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 (2) رقم السجسهعة:
  اخميم الثانوية العامة بنات المدرسة:اسم 

 فيفى منير بادروس اسم السذرف:

 موجه أول أحياء -كبير معلمين الهظيفة:

 

 (1) رقم السجسهعة:
 الثانوى العسكرية اسم السدرسة:
 إيفون فؤاد فهيم ساويرس اسم السذرف:

 كبير معلمين بالمدرسةالهظيفة: 

 اروي مسدوح دمحم عبد الحسيد -1
 اسراء جسال لطفي دمحم -2
 اسراء حسدى رمزان عمى -3
 اسراء عرام عبد العزيز ثابت -4
 اسراء عسادالدين سيد محسهد -5
 اسراء محسهد مرطفى محسهد -6
 اسساء عادل صالح عثسان -7
 االء رفعت حمسى يهسف -8
 خمهد االمير فتحى عثسان  -9

 

 ابانهب عساد راضى بطرس -1
 احسد خالد دمحم الرغير احسد -2
 تهماس عادل نعير فرج -3
 عمى مراد عمى بيهمي -4
 كرم أحسد دمحم أحسد -5
 ميخائيل مسدوح يهسف قمدس -6
 ىادي خالد خميل ابراهيم -7
 دمحم نهرالدين دمحم عبدالشعيم -8

 (4) رقم السجسهعة:
 الثانهية بشات اسم السدرسة:
 عفاف دمحم دمحم حدانيناسم السذرف: 

 معمم خبيرالهظيفة: 

 (3) رقم السجسهعة:
 الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 ماجدة فؤاد عيدىاسم السذرف: 

 كبير معمسين أحياء بالسدرسة الهظيفة:
 اميره عادل دمحم عبدالرحيم -1
 اميره دمحم الديد أبهبكر -2
 ايات نبيل محسهد دمحم -3
 الرحيمايسان مرطفى احسد عبد  -4
 ايسان مرطفى اسساعيل ابراهيم -5
 ايو احسد دمحم عبد الاله -6
 ايو دمحم الديد عمي -7
 ايو دمحم زين الدين دمحم -8
 شيرين حارس شيبة الحسد مجاىد -9

 

 االء عبدالعزيز عبدالحى عبدالعزيز -1
 امانى صبرى حدين عبد العال -2
 امميا سسير جبره عهيزة -3
 امشية فتحى عمى مزيد -4
 امشيو محسهد أحسد عمي -5
 امشيو مؤمن عبد العال دمحم -6
 اميرة احسد عمى ميران -7
 اميرة حدن حمسي أحسد -8
 شسس تيامى دمحم محسهد  -9
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 (6رقم السجسهعة: )
 الذيساء الثانهية بشات    اسم السدرسة: 
 نادية عبدالغفار دمحم عبدالغفار اسم السذرف:

 كبير معمسين )مهجو ثانهي  الهظيفة:

 (5رقم السجسهعة: )
 الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 رويدا إبراهيم أحسد اسم السذرف:

 مهجو أول أحياءالهظيفة: 
 دعاء محسهد بطيخ عبدالعزيز -1
 دعاء ناصر عبدهللا اسساعيل -2
 دنيا زكريا حزقيال عهيزة -3
 ديشا كرم شكر هللا رزق  -4
 رانا عامر خالف محسهد -5
 رانيا خيرى محسهد دمحم -6
 رانيا محسهد الديب بالل -7
 احسدرحاب عبده عبدالبرير  -8
 زىره سالمو ابهالسجد احسد -9

 
 

 باسشت عبد الشاصر عبد العال احسد -1
 بدسو احسد عمى دمحم -2
 بدسو جسال يهسف قاسم -3
 تيدير دمحم صالح الدين دمحم خميل -4
 جاال نبيل الديد ابهزيد -5
 خمهد ابراهيم عبد الحسيد عبد العال -6
 داليا يهسف حميم قدوس -7
 دعاء فتحي صديق عبد السهجهد -8
 دمحمىشد رمزان أمين  -9

 

 (8رقم السجسهعة: )
 الذيساء الثانهية بشات    اسم السدرسة: 
 عائذة عبدهللا مياوداسم السذرف: 

 مهجو أول ث جيهلهجيا -كبير معمسينالهظيفة: 

 (7رقم السجسهعة: )
 الذيساء الثانهية بشات    اسم السدرسة: 
 سشاء دمحم عباس اسم السذرف:

 جيهلهجيامعمم خبير  -كبير معمسين الهظيفة: 
 ساندرا جسال شاىين لهقا -1
 سحر دمحم عبدالبر احسد -2
 سسر الديد عباس حسد هللا -3
 سسيو محسهد دمحم عبدالبر -4
 شرييان عشتر دمحم عبدالعال -5
 شيساء عبدالرحيم عباس عبدالرحيم -6
 شيساء عمى عبد العال عمى -7
 شيساء دمحم رضهان احسد -8

