
    ( الخاصة ةالتربيشعبة ) ةالمهني ةللدبلومتوزيع طالب التربية العملية 

 10/2021/ 31الموافق   حداأليوم                  

 (1رقم المجموعة:)
 النور للمكفوفين اســم المدرسة:
 أحمد السيد أمين شبانه اســم المشرف:

 موجه إعاقة بصرية الوظيفـة:

 (2المجموعة:)رقم 
 للمكفوفين النوراســم المدرسة: 
 محمود فهمي محمد اســم المشرف:

  كبير معلمين الوظيفـة:

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 إبراهيم احمد عبد الرحيم عبد العزيز
 إبراهيم محروس فوزى محمد

 احمد على احمد عبد الاله
 احمد فايز محمد فايز

 احمد محمود احمد احمد
 انور عفيفىاسراء حازم 

 أسماء يوسف أمين محمد
  جهاد خالد صبرى احمد

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 اسراء رمضان عباس محمد
 إسراء عادل السيد عبد الحافظ
 اسراء محمد السيد عبد السالم

 إسراء محمد عبد الستار
 اسراء محمود احمد محمد

 اسراء مصطفى الجندى السيد
 ياسالم خالد محمد عل

 ( 3) رقم المجموعة
 للمكفوفين النور اسـم المدرسة:
  خلف هللا السيد عبد العظيم اســم المشرف:
 أ معلم أول الوظيفـــــــــــة:

 (4رقم المجموعة:) 
 الفكرية المدرسة: التربيةاســم 

 عبد الباسط أحمد عبد العال اســم المشرف:
 معلم أول أ الوظيفـــــة:

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
 

 اسماء احمد حسين محمد
 االء أحمد عبد الراضي عبد المغيث

 االء عبد النعيم محمد محمد
 االء محمد صالح الدين محمد
 امانى محمد ابراهيم اسماعيل

 امل احمد حسين مصطفى
 ياسمين عبد السالم سليمان احمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 أميرة السيد عباس هاشم
 اميره  عيسى محمد عبد المجيد

 العظيم محمداميره عبد الباسط عبد 
 اميره عبد الاله فاروق عارف

 اميره على فؤاد محمد
 اميمة عسكر محمد عسكر
 اميمه فؤاد فرغلى رشوان
 ايمان فايز حلمى كيرلس

 (5رقم المجموعة:) 
 الفكرية التربيةالمدرسة: اســم 

 إبراهيم عبد السالم إبراهيم اســم المشرف:
  ينمعلمكبير  الوظيفـــــة:

 (6رقم المجموعة:) 
 الفكرية التربيةاســم المدرسة: 

  عبد السالم يحيى عبد السالم المشرف:اســم 
 موجه إعاقة فكريةالوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 ايمان فراج طايع موسى
 ايه حشمت مرشد محمود 
 ايه صبرى احمد عبد هللا

 ايه على محمد عبد المولى
 ايه محمود  محمد مواسى

 محمد أحمد عويضهجمال 
 جهاد احمد عبد الرحيم محمود

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 حنان محمد حسين حافظ
  خلود خلف هللا على عبد الرحيم

 خلود عبد الناصر احمد عبد الاله
 رحاب صبرى احمد حسن الجندى

 رحاب فرغلى السيد عبد الرحيم
 رشا محمد يحيا محمد

 رغده محمد توفيق احمد

 



 ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 10/2021/ 31الموافق  األحد يوم 

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

 محمد محمود عبد العزيزالمشرف: م اس
 خبيرمعلم الوظيفـــــــــــة: 

 ( 8): رقم المجموعة
 األمل للصم وضعاف السمعاســم المدرسة: 

 الهام الحسن عبد الاله المشرف: اســم 
  إعاقة سمعيةموجه الوظيفـــــــــــة: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

 رندا محمد عبد النبى احمد 
 رياض السيد عبد الصبور رياض

 ريهام خلف السيد حسين 
 ريهام زكريا فوزى عبد الحميد

 تمامالزهراء احمد محمود 
 زهراء سيد على بكر 

 الزهراء عادل السيد محمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 الزهراء فيصل عبد الرحيم محمد
 زينب محمد محمود محمد 
 ساره عشرى حلمى احمد

 ساره محمود السيد عبد الرحمن
 سماح عطيه محمود جيالنى

 سماح على عبد الرحمن محمد
 سومية أحمد كامل عبد اللطيف

 

 (9رقم المجموعة:) 
 األمل للصم وضعاف السمع اســم المدرسة:

 العارف محمد سليم اســم المشرف:

 خبيرمعلم  الوظيفـــــة:

 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 شيماء اسماعيل محمد محمد
 شيماء محمد جاد الكريم محمد
 الشيماء محمود محمد عارف

 صابرين عبد الرحيم محمود ابوزيد
 جادصافيناز طلعت  عطا 

 صفاء احمد عبد النعيم جاد
 صفاء قطب عبد الغني محمود

 منال عزيز سند

 
 

 
 
 

 

  



    ( التربية الخاصةللدبلومة المهنية شعبة )توزيع طالب التربية العملية 

 11/2021/ 2الموافق   الثالثاءيوم                  

 (1رقم المجموعة:) 
 السمعاألمل للصم وضعاف  اســم المدرسة:
 أبو الوفا عليحنان  اســم المشرف:

