
 اللغة العربيةة  ــ شعبة بيان بتوزيع طالب الفرقة الثالث
 م0202/0200للعام اجلامعي  

 هدى ، ا بسمةأ.د/     (20ـ  8أسبوعيًا مه  األربعاءيوم )
 

 (2/ع.ع 3رلم المجموعة:   ) (1/ع.ع 3رلم المجموعة:   )
 طارق بن زٌاد اإلعدادٌة بناتالمدرسة:  اســم اإلعدادٌة بنات طارق بن زٌادالمدرسة:  اســم
 أ / دمحم لناوي    :المشرف اســم أحمد دمحم عبدالعزٌز :المشرف اســم

 موجه     الوظٌفـــة: موجه إعدادي  الوظٌفـــة:

 سماعٌل سلٌمإالشٌماء عبدالناصر  1 حمد حسن خلٌلأسراء إ 1

 مانى حسن آدم حسٌنأ 2 سراء السٌد فوزى مرزوقإ 2

 مانً مجدي دمحم عبدالرحمنأ 3 سراء طلعت عبد العال علىإ 3

 سماعٌلإشرف دمحم أمل أ 4 سلٌمان دمحمسراء عبدالباسط إ 4

 مل عبد الحكٌم شحاتة عبد الحلٌمأ 5 سراء معتمد عبدالمطلب دمحمإ 5

 سماعٌلإٌاسر حسن  ةمٌرأ 6 سماء طلعت حامد عالمأ 6

 نوار صالح عبد الرؤف دمحمأ 7 سماء عبدالمؤمن مصطفى دمحمأ 7

 عبدالبارىنوار دمحم عبدالمجٌد أ 8 الء عباس هاشم نصرآ 8

 ٌات حمدى محمود جابرآ 9 الء دمحم دمحم ٌوسفآ 9

11  11  

 (4/ع.ع 3رلم المجموعة:   ) (3/ع.ع 3رلم المجموعة:   )
 بنات اإلعدادٌةهدي شعراوي المدرسة:  اســم بنات اإلعدادٌةهدي شعراوي المدرسة:  اســم

 المشرف :  أ  / حامد حسن أحمد  اســم /  دمحم علي أبوزيدأ  :المشرف اســم

 عامموجه  الوظٌفـــة: مدرس أول  الوظٌفـــة:

 حمدأمحمود عبدالرحٌم  ةٌآ 1 ٌمان عبدالاله سلٌمان دمحمإ 1

 حمدأتسنٌم هانى دمحمٌن  2 براهٌمإحمد أٌمان محمود إ 2

 تغرٌد دمحم مجاهد عبد الغفار 3 بو ضٌفأانور شفٌك  ةٌآ 3

 تٌسٌر بخٌت فرج تغٌان 4 جمال لدرى عبدالحافظ ةٌآ 4

 حنان دمحم محمود جاد حسن 5 حمدى عبد الاله دمحم ةٌآ 5

 حمدأبو دهب أحٌاة منصور  6 شرف الدٌن ٌونس ةٌآ 6

 خدٌجه خالد دمحم سٌد 7 طاهر عبد الرحمن الجٌالنى ةٌآ 7

 حمد غالب دمحمأخلود  8 حمدأعماد عبد الجواد  ةٌآ 8

 دالٌا حماد صبري جاد 9 فتحى السٌد عبد الاله ةٌآ 9

11  11  

 (6ع.ع/ 3رلم المجموعة:   ) (5ع.ع/ 3رلم المجموعة:   )
 اإلعدادٌة الحدٌثة بناتالمدرسة:  اســم اإلعدادٌة الحدٌثة بنات المدرسة: اســم

  أحمدعبدالصبور علي ا / :المشرف اســم عالء الدين السيد دمحمأ /  :المشرف اســم

 م أول بالمدرسة  الوظٌفـــة: م  أول بالمدرسة  الوظٌفـــة:

 حمد على عبد الرازقأرٌهام  1 دالٌا صالح رمضان دمحم 1

 حمدأرٌهام ثروت شعبان  2 دعاء عبد الحمٌد عمران دمحم 2

 حمدأساره صابر ضاحى  3 دنٌا احمد محمود علً 3
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 دمحم توفٌكساره عاطف  4 رانٌا اٌمن محمود دمحم 4

