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   م2023 /م2022للعام الجامعي  أساسي علوممجموعات التربية العملية للفرقة الثالثة شعبة توزيع 

 ( أ/ أسماء عادل عمرانإشراف:     ، أسبوعيا  يوم األربعاء  )

 1أ.عل. 3 الكود:            1رقم المجموعة: 
 عرب األطاولة  اسم المدرسة:
 عونى السيد محمد محمود  اسم المشرف:

 موجه علوم ب  الوظيفة:

 2أ.عل. 3 الكود:            2رقم المجموعة: 
 عرب األطاولة  اسم المدرسة:
 رومانى جابر نخله اسم المشرف:

 موجه علوم ب  الوظيفة:
 على  محمد الناصر عبد الشيماء 1 محمد عيد عادل احسان 1
 حكيم  تغيان شهدى الهام 2 شاكر المالك عبد رومانى اردينا 2
 عبدالمجيد جادالرب عاطف اماني 3 ابراهيم المولى عبد حسني اسراء  3
 اسماعيل طه  محمد امانى 4 الحليم  عبد على فوزى  اسراء  4
 عبداللطيف  عاكف هيكى امانى 5 متولي  احمد عابدين اسماء 5
 احمد  حسن عز امل 6 عبدالموجود  خلف عبده اسماء 6
 الحميد عبد رجب احمد امنية 7 عبداللطيف  عبدالمحسن الدين عصام االء 7
 محمود  عبدالرحيم محمد امنيه 8 علي  شوقي علي االء 8
 احمد السيد عادل اميرة 9 سيد عبده عماد االء 9

 محمد  النبي عبد السيد اميره 10 رضوان شحاتة ناصر االء 10
 3أ.عل. 3الكود:            3رقم المجموعة:  

 الثورةاسم المدرسة:  
 منال صالح كامل جرجس  اسم المشرف: 

 الوظيفة: معلم أول علوم بمدرسة الثورة االبتدائية 

 4أ.عل. 3الكود:            4رقم المجموعة:  
 اسم المدرسة: الثورة

 لمياء محمد مظهر اسم المشرف:
 الوظيفة: معلم أول علوم بمدرسة الثورة االبتدائية 

 محمد  احمد حمدى ايمان 1 صابر  قناوى  عادل اميره 1
 احمد خليفه صالح ايمان 2 عبدالراضي  السيد محمود اميره 2
 احمد محمد عبدالناصر ايمان 3 السيد مصطفى هاشم اميره 3
 على  احمد عرفه ايمان 4 ايوب  كامل انور انجى 4
 لطفي الخامس محمد ايمان 5 الجندى  كامل صابر انجى 5
 محمد  حسن ابوضيف ايه 6 مرقس  زكى كامل انجى 6
 جاد محمد ايهاب ايه 7 الدين نور الغني عبد احمد ايات 7
 اسماعيل احمد حمدون  ايه 8 رزق  عبده عماد ايالريه 8
 امين احمد رجب ايه 9 عبدالعال  بخيت احمد ايمان 9
 الشيكوي  محمد فرج ايه 10 حسن محمد حسانين ايمان 10
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 م  2023م/ 2022توزيع مجموعات التربية العملية للفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام الجامعي 

 )يوم األربعاء  أسبوعيا  ،  أ/ أسماء عادل عمران( 

 5أ.عل.  3 الكود:           5رقم المجموعة:   
 طه حسين  اسم المدرسة:
 أمل نصيف شاكر  اسم المشرف:

 معلم أول أ علوم بمدرسة طه حسين االبتدائية  الوظيفة:

 6أ.عل.  3 الكود:           6رقم المجموعة:   
 طه حسين  اسم المدرسة:
 صفاء عبدالهادى محمد اسم المشرف:

 معلم خبير بمدرسة طه حسين  االبتدائية  الوظيفة:
 قرياقص  روس ماهر بولس 1 عبدالرحيم على محمد ايه 1
 توفيق  وهيب حسني جرجس 2 اسماعيل صديق ناصر ايه 2
 فهيم  حكيم شحات جورج 3 يوسف بشاى مدحت برتا 3
 محمد  عبدالرحمن حسين طه 4 فرغلى  ضاحي احمد حسناء 4
 جندى  صحصاح سامى ماركو 5 احمد ابوضيف محمد حسناء 5
 السيد  احمد السيد محمد 6 عبدالغنى  محمد خالد خلود 6
 السيد  زيادة السيد محمد 7 عبدالحليم  حسين محمد خلود 7
 العليم  عبد خلف جمال محمد 8 محمود خليفه على داليا 8
  9 احمد لطفى اشرف دعاء 9
  10 الاله عبد امين محمد رفعت دعاء 10

