
 (ع .ع 3، كهد )م2223 -م2222لمعام الجامعي  مجمهعات التربية العممية لمفرقة الثالثة شعبة العمهم البيهلهجية

 (1:)ةرقم المجمهع
اسم المدرسة: أحمد ضيف هللا االعدادية 

 بنين
عالء محمهد اسم المشرف: 

 عبدالهادى
رئيس قسم بادارة  –كبير معممين الهظيفة: 

 التدريب بالمديرية
 اإلدارة: سههاج

 (2رقم المجمهعة: )
 أم المؤمنين االعدادية بناتاسم المدرسة: 
 فادية يوسف جرجس    اسم المشرف: 

 كبير معممين بالمدرسة الهظيفة: 
 اإلدارة: سههاج

 (3رقم المجمهعة: )
 السادات االعدادية بأخميماسم المدرسة: 
عاطف حماده أحمد عبدالرحيم  اسم المشرف:

 أبوجبل
 بديهان المديريةعمهم عام مهجه  الهظيفة:
 سههاجاالدارة : 

 اسراء جسال ىريدى دمحم 1 ابرار رفعت دمحم محسهد 1 ابراهيم عبد الباسط ابراهيم حدين 1
 روفيدا نهرالدين محسهد عبد الباسط 2 اروى ابه العز حذست عبد السجيد 2 ابراهيم دمحم احسد عبد الرحيم 2
 نورا عبد الاله محمود احمد 3 استير وليم رياض تهادروس 3 دمحماحسد مرطفى فيسى  3
 فاطسو عمى دمحم عبد العزيز 4 ندى سيد نصر محمود 4 اسامو عرفو دمحم محسهد 4

 نورهان سيد دمحم عبد العال 5 اسراء خمف عبد الرحيم احسد 5 بمدم رفعت عبدالغشى ميشا 5
 نورهان دمحم مرتضى عبدالغنى عبدالنبى 6 سسان اسراء رشاد صابر 6 حساده دمحم حدن مشرهر 6
 رحاب عادل احسد صالح 7 اسراء صابر دمحم فاضل 7 حسزه محدن دمحم رمزي  7
اسراء عبد الشعيم صابر عبد  8 مؤمن دمحم دمحم عبدربو 8

 الحميم
 صابرين عمى عبدالمطيف احسد 8

     دمحم عبد العال دمحم دمحم 9
      

 (4)رقم المجمهعة: 
 النبهي المهندس االعداديةاسم المدرسة: 
 منار لطفى شفيق صليباسم المشرف: 

 معمم خبير بالمدرسةالهظيفة: 
 سههاجادارة:  

 (5رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: االعدادية الحديثة بنات

عمرو صالح أحمد اسم المشرف: 
 حسانين

 بالمدرسةمعمم خبير الهظيفة: 
 اإلدارة: سههاج

 (6المجمهعة: )رقم 
 اسم المدرسة: أم المؤمنين االعدادية بنات

 السيد عباسحسن  اسم المشرف:
 بالمدرسةكبير معممين عمهم  الهظيفة:

 اإلدارة: سههاج
 

 تغريد عصام دمحم عبد الباسط 1 ايفون يسري كمال جاد هللا 1 اسساء خزر دمحم محسهد 1
 تيسير جمال ثابت احمد 2 ماىر مهريس دوسماريشا  2 اسساء عبدالعميم دمحم عبدالعال 2
 جهاد دمحم احمد حسين 3 ايمان حسن احمد محمود 3 اسساء عبدالهاحد عبدهللا احسد 3
 حسناء السيد بخيت محمود 4 ايمان عصمت حمدى احمد 4 الذيساء فتحى دمحم محسهد 4
 القاسم ابوالعدب دمحمحنان ابو  5 ماريشا عاطف نريف بخيت 5 اميرة احسد عبد الرحيم احسد 5



 خلود عالءالدين سالمان دمحم 6 ايه السيد حافظ دمحم 6 اميره كسال حشا زكى 6
 خلود عمر عبدالحفيط دمحم 7 ايه ايمن عبد الاله حامد 7 اميره دمحم دهيس احسد 7
 خلود دمحم سمير خلف احمد 8 ايه رمضان عبد العظيم السيد 8 يوستينا عوض صموئيل زارع 8
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 (7رقم المجمهعة: ) 

"الشهيد عبدالرحمن  اسم المدرسة:
 السهيفى"االعدادية الجديدة بنات سابقًا"

 أمل حسين كامل العارف   اسم المشرف:
 مدرسةالخبير عمهم بمعمم الهظيفة: 

 (8رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: أخميم االعدادية بنات

 جمال نجيب جهرجيهساسم المشرف: 
 الهظيفة: مهجه عمهم اعدادي

 اإلدارة: سههاج

 (9رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: طارق بن زياد االعدادية بنات

 إيمان كمال السيد أحمداسم المشرف: 
 باملدرسة معلم خبير   الهظيفة:

