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 م 2023  /2022أساسى إنجليزى  رابعةمجموعات التربية العملية 

 م  19/10/2022تبدأ التربية العملية من يوم األربعاء  
 المشرف العام أ.د/ شعبان حلمي حافظ 

 أ/ جيهاد عبد الاله محمود  عضو مكتب التربية العملية: 
 1 /أ.ز4 رقم المجموعة:  

 االبتدائية اســم المدرسة: السادات 
 اســم المشرف: ميخائيل نظيم ميخائيل 

 المنشاه  -الوظيفـــــــــــة:  موجه تعليم اساسى 

 2 /أ.ز4 رقم المجموعة:  
 محمد فريد االبتدائية اســم المدرسة: 

 اســم المشرف: مدحت عطية نخلة 
 سوهاج  -موجه ابتدائى   الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 رشدي خليل هرمينا  ابانوب
 احمد حنفى احمد خلف 

 احمد خالد محمد عبد الرحيم 
 ادوار ثروت شهيد مشرقي 

 اسالم اشرف الضبع معروف 
 البير سمير ثابت مكين 

 الحسينى ابوالفتوح على حسين 
 المأمؤن عبدالمنعم أحمد مزيد 

 امير ثروت شفيق عوض 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 توماس جمال نصرى عبدالمالك 
 رفعت حبيب سليمان توماس 

 توماس منير دانيال مهنى 
 جون فريد نجيب صادق 

 حسن ابو الفتوح على حسين 
 حمادة أبو الحمد عالم أبو دوح 

 طارق االمير عبد الحميد محمد احمد 
 عبد الرحيم محمد عبد الباسط محمد 

 
 

 3أ.ز/   4رقم المجموعة: 
 اســم المدرسة: ملحقة المعلمات 

 جمال السيد محمد اســم المشرف: والء 
 سوهاج -الوظيفـــــــــــة: موجه ابتدائى 

 4أ.ز/ 4رقم المجموعة:  
 اســم المدرسة: مجمع نبيل فراج االبتدائية 

 راضي صبحي زكي  اســم المشرف: 
 سوهاج -الوظيفـــة : موجه تعليم أساسى 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 عبد هللا األمير هاشم احمد 
 مصطفي محمود احمد  عبدالرحمن

 عصام عبد العال على عبد العال 
 عالء ابراهيم قبيصي ابراهيم 
 علي اشرف احمد عبدالمنعم 

 عمار محمود جاد محمود 
 عمر على احمد يونس 

 فارس عادل سليمان عبد المسيح 
 كريم السيد جاد الرب دياب 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 ماركو نصرى اسخيل مرزوق 
   عليمحمد احمد محمد 

 محمد ايمن ثابت يوسف 
 محمد حاتم عبدالاله احمد 
 محمد عادل أحمد قبيصى 

 محمد عادل عبد الاله عبد اللطيف 
 محمد عبدالراضى حسن رضوان 

 محمد عبدالناصر احمد سليم 
 محمد محمود احمد محمد 
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 5 /أ.ز4 رقم المجموعة:  
  االبتدائية : خليل الضمراني اسـم المدرسة

 الهام عبدالراضي السيد اســم المشرف: : 
 الوظيفـــة :   موجه تعليم اساسي سوهاج 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 محمود محمد محمود مصطفى 
 محمود ياسر محمد خلف 

 مدحت عبدالحميد عبدالعظيم 
 مالك ماجد جودة فهيم 

 مينا ابراهيم صالح ابراهيم 
 مينا صبري ناجي فخري 

 مينا وجيه ويصا جبرة 
 وائل سيد صابر حسين 
 وليد  قدرى جاد محمد 

 
 

 6أ.ز/ 4رقم المجموعة:   
 االبتدائية اسـم المدرسة: عرب األطاولة  

 اســم المشرف: أ/ سامية كمال رمزي 
 الوظيفـــــــــــة: معلم أ. بالمدرسة 

 7أ.ز/ 4رقم المجموعة:   
   االبتدائية  الرشاداسـم المدرسة: 

 منير فوزي ذكري اســم المشرف: أ/ 
 البلينا  –موجه ابتدائي الوظيفـــــــــــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 ازهار صابر احمد على 
 اسراء اسماعيل السيد اسماعيل 

 اسراء السيد جابر موسى 
 اسراء رشاد محمد على على 

 اسراء رمضان محمد سالم 
 اسراء عبد المريد محمود احمد 

 اسراء عرفة صبره عجمى 
 اسراء مالك محمد بدوى 
 اسراء محمد على مطاوع 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 اسراء محمد هاشم عبد الموجود 
 اسماء بخيت محمد على 

 اسماء بري محمد بري 
 اسماء حسن عبدالراضي احمد 

 اسماء رمضان سليم على 
 اسماء محمد سيد دياب 

 اسمهان محمد فؤاد محمد 
 حسين اشواق فريد حلمي 

 االء اشرف السيد فاضل 
 االء خالد رمضان احمد 
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 8 /أ.ز4 رقم المجموعة
 اســم المدرسة: الجالء االبتدائية 

