لٌلى
 دمحم محمود الراضى عبد والء

 

 حمدأ سماعٌلإ حمدأ ابتسام 
 هاشم بوزٌدأ حمدأ ةروأ
 دمحم حمدأ دمحم سراءإ
 دمحم سلٌم همام سماءأ

 دمحم السٌد دمحم السٌد ةبسم
 هللا عبد دمحم هللا عبد رحاب

 مرٌم دمحم خلٌفة عبد العال 
 منى منصور عبد الصادق محمود

 ابراهٌم على دمحم هاجر
 براهٌمإ عمران براهٌمإ هوٌدا

 

  



 

 

 ( 25أ.ع/4رلم المجموعة:  )
 مدرسة الكمال بالمنشاة  :المدرسة اســم

 ا / مهران دمحم مهران المشرف اســم 
 المنشاة –الوظٌفة : موجه أول 

  

 ( 26أ.ع/4رلم المجموعة:  )
 :    عرب األطاولة المدرسة اســم

 ا/ أحمد صابر أحمد  :المشرف اســم 
 موجه الوظٌفـــة :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 

 الشمندى مصطفى حمزه سراءإ
 جوده كمال طاهر آٌة

 سماعٌلإ عبدالاله عبدالهادى أمنٌة
 فراج عبدالراضً محمود سارة
 دمحم حمدأ مرتضى سارة

 حامد على حسن صابرٌن
 حسٌن أحمد جبرٌل غادة

 منار عبد الرحٌم عمر دمحم
 نورهان أحمد حسن عباس

 هاٌدي أحمد كامل 
 هٌام أحمد حامد

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 أمٌرة أحمد سعد دمحم
 ابوالٌزٌد عبدالعلٌم هاشم آٌة

 دمحم ثابت العاطى عبد ٌمانإ
 حمدأ هاشم ٌهابإ رحمة
 دمحم السٌد شعبان سماح
 الصادق المبدي عبد أحمد سمٌة

 منار السٌد زاٌد عبد الرسول
 حمدأ دمحم ٌوسف هناء

 
 

 (  27أ.ع/4رلم المجموعة:  ) 
 :    عرب األطاولة المدرسة اســم

ا/ حسٌن خلٌفة  :المشرف اســم 
 حسٌن 

 موجه الوظٌفـــة :  

  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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 ثناء عمر دمحم حسانٌن
 حنان علً عبدالمنعم

 رحاب صالح وهب هللا
 فاطمة ناصر نورالدٌن حسن

 لمى علً هٌبة
 مرٌم محمود دمحم

 منار دمحم أحمد أبوزٌد
 نورا البدري إبراهٌم 

 هناء حمادة إدرٌس عبدهللا
 حسٌنسمر دمحم 

 

  
 

 


