
 اللغة العربيةــ شعبة   الرابعةبيان بتوزيع طلاب الفرقة 

 م0202/0200للعام الجامعي  

 هدى / أ بسمةأ.د/     (20ـ  8أسبوعياً من  الأثنينيوم )
 

 (2/ع.ع 4) رقم المجموعة:   (1/ع.ع 4)رقم المجموعة:   

 أسماء بنت أبي بكرالمدرسة:  اســم أسماء بنت أبي بكرالمدرسة:  ماس
 أحمد حافظ دياب   :المشرف اســم ماجدة محمد أحمد عثمان :المشرف اســم

 موجه ثانوي   الوظيفـــة: م . أ بالمدرسة  الوظيفـــة:

 ايمان محمود عدلى عبدالحكيم 1 اسراء عبدالاله محمد عبدالرحيم 1

 ايه حشمت احمد حسن 2 اسراء كامل محمد اسماعيل محمد 2

 ايه حمادة مجاهد احمد 3 اسراء محمد السيد عمر 3

 احمد عبدالحليمبسمه حسن  4 ايمن عبدالحميد محمود أسماء 4

 تغريد السيد االحامدى احمد 5 رجب فهمى بشير أسماء 5

 حسناء حسين رشدى محمد 6 رجب محروس عبد الباسط أسماء 6

 حنان احمد السيد قاسم 7 عبد الباسط عز الدين نور الدين أسماء 7

 خلود محمد محمود احمد 8 االء مجاهد عبدالاله احمد 8

 داليا جمال الدين احمد حسين 9 ميرة ابو الحمد حامدأ 9

 داليا عبد الناصر ابو المجد ابو الوفا 11 جمال سعد على رةميأ 11

 (4/ع.ع 4)رقم المجموعة:     (3/ع.ع 4)رقم المجموعة:   

 التجارة المتقدمةالمدرسة:  اســم التجارة المتقدمة المدرسة:  اســم
 أحمد محمد حسين علي  :المشرف اســم أ / مدحت أحمد عبدالرحيم  :المشرف اســم

 موجه ثانوي  الوظيفـــة: م . أ بالمدرسة  الوظيفـــة:

 ريهام عاصم حامد داود 1 دعاء مختار احمد محمد 1

 زينب احمد السيد عبدالرحمن 2 دنيا اشرف احمد عبدالاله 2

 زينب عاطف صابر محمد 3 دنيا عامر على محمد 3

 سماح انور جادهللا رجب 4 وزيريدينا احمد ابو الوفا  4

 سهام خالد محمد محمد 5 رانيا ناصر هاشم عبد الحميد 5

 سهام عبدالعزيز على محمد 6 رباب بخيت احمد حجازى 6

 سهام على جادالكريم عبدالحليم 7 رحاب البدرى جابر شحاته 7

 سهام محمد عبد الاله محمد 8 بو الحمدأرضوى اشرف شعبان  8

 شرين شعبان على أبوبكر 9 أحمد سلمان ريم حسام 9

11  11  
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 م0202/0200للعام الجامعي  

 هدى / أ بسمةأ.د/     (20ـ  8أسبوعياً من  الأثنينيوم )
 

 (6/ع.ع 4)  رقم المجموعة:  (5/ع.ع 4)رقم المجموعة:   

 بناتالثانوية  المدرسة:  اســم بنات الثانوية  المدرسة: اســم

  إرادة عالم ا /  :المشرف اســم جمال عبدالجابر محمد موسى :المشرف اســم

 موجهة ث    الوظيفـــة: م . أ بالمدرسة   الوظيفـــة:

 السيد احمد سليمان مروة 1 ضحى محمد رشاد عبد العال 1

 السيد محمد احمد مروة 2 عظيمه عالءالدين محمد محمد 2

 جمال سليمان همام مروة 3 احمد عبد الرحيم احمد فاطمة 3

 سليمان السيد سليمان مروة 4 على أحمد محمود فاطمة 4

 محمد فؤاد عبدالمغيث مروة 5 ناجح سلمان رداد فاطمة 5

 منار امام حامد أحمد 6 شريعى على سباق ةفايز 6

 منار محمود فوزي محمد قبيصي 7 فرحه احمد أنور محمد 7

 منى على محمود محمد 8 لبنى حشمت محمد عبدالعال 8

 مها عبدالصمد محمد عبدهللا 9  9

11  11  

 ( 8/ع.ع 4) :  رقم المجموعة (7/ع.ع 4):   رقم المجموعة

 بنات الشيماء الثانوية:  المدرسة اســم المدرسة: الشيماء الثانوية اســم
 د / أسامة مصطفى  :المشرف اســم ا / عبدالفتاح العدوي :المشرف اســم

 موجه   الوظيفـــة: عامموجه    الوظيفـــة:

 عبد العليم احمد محمد ةهال 1 ناريمان عبد الاله رمضان جاد الحق 1

 هبه هللا مرتضى حافظ على 2 نجالء فتحي محمد عبدالهادي 2

 هدى حمدى رضوان همام 3 ندى احمد صابر عثمان 3

 هند محمد معوض على 4 نرمين محمود ابو غازى محمود 4

 وفاء ابراهيم محمود ابراهيم 5 نورهان ابراهيم جاد الرب أحمد 5

 وفاء على محمد عبدالرحيم 6 كامل سعدالدين نورهان عبدالحميد 6

 وفاء محمود كمال عبدالنعيم 7 نيرمين ابراهيم مصطفى محمد 7

 والء عرفة محمود احمد 8 هاجر جمال الدين احمد احمد كريم 8

 يارا جمال حمدون عبدالصمد 9 هاجر خلف العجمي محمد 9

 ياسمين االدهم على محمود 11  11
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 (11/ع.ع 4)رقم المجموعة:    (9/ع.ع 4)رقم المجموعة:   

 الشهيد عبدالمنعم رياضالمدرسة:  اســم الثانوية العسكريةالمدرسة:  اســم

 سليمان إبراهيم عبدالقادرأ/  :المشرف اســم أ / أشرف سعد صديق:المشرف اســم

 م . أ بالمدرسة   الوظيفـــة: م . أ بالمدرسة  الوظيفـــة:

 محمد عبده فهمى حسن 1 أحمد محمدأحمد ابراهيم  1

 محمد ماهر عبدالعال مخلوف 2 أحمد طلعت محمد سيد 2

 محمد محمد سيد عبداللطيف 3 أحمد ناصر محمود محمد 3

 محمد محمود عبدالاله محمد 4 أحمد نصر الدين محمد ابو زيد 4

 محمود أيمن جمال شحات 5 اسامة ممدوح سيد حسن 5

 يمن مرسى السيدأمحمود  6 موهوبطارق المبهاني محمد  6

 محمود صالح الحامدي حسانين 7 عبدالرحمن محمد عبدالرحيم عبدالعال 7

 مصطفي اسامه فواز مصطفى 8 عمرو أحمد نورالدين ريان 8

 هشام اسماعيل شرقاوى على 9 محمد أحمد محمد علي 9

 يوسف خالد عبدالعال مرزوق 11  11

  
  

  

  

    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 