   7أ.عل. 3الكود:                    7رقم المجموعة:  
 اسم المدرسة: النصر

 جمال نجيب جيرجيوس اسم المشرف: 
 الوظيفة: موجه علوم ابتدائى

 8أ.عل.  3الكود:                   8رقم المجموعة:  
 اسم المدرسة:النصر

 اسم المشرف: مرفت السيد رمضان محمد
 الوظيفة: موجه علوم ابتدائى

 السيد  هالل خلف رضوى  1 عبيد نبية صفوت دميانة 1
 العاطى  عبد محمد فوزى  رضوى  2 هللا عبد عبدالشهيد عبده دميانه 2
 ابوضيف  على هانى رنا 3 النقيب  الحميد عبد صادق جمال دنيا 3
 محمد على خيرى  رندا 4 سليمان  حمد سليمان دنيا 4
 عيسى فؤاد سمير روجينا 5 على  عبدالجابر عبدهللا دينا 5
 محجوب الاله عبد حسن روحيه 6 حكيم لبس عجيب راندا 6
 جوده راغب رسلى روزتا 7 متي  منير ايمن رانيا 7
 خالد  حافظ عادل روضه 8 محمد  احمد فريد رانيا 8
 الحافظ  عبد الغنى عبد محمود روناء 9 حسين  كمال نشات رحاب 9
 مسعود راشد بهجت ريفان 10 توفيق حلمي جمال رحمه 10
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 م 2023م/ 2022توزيع مجموعات التربية العملية للفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام الجامعي 

 )يوم األربعاء  أسبوعيا  ،  أ/ أسماء عادل عمران(  

 9أ.عل.  3 الكود:            9رقم المجموعة:  
 االتحاد االبتدائية اسم المدرسة:
 نعمات عبدالشافى السمان اسم المشرف:

 موجه علوم ابتدائى  الوظيفة:

 10أ.عل.   3 الكود:           10رقم المجموعة:   
 االتحاد االبتدائية اسم المدرسة:
 منال عبدالراضى عبداللطيف   اسم المشرف:

 موجه علوم ابتدائى  الوظيفة:
 خليل  شاكر سمير ساندى 1 هللا  رزق  شحات عيسى ريموندا 1
 سوريال  محفوظ نشات ساندى 2 محمد  فراج سيد ريهام 2
 نجيب  فايز هانى ساندى 3 امين  محمد احمد زينب 3
 احمد مصطفي احمد سلمى 4 محمد ابوالغيط العارف زينب 4
 حسن عثمان عبده سلمي 5 احمد ابوالفضل الديب ساره 5
 محمد على رمضان سماح 6 محمد هللا خلف السيد ساره 6
 جبالى  عارف عادل سماح 7 مصطفى  عبدالراضى خالد ساره 7
 السيد عبدالحميد عبدالقوى  سناء 8 عزيز  رفعت رفيق ساره 8
 السيد  عبدالمجيد صفوت سها 9 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ساره 9
 جرجس عوض ناجح سوسنه 10 صادق  رمسيس يعقوب ساره 10

 11أ.عل.  3الكود:                    11رقم المجموعة:  
 طه حسين  اسم المدرسة:

 عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمناسم المشرف: 
 موجه علوم ابتدائى  الوظيفة:

 12أ.عل.  3الكود:                    12رقم المجموعة:  
 محمد فريد اسم المدرسة:
 عبدلاله زكريا عبدهللا اسم المشرف:

 موجه علوم الوظيفة:
 احمد محمد حسين غاده 1 هللا  جاد فهمى انور سيمون  1
 الرحيم عبد صبرى  الفتاح عبد الزهراء فاطمه 2 زخارى  عدلى جمال سيمون  2
 محمود احمد ياسر فاطمه 3 محمود  امين محمد شاهنده 3
 ايوب جوده هانى فيرونيا 4 ابوالحسن محمد حربى شرين 4
 تاوضروس  يواقيم زكريا كاترين 5 سيد محمد حمدى شيرين 5
 كندس  ثابت مالك كارولين 6 حمزه ابوالقاسم اشرف شيماء 6
 اسماعيل انور صابر كرم 7 السيد احمد الخامس شيماء 7
 ابوزيد عامر ناصر كوثر 8 الرحمن عبد الشمندى عشرى  صفاء 8
 جرجس  جرجس حاتم ليديا 9 السيد  صابر محمد علياء 9
 خليل  جوهر صبحى مادونا 10 احمد بدوى  هرون  علياء 10
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 م 2023م/ 2022توزيع مجموعات التربية العملية للفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام الجامعي 

 )يوم األربعاء  أسبوعيا  ،  أ/ أسماء عادل عمران(  

 13أ.عل.   3 الكود:            13رقم المجموعة:  
 محمد فريد اسم المدرسة:
 جاكلين جوهر  القمص سرجايوس اسم المشرف:

 معلم خبير علوم بمدرسة محمد فريد االبتدائيه  الوظيفة:

 14أ.عل.   3 الكود:            14رقم المجموعة:  
 الجالء اسم المدرسة:
 محمد رشدى أحمد سالمان   اسم المشرف:

