
    ( الخاصة ةالتربيشعبة ) ةالمهني ةللدبلومتوزيع طالب التربية العملية 

 3/2021/ 14الموافق   حداأليوم                  

 (1رقم المجموعة:)
 األمل للصم وضعاف السمع اســم المدرسة:
 كمال عبد الرحمن محمد اســم المشرف:

 موجه تربية خاصة الوظيفـة:

 (2المجموعة:)رقم 
 األمل للصم وضعاف السمع اســم المدرسة:
 أنور شعبان أحمد اســم المشرف:

 معلم أول أ الوظيفـة:
 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 حليم فرج بتساما

  ظير مسعودن ابتسام
 أحمد السيد أحمد عمر

 إسراء سمير صديق
 إسالم عبد العاطي محمد

 جمهورية محمد عبد العاطي
  العزيز صبريأحمد عبد 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 الاله عبد العال عبد حمدأسماء أ
 محمد فرج أحمد أسماء

 المنعم عبد بدوى منصورأسماء 
 عباس جابر نشأتأسماء 
 مجلع غطاس نيسإكرام أ

 نجالء علي محمد
 سهام السايح أبو بكر

 ( 3) رقم المجموعة
 األمل للصم وضعاف السمع اسـم المدرسة:

 جالل محمد حافظ المشرف:اســم 
 معلم خبير الوظيفـــــــــــة:

 (4رقم المجموعة:) 
 النور للمكفوفينالمدرسة: اســم 

 أحمد السيد أمين شبانه اســم المشرف:

 إعاقة بصرية موجه الوظيفـــــة:

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 
 الحق عبد صابر عادلالمروه 
 محمد الكريم عبد عاطفأماني 

 إبراهيم محروس داليا
 سعيدة محمد عبد هللا

 عال محمد أحمد
 فرج محمود محمد ياسمين
 أحمد محمد فيصل يوسف

 عبد النعيم آيه فيصل
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
 محمد يالبدوأمنه أحمد 

 محمود يهريد محمودأميرة 
 حراز خيرى يجابرأميرة 
 متولى محمد رجبأميرة 
 احمد محمد على أميره

 سحر أمين عويس
 عبد العال حسنإسراء جمال 

 
  

 

 

 

 

 

 



    ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 3/2021/ 14الموافق  األحد يوم                  

 (5رقم المجموعة:) 
 النور للمكفوفينالمدرسة: اســم 

 أحمد علي محمود محمد اســم المشرف:

 معلم أول الوظيفـــــة:

 (6رقم المجموعة:) 
 النور للمكفوفين اســم المدرسة:

 خالد الضبع راضي المشرف:اســم 
 معلم أولالوظيفـــة: 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
 

 
 مرسى أحمد محمد أميره

 جرس بخيت إبراهيمإيرين 
 إيمان حامد محمود عبد الكريم

 محمد محمد الفضيل عبدإيمان 
 سليمان أبوزيد محمد إيمان

 احمد العال عبد جمال أيه
 روفيده أحمد محمد عبد الرحيم

 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
 على السيد فتوح آيه

 آيه محمد علي مطاوع
 الرحمن عبد احمد الرحمن عبدبخيتة 
 محمد محمود محمد بسمه
 فهيم جونى صفوت جون
 عبيد اسماعيل أحمد حامد
 السيد احمد السيد خلود

 
 

 (7): المجموعةرقم 
 التربية الفكرية اسـم المدرسة:

 محمود محمد مصطفىالمشرف: م اس
 معلم خبير الوظيفـــــــــــة:

 ( 8): رقم المجموعة
 التربية الفكرية اســم المدرسة:

 محمد فتحي فرجالمشرف: اســم 
 معلم خبير الوظيفـــــــــــة:

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 الموجود عبد الصبور عبدخلود خالد 

 الغفار عبد السيد جمال دعاء
 السيد محمد القادر عبد دعاء
 محمود فراج محمد رانيا

 رانيا نصر الدين محمود
 ساره عبد النعيم محمد

 مرينا مكرم صبحي

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
  رحاب محمد أباصير محمد

 احمد فراج محمد رحمة
 الرحيم عبد يغيط الدين سعد رحمه
 أحمد غالب الدين عز ريهام
 جاد على أحمد زينب
 سليمان محمود أشرف زينب