 حمدأل ساره دمحم عبد العا 5 رانٌا عبد الرحمن عبد المعز عبد الرحمن 5

 سماح جادالكرٌم علً مرسً 6 حمدأبودهب أحمد أرحمه  6

 سهٌر زكرٌا على عبدهللا 7 براهٌم علىإرشا بخٌت  7

 شٌماء سعد دمحم ٌوسف 8 حمد حمدونأروحٌه ناصر  8

 حمد عثمانأشٌماء شرف  9 السيد علي علي ريم 9

11  11  

 (8ع.ع/ 3رلم المجموعة:   ) (7ع.ع/ 3رلم المجموعة:   )
 أم المؤمنٌن اإلعدادٌة بناتالمدرسة:  اســم م المدرسة : طارق بن زٌاد االعدادٌة بناتاس

 أ / مرفت صدٌك :المشرف اســم أشرف على ابراهٌم :المشرف اســم

 مدرس أول بالمدرسة   :  الوظٌفـــة بالمدرسةمدرس أول    :    الوظٌفـــة

 صابر دمحم عبدالكرٌم ةمرو 1 حمدأحمد السٌد أصابرٌن  1

 فٌصل دمحم على ةمرو 2 حمد صدلى دمحمأضحى  2

 حمدأملك محمود ٌوسف  3 عفاف السٌد حسن عوض 3

 منار حسٌن عبدالعال حسٌن 4 علٌاء على عبدالرحمن عبدالعزٌز 4

 منار حمدى السٌد دمحم 5 عبد الرازق تمامغادة رجب  5

 منى على حامد سعٌد 6 فاٌزة دمحم صابر رٌان 6

 منى دمحم جادالكرٌم دمحم 7  لبنى حشمت دمحم عبدالعال 7

 سماعٌلإندى شحاته رضا  8 لمٌاء عاصم العادلى مصطفى  8

  9 لمٌاء عاطف خلف عزب 9

11  11  

 (11ع.ع/ 3المجموعة:   )رلم  (9ع.ع/ 3رلم المجموعة:   )

 أم المؤمنٌن اإلعدادٌة بناتالمدرسة:  اســم الحدٌثة بنات االعدادٌةالمدرسة:  اســم
 أسعد صابر اسماعٌلأ /  :المشرف اســم عثمانأ / أحمد جابر   :المشرف اســم

 اخمٌم –موجه    الوظٌفـــة: مدرس أول    الوظٌفـــة:

 بودهبأهمت عبدهللا عبدالعزٌز  1 منصور ةنفٌسه زاكر طلٌب 1

 هنا جمال عبد المنعم ٌوسف 2 نهاد عبدالجٌد نوٌر عبدالجٌد 2

 وفاء عاطف دمحم عبد هللا 3 نور الهدي علً عثمان علً 3

 وفاء محب عاطف دمحم 4 حمدأنورهان فتحى دمحم  4

 دمحم ةٌاسمٌن عبد المعطى عطٌ 5 نورهان دمحم مرتضى دمحم 5

 حمدأالء مجاهد عبد الاله آ 6 حمد عمرأمحمود  ةنٌر 6

 دنٌا عامر علً دمحم 7 على جاب هللا رحاب ةهال 7

 وفاء علي دمحم  عبدالرحيم 8 حمد بدٌوىأهبه دمحم محمود  8

9  9  

11  11  
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 (12ع.ع/ 3رلم المجموعة:   ) (11ع.ع/ 3رلم المجموعة:   )
 حامد سلٌمان اإلعدادٌة بنٌنالمدرسة:  اســم بنٌنعدادٌة الفتح اإل المدرسة:  اســم
 أحمد إبراهٌم عبدهللا :المشرف اســم حسن السٌد علً أحمد :المشرف اســم

 معلم كبٌر الوظٌفـــة: معلم كبٌر بالمدرسة الوظٌفـــة:

 دمحم خلف السٌد حسن 1 حمد دمحمأحمد دمحم أ 1

 دمحمدمحم محمود حسن  2 حمدأحمد دمحم حسن أ 2

 حمدأمحمود دمحم عبدالحمٌد  3 حمد مؤمنأ حاتم السٌد 3

 محمود دمحم محمود على 4 حمد السٌدأحمدى عبدالخالك  4

 محمود ممدوح عبدهللا حسن 5 حمد عبدالعال حدادأطه  5

 مصطفى عبدالظاهر كامل مهاود 6 عبد الرحمن صدلى السٌد عبدالاله 6

 مصطفى دمحم شعبان رجب 7 دمحم جمال عبدالبالى دمحم 7

8 
 دمحم حلمى حجازى السٌد

 هشام ولٌد محمود زهران 8
 

9  9  

11  11  

 