 رحاب دمحم فيسى الديد -1
 رحسة سعيد فخرى عبد الحميم -2
 روجيشا سسير فؤاد ميخائيل -3
 زيشب عشتر شاكر خفاجى -4
 ساره العبد عبد هللا حبيب -5
 ساره عز الدين مازن محسهد -6
 ساره وجيو شكر هللا سعيد -7
 ساره يحى عبدالرحيم دمحم -8
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 (11رقم السجسهعة: )
 اسساء بشت ابي بكر الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 سامية حامد إبراهيماسم السذرف: 

 مهجو عام جيهلهجيا -كبير معمسين   الهظيفة:

 (9رقم السجسهعة: )
 اسساء بشت ابي بكر الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 ىهيدا عبدالمطيف حافظ ابراهيماسم السذرف: 

 كبير معمسين بالسدرسة الهظيفة:
 مرتيشا نبيل مرزوق معهض -1
 مروة أحسد إبراهيم سيد -2
 مروه دمحم احسد عمى -3
 مريم ابه القاسم احسد دمحم -4
 مريم بذرى جبره غالى -5
 مريم رءوف فتحى تاوضروس -6
 مريم سامى حمسى قمد -7
 مريم مجدى صبحى نريف -8
 والء حسدان احسد حدن -9

 

 عبير احسد عطيفى محسهد -1
 عزه احسد دمحم خمف -2
 فاطسة الديد فييم دمحم -3
 فاطسو رمزان صبره الديد عبدالحسيد -4
 فريده فهزي فخري ششهده -5
 ماريشا الدبع اديب فمتهس -6
 نى شكرى عطيوماريشا روما -7
 مدلين كسال فييم ابراهيم -8
 ياسسين عامر عبدالععيم دمحم -9

 
 (12رقم السجسهعة: )
 الذييد طيار الثانهية ث بشاتاسم السدرسة: 
 مشال فؤاد نجيب يهسفاسم السذرف: 

 مهجو ثانهي أحياءالهظيفة: 

 (11رقم السجسهعة: )
 اسساء بشت ابي بكر الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 صفاء عبدالسحدن خميلاسم السذرف: 

 مهجو عام أحياء -كبير معمسين الهظيفة: 
 ميرنا رومانى عزمى عبد الذييد -1
 ميريت جسال حارس عسانهيل -2
 ندا ىسام ابهالهفا ىسام -3
 ندى ايسن دمحم عثسان -4
 ندى محسهد دمحم حدين -5
 ندسو نهرالدين عبدالرحسن احسد -6
 نذهى رأفت جاد دمحم -7
 نهرا محروس زكى حبيب -8
 ) ق(اسراء حدن فراج دمحم -9

 سسر دمحم الديد دمحم عبد الرحسن) ق(-11
 

 مريم مسدوح مرطفى محسهد -1
 مذيره خميفو خمف محسهد -2
 مشار أحسد خمف ابهضيف -3
 مشار حسدى محسهد دمحم -4
 مشار ىابيل عبدالاله عبدهللا -5
 مشو هللا محسهد عمى حدن -6
 مهنيكا عهنى لطفى سهرى  -7
 ميرنا اليهن لطفي بطرس -8
 صابرين فتحى عبدالحسيد دمحم  -9
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 (13رقم السجسهعة: ) 
 الذييد طيار الثانهية ث بشاتاسم السدرسة: 
 دمحم عبدالقادر دمحم رضهاناسم السذرف: 

 مهجو ثانهي  –معمم خبير  الهظيفة:
 نهرىان ايسن عمى دمحم -1 

 نهرىان تسام سعد احسد -2
 نهرىان حارس عبدالعال عمي -3
 نهرىان شريف دمحم محسهد -4
 ىاجر عاطف محسهد اسساعيل -5
 ىالو مسدوح حدن يهنس -6
 ىايدى ىاشم عمى فراج -7
 هبو زغمهل عمى رضهان -8
 هبو محسهد احسد عمم الدين -9
 ) ق(رحسو حمسى دمحم عبدهللا -11
 مريم عياد انيس ابراهيم ) ق(-11

سمك فى أى أفى حالة عدم وجود  -ملحوظة هامة :
الخاصة بذعبة االحياء  من مجموعات التربية العملى

ضرورة التواصل مع مكتب التربية العملى    

 أ/ أسماء عادل دمحم عمران)مدرس مداعد بكلية( 

 أ/ أحمد عبد المغيث أنور )مدرس مداعد بكلية(
 