 عبد الرحمن أمين همام
 مديحة راشد أحمد

 

 

 

 

 



    ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 3/2021/ 14الموافق  األحد يوم                  

 (9رقم المجموعة:) 
 التربية الفكرية اســم المدرسة:
 عبد السالم يحيى عبد السالم اســم المشرف:

 موجه إعاقة فكرية الوظيفـــــة:

 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 الحافظ عبد القادر عبد محمد سارة
 محمد حسن جمال ساره
 سليمان الكريم جاد محمد ساره
 فرغل احمد الدين نصر ساره
 محمد سعد حسين سمر

 الرحيمأسماء قاسم محمد عبد 
 إيمان يوسف رجب فرغلي

 
 

 
 
 
 

 

  



    ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 3/2021/ 16الموافق   الثالثاءيوم                  

 (1رقم المجموعة:) 

 التربية الفكرية اســم المدرسة:

 محمد عبد الصبور علي اســم المشرف:
 معلم أول الوظيفـــــة:

 (2رقم المجموعة:) 

 التربية الفكرية اســم المدرسة:

 مؤمن محمد عبد المجيداســم المشرف: 
 معلم خبير الوظيفـــة: 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

 
 حسن محمد خلف سهام

  محمد على محمد شيماء
 السمان جوده طارق

 العال عبد احمد العظيم عبد الباسط عبد
 سليم محمود على الرحمن عبد
 احمد الحجاج ابو الكبير عبد

 أميرة عادل فتحي علي
 محمد السيد محمد عرابي

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 أحمد  يالمبد عبد أحمد يالمبد عبد

 احمد جاد سعد عبير
 احمد الحميد عبد جمال عزه

 الهام محمد رشاد
 الرحمن عبد الرحيم عبد على
 اللطيف عبد محمود محمد غاده

 عبير أبو المعارف محمد
 هند مصطفى محمد

 (3): رقم المجموعة
 األمل للصم وضعاف السمع اسـم المدرسة:
 حنان محمد عبد الاله اسم المشرف:

 ينمعلمكبير  الوظيفـــــــــــة:

 (4) رقم المجموعة
 األمل للصم وضعاف السمعاســم المدرسة: 
 الالهالهام الحسن عبد  اســم المشرف:
 موجه إعاقة سمعية: الوظيفـــــــــــة

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 محمد حسن منظر غفران 

 اسماعيل يالمحروق محمد فاطمه
 سعيد سعد أسعد كرستينا

 محمد مصطفى جمال محمد
 حسانين يحجاز طلعت مروه
 موهوب محمد محمود مروه

 محمود سيف النصر عبد الرسول

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 
 الحميد عبد محمد رمضان مشيرة

 أحمد اللطيف عبد محمد هللا منه
 هاله عالم عبد الهادي عالم

 الدين سعد عمار يحمد نائله
 أنجود السيد محمد عكاشه

 مروه أحمد السيد عباس
 منار خليفه محمد سالم

 محمد محمود عبد الرازق
 

 

 

 

 



 

    ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 3/2021/ 16الموافق   الثالثاءيوم                  

 (5رقم المجموعة:) 
 النور للمكفوفين اســم المدرسة:
 خالد عبد العال طه اســم المشرف:

 معلم خبير الوظيفـــــة:

 (6رقم المجموعة:) 
 النور للمكفوفين اســم المدرسة:

 رشا محمد أمين م المشرف:اسـ

 معلم أول الوظيفـة:

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 
 محمد عبده فوزى هاجر
 عمران يحجاز محمد هاجر
 على محمد الحكم عبد هبه

 تمام عباس يالهاد عبد هدى
 حسين حسن احمد هدير

 تسنيم محمد علي صابر
 فيبي رفعت نعيم

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 احمد على خالد هدير

 محمد الفتوح بوأ إبراهيم ياسمين
 خيري ذكري مهاوديوسف 

 السيد أبوزيد أمال محمود
 سحر محمد تمام محمد

 شيرين كمال أحمد حسانين
 

 

 رئيس مجلس القسم                                                           
 

 أ.د/ حسين طه                                                              
 

 