 اإلدارة: سههاج
 زينب عشرى نور الدين احمد 1 رحسو عبد العال احسد عبد العال 1 دعاء اسساعيل طة اسساعيل 1
 ساره خالد انهر الديد 2 رحسو محسهد سالمو دمحم 2 دعاء البدرى شيبة الحسد عمى 2
 ساره عرام عطيو بذاى 3 رحسو ياسر دمحم دمحم 3 ديشا زكى شهقى عزيز 3
 ساره عياد جادالكريم سالمو 4 رشا محسهد احسد عبدهللا 4 ديشا مشرهر عبد العزيز شرقاوى  4
 ساره ماىر ناصف يهسف 5 رضهه ذكر الدين محسهد حدين 5 رؤى عادل الديد دمحم 5
 شيساء صالح دمحم عمى 6 رفيده كامل شحاتو عبد الحميم 6 رانيا الدسهقى عبدالعاطى خميل 6
 يوستينا امين ورد عيسى 7 رفيده مجدي دمحم احسد 7 فؤاد جابررحاب اسساعيل  7
 نسمه عبدهللا احمد دمحم 8 ندى محروص زيدان دمحم 8 رحاب اشرف صفهت عبد الحسيد 8

      
      

 (12رقم المجمهعة: )
 طارق بن زياد االعدادية بناتاسم المدرسة: 
 حنان دمحم أحمد محمود اسم المشرف: 

 باملدرسة  معلم أول أ  الهظيفة:

 االدارة: سههاج

 (11رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: ناصر االعدادية بنات

 زكريا هاصر حنا تادرس اسم المشرف:

 الوظيفة: موجه علوم اعدادي
 اإلدارة: 

 (12رقم المجمهعة: )
 اسم المدرسة: التيسير االعدادية بنات 

 عمر أحمد سالم محموداسم المشرف: 
 معمم خبير بمدرسة التيسير ع بناتالهظيفة: 

 اإلدارة: سههاج
 

 مريم حسدى حامد حافظ 1 مارجريت مرقس الديب الدالى 1 غادة ابراهيم عمي دمحم 1
 مشار بياءالدين دمحم مرطفى 2 فيهال عساد جبره بدطا 2 غادة ثابت مريد ناشد 2
 ياسمين دمحم نعمان سيد 3 محمود القاضىايمان يوسف انور  3 لغشيفاطسة عبد الغشي عبد القادر عبد ا 3
 مشو هللا طو عمى نفادى 4 ماريشا فرج هللا حميم خميل 4 فاطسو الزىراء عبد الحسيد عبد الرحسن  4
 ميرا روماني سامي ابادير 5 ماريشا ماىر جرس رزق  5 فاطسو جسال نهرالدين مراد 5



 فيهال عساد جبره بدطا 6 ايمان السيد سالم احمد 6 هاجر حماده عباس دمحم 6
 نجالء عرام الدين دمحم صديق 7 مرام مشرهر عيد ابهالعال 7 فيبرونيا اشرف اندريا بغدادي 7
 ندا احسد فراج دمحم 8 مروه الكيالنى عبدالذكهر غشيسى 8  8

     ميرنا جرجس سشد زكري  
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 (13رقم المجمهعة: )

 هدى شعرواى االعدادية بناتاسم المدرسة: 
 ممدوح أبو الفضل عبالغنى اسم المشرف: 

        كبير معممين بالمدرسة الهظيفة:
 سههاجاالدارة: 

 
 (14رقم المجمهعة: )

 االعدادية الحديثة بناتاسم المدرسة: 
 ميراهدا ميخائيل لبيب ميخائيلاسم المشرف: 

             معمم خبير بالمدرسة الهظيفة:
 سههاج االدارة:

 
 (15رقم المجمهعة: )

 طارق بن زياد االعدادية بناتاسم المدرسة: 
 وفاء أحمد مصطفى السيداسم المشرف: 

 معمم خبير بالمدرسة             الهظيفة:
 سههاج االدارة:

 هدير عزت حافظ مصطفى 1 بريهان حمدى جالل الليثى 1 عاطف عبدالاله محمودفاطمه  1
 ريم عبدالدتار دمحم احسد 2 ايريشى مرقص شهقى بهلس 2 يوستينا عياد حنا زكى 2

 عبير احسد عبدالعال عثسان 3 ياسمين محسن ابو الحمد حافظ 3 ندى الريد انهر اسساعيل 3

 انجى ابراهيم الشسر جاد 4 جسال ابراهيم بخيتاسساء  4 مريم اندى فيسى عطية 4

 ايه سيد دمحم عبد الاله 5 ندا الديد ىسام محسهد 5 كاترين روماني ميشى جاد هللا 5

 داليا محمود احمد احمد 6 مريم ابراهيم محسهد احسد 6 عشان حدين حافظ قشاوى  6

 عبدهللا احمد دمحمنسمه  7 كاترين ايسن عهض كامل 7 رييام مشرهر نظير غبروسو 7

 اسراء عبدهللا عبدالحافظ عبدالحميم 8 دعاء احمد ابراهيم دمحم 8 رحسو سالمو احسد محسهد 8

    9  

 