 موجه  الوظيفة:
 عبدالعزيز احمد عباس محمد 1 نصير ساويرس سمير مارتينا 1
 بغدادي ابراهيم احمد محمود 2 ايوب فكري  سمير مارتينا 2
 محمد  فتحي محمد مهند 3 تامر ابراهيم اسحق مارينا 3
 بيومى عبده محمد ياسر 4 الشهيد  عبد عياد عادل مارينا 4
 احمد جادالكريم االصمعى محمد 5 للاه جاب شحات معزوز مارينا 5
 سعد السيد خلف عمر 6 محمد  مصطفى ماهر مروة 6
 عبدهللا عبدالعليم رمضان محمد 7 عبدالنعيم  عبدالعزيز متولى مروه 7
 عطيه البدرى  عاصم محمد 8 محمد  عبدالغني محمد مروه 8
  9 المسيح عبد نصيف ابراهيم مريم 9
  10 محمد البدرى  احمد مريم 10

 15أ.عل.   3الكود:            15رقم المجموعة:   
 الجالء اسم المدرسة:
 أحالم عبدالحى عبدالعزيز   اسم المشرف:

 معلم أول أ بمدرسة الجالء االبتدائية  الوظيفة:

 16أ.عل.   3الكود:            16رقم المجموعة:   
 الجالء اسم المدرسة:
 هانى أنيس غطاس اسم المشرف:

 موجه علوم ب  الوظيفة:
 عبدالحليم  على محمد منار 1 غبريال فهيم رشدى مريم 1
 السيد مصطفى محمد هللا  منه 2 بولس هللا فرج صديق مريم 2
 جيد نعيم سمير مهرائيل 3 محمد السيد ممدوح مريم 3
 العزيز عبد لطفي كمال مي 4 حنا  ويصا نروز مريم 4
 شاكر بسطوليه رافت ميرنا 5 حسين محمد حسين منار 5
 جندى  قديس روؤف  ميرنا 6 احمد بخيت خالف منار 6
 احمدعلي امين عصام ندا 7 علي محمد رفعت منار 7
 على محمود اسماعيل ندى 8 العال عبد  الاله عبد الدين شمس منار 8
 خلف  سليمان خلف ندى 9 الدين كمال محمود عبدالباسط منار 9
 محمود حسين خميس ندى 10 زيدان  السيد قدري  منار 10
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م  )يوم األربعاء  2023م/ 2022التربية العملية للفرقة الثالثة شعبة أساسي علوم للعام الجامعي توزيع مجموعات 
 أسبوعيا  ،  أ/ أسماء عادل عمران(

 17أ.عل.   3 الكود:           17رقم المجموعة:   
 باحثة البادية اسم المدرسة:
 مها عبدالرحيم عبدالقادر  اسم المشرف:

 موجه  الوظيفة:

 18أ.عل.   3 الكود:           18رقم المجموعة:   
 باحثة البادية اسم المدرسة:
 منال عدلى شاكر جاد    اسم المشرف:

معلم خبير  علوم بمدرسة الباحثة البادية  الوظيفة:
 االبتدائية 

 مغربى السيد خالد هاله 1 شرقاوى  حامدى حماده ندين 1
 محمد شاكر لطفى هانم 2 محمود  محمد على نرمين 2
 عثمان  محمد عثمان هبه 3 النبي عبد ابواليزيد منصور نرمين 3
 على  الرازق  عبد محمود هبه 4 محمد هاشم صابر نريمان 4
 عبدالفتاح  احمد عبدالفتاح هدنه 5 الكريم عبد الجواد عبد سيد نسمه 5
 فرغل  العرب عز جمال هدير 6 ابورحاب  صبره فتوح نورالدين 6
 درغام  خفاجى صابر هدير 7 محمد محمد صفوت نورهان 7
 محمود كامل مصطفى همت 8 احمد حسن احمد هاجر 8
9  9  
10  10  

 19أ.عل.   3الكود:                 19رقم المجموعة:   
 ملحقة المعلمات  اسم المدرسة:
 محمد ضرار فتح هللا  اسم المشرف:

 موجه صفوف اولى  الوظيفة:

 20أ.عل.  3الكود:                   20رقم المجموعة:  
 ملحقة المعلمات  اسم المدرسة:
 وجيه نجيب جورجيوس سالمه  اسم المشرف:

 معلم خبير علوم بملحقة المعلمات  الوظيفة:
 حسن مصطفي كمال عاصم ياسمين 1 متاؤوس تاوضروس عيسى ورده 1
 عبداللطيف شحاته محمد ياسمين 2 احمد محمود السيد وفاء 2
 عبيدهللا عياد مهنى يوستينا 3 سالم سعد اسماعيل والء 3
 بدوانى حسنى وجيه يوستينا 4 صابر  عطا جمال والء 4
 محمود  حسن عبدالحميد دعاء 5 محمد  عبده علي والء 5
 هللا جاد موافى سمير سهير 6 محمد خلف محمود والء 6
 اسماعيل احمد حسن هناء 7 السيد  احمد جابر هاجر 7
 حفنى  محمد عبدالستار هند 8 بدوى  محمد صالح هاجر 8
9  9  

 