 معلم أول أ الوظيفـــــة:

 (2رقم المجموعة:) 
 األمل للصم وضعاف السمع اســم المدرسة:

 ناهد عمر درديراســم المشرف: 
 ينمعلمكبير  الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

 عبد الرحمن على احمد على
 عبد هللا عبد الحكيم  محمد حسين 

 عبير جمال نصر جاد
 عبير حسن مصطفى عبد الرحمن

 عزه رمضان صبره السيد
 عال مدحت حسن محمد

 منه هللا محمد عبد الحميد
 سمر عصام الدين يوسف صالح الدين

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 علياء على توفيق عرفة
 غاده كمال الدين حسين محمود

 فاطمه الزهراء اشرف احمد على
 عبد الالهفاطمه محمد صالح فرغلى 
 كريمان طلعت فهمى حسن

 كريمان كارم عبد الكريم صديق
 هدى احمد عبد العال عبد العظيم

 صوفيا طلعت عطا جاد

 (3): رقم المجموعة
 األمل للصم وضعاف السمع اسـم المدرسة:
 حسين محمود حسين اسم المشرف:

 موجه إعاقة سمعية الوظيفـــــــــــة:

 (4) رقم المجموعة
 للمكفوفين النوراســم المدرسة: 
  خليل وديع خليل اســم المشرف:
 : معلم أولالوظيفـــــــــــة

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 كريمه محمد محمود عمر
 لمياء حسن على حسن

 لمياء عادل حمدان حسن
 مارتين فريد رشاد عجيب

 مارتينا عماد ناشد جبرائيل
 ماريا اسامه صبحى زكى

 احمد عثمانمجدى احمد عثمان 
 عائشة رمضان أحمد الديب

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 محمد احمد عبد اللطيف عبد الحميد
 محمد صالح السيد محمد 

 محمد عادل العفيفى سليمان
 محمود حسن احمد  عبد الرحيم

 محمود حسن عباس حسن
 مروه حسين ادم حسين

 مريم احمد عبد الفتاح عبد الحميد
  محمد مصطفى حربي مريم

 (5رقم المجموعة:) 
 للمكفوفين المدرسة: النوراســم 

 لمياء الطيب عبد العال اســم المشرف:
  أولمعلم  الوظيفـــــة:

 (6رقم المجموعة:) 
 للمكفوفين النوراســم المدرسة: 

  خالد الضبع راضي المشرف: اســم 
 معلم أول أالوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 مريم محمد يوسف محمد
 منال احمد جابر عبد العال
 منال ماهر صادق حبيب 

 منة هللا فتحى عبد المجيد عبد الاله
 مها خالد احمد ابودهب
 مى احمد مهران احمد
 مياده خليل احمد محمد

 هدى ناصر محمود أحمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 مياده ممدوح عبد المحسن حسنين
 نادر خلف سالمه محمد

 ناديه كرمى جاد هللا اندراوس
 ابراهيمناهد ابراهيم محمد 

 نجاه البدرى محمد على
 نجالء محمد عبد الرحيم عبد العال

 ندا هانى خلف عبد الرحمن
  ابتسام ابو النجا عبد العزيز احمد



  



 ( للدبلومة المهنية شعبة )التربية الخاصةتوزيع طالب التربية العملية 

 11/2021/ 2الموافق  الثالثاء يوم 

 (7): رقم المجموعة
 التربية الفكرية المدرسة:اسـم 
 أحمد صابر صادقالمشرف: اسم 

 كبير معلمين الوظيفـــــــــــة:

 ( 8): رقم المجموعة
 التربية الفكرية اســم المدرسة:

 محمد فتحي فرجالمشرف: اســم 
 خبيرمعلم  الوظيفـــــــــــة:

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 نسمه عبدالعال امين قاسم
 الزهرىنها جمال الدين فؤاد 

 نورهان احمد فهمى رضوان
 نورهان صابر ضاحى احمد

 نيرمين مصطفى حسن مصطفى
 نيفين فرج صموئيل سدره

 هاجر محمود عبد هللا عبد هللا
 عبير محمد احمد محمد

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 هاله عبد العليم على فرج
 هبه جمال عبد اللطيف على

 هبه حسين محمد أحمد
 هبه ناصر محمد عطيه

 محمد الصغير احمد محمدهشام 
 هناء محمود محمد عبد اللطيف

 حسن حسين عبد الوهاب  يعل
 فرج عليعلي شعبان 

 

 (9رقم المجموعة:) 
 التربية الفكرية اســم المدرسة:
 مؤمن محمد عبد المجيد اســم المشرف:

 خبيرمعلم  الوظيفـــــة:

 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

 هيالنه عاطف صبحى ترياقس
 بخيت محمد بخيتوردة 

 وفاء عطيه محمود جيالنى
 والء راشد احمد راشد

 ياسمين شوقى حسن خلف
 امانى احمد زايد ابوزيد

 محمود أحمد صابر
 نسمة عمر عبد هللا سيد

  

 

 رئيس مجلس القسم                                                           
 

 هدى مصطفى محمدأ.د/                                                         
 

 