 اســم المشرف: عزت روماني شوقي  
 سوهاج  –الوظيفـــــــــــة: موجه تعليم أساسى 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 االء صبرى على محمد 
 االء ناصر خلف احمد 

 الهام سيد اسماعيل فرغلى
 الهام ممدوح محمد احمد 

 امانى حسين عبد الاله محمد 
 امانى عبد الظاهر احمد عبد العزيز

 اماني فراج محمد عبد الغني  
 اماني حسن محمد علي 
 امل االمير مكرم عزيز

 امل شعبان ابو المجد محمود 
 امل عبد السالم عبد الستار عنتر 

 محمد أمنية محمد عبدالعال 
 

 9أ.ز/ 4رقم المجموعة:  
 النصر االبتدائية      اسـم المدرسة:

 اســم المشرف: أ/ نجاة علي محمود  
 سوهاج  مديرية التربية و التعليم  –الوظيفـــــــــــة: موجه أول 

 10أ.ز/ 4رقم المجموعة:   
 اسـم المدرسة: عبدهللا وهبي االبتدائية  

 محمود اســم المشرف: وسام محمد صبري 
 الوظيفـــة :   معلم أ.  بالمدرسة 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

 امنيه ايمن ابوالوفا متولى
 اميرة ادم ابراهيم محمد 
 اميرة خلف على محمد 

 اميرة على السيد محمود 
 اميرة يوحنا مسعد عبد الاله 
 اميره عزت حلمي صهيون 

 اميمة رشدي نجدى حامدي 
 انجي رأفت البرت اديب 

 الشاذلي محمد عبدالاله شيماء 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 ايرينى ماجد فؤاد عبدهللا 
 ايزابيال مصرى رضانى صليب 

 ايمان السيد حسين جاد 
 ايمان الضبع القمحى محمد 
 ايمان بخيت عبد العال عبده 
 ايمان بهجت مصطفى محمد 

 ايمان رزق زغلول محمد 
 ايمان عبدالناصر محمود عبدالرحيم 

 عوني محمود عبد الموجود ايمان 
 ايمان عيد محمد حامد 

 أناسيمون ماجد فؤاد عبدهللا 
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 11 /أ.ز4 رقم المجموعة: 

 اسـم المدرسة: طه حسين االبتدائية  
 اســم المشرف: الهام فوزي عوض

 معلم أ.  بالمدرسة   الوظيفـــة: 

 12 /أ.ز4 رقم المجموعة: 
 اسـم المدرسة: طه حسين االبتدائية  

 اســم المشرف: الهام فوزي عوض
 معلم أ.  بالمدرسة   الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 اسراء صبري محمد يونس  
 ايمان كمال عدلى جرس  

 ايمان محمد جادالكريم محمد     
 ايمان محمود احمد صابر     
 ايمان همام السيد همام     
 ايه احمد محمد رضوان     
 ايه اسعد محمد أحمد     
 ايه اشرف صبرى ابواليزيد     
 ايه باسم يحيى احمد     
 ايه تاج الدين على    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 ايه جادالرب فراج جادالرب 
 ايه حاتم عبدالرحمن عبدالعزيز 

 ايه حسن السيد حسن 
 احمد محمد ايه خالد 

 ايه خلف العروس عبد الرحيم 
 ايه دياب السيد يوسف 

 ايه رمضان عبد الاله عبد الرحيم 
 ايه رمضان محمود عبد النعيم 

 ايه عبدالحفيظ احمد محمد 
 ايه عبدالناصر حسين ضيف 
 بسمه ابراهيم خضيرى حسن 

 
 

 13 /أ.ز4 رقم المجموعة: 
 االبتدائية اســم المدرسة: العهد الجديد 

 اســم المشرف: ايفت ناجي فؤاد 
 معلم أ.  بالمدرسة   الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 ايه عزت احمد عبد الرازق 
 ايه على أحمد على 

 ايه على ثابت عبدالنبى 
 ايه على محمد عالم 

 ايه فواد مزيد مصطفى 
 ايه محمود ظريف محمد 

 بدرية عشرى زهران سويفي 
 على بدور عاطف محمد 

 بركسام هاني جميل الضبع 
 بسمة السيد محمد السيد اسماعيل 
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 14 /أ.ز4 رقم المجموعة
 االبتدائية  خليل الضمرانياسـم المدرسة:  

 مسعد  رأفت منال اســم المشرف: أ/
 سوهاج  – اعداديالوظيفـــــــــــة: موجه 

 15 /أ.ز4 رقم المجموعة
 اسـم المدرسة: باحثة البادية اإلبتدائية  
 اســم المشرف: ميسة حسن عبدالعزيز  

 معلم أ. بالمدرسة الوظيفـــــــــــة: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 لمياء اسماعيل عامر خلف 
 بسمه محمود رضا ابراهيم 
 بشائر عصام محمد حامد 
 تغريد غريب عمر حسين 

 تقى وائل محمد عبدالرحيم 
 بكرى اسماعيل السيد جهاد 

 جهاد جاد سيد على 
 جهاد رمضان عمر السيد 

 جهاد عبد الحافظ محمود عمران 
 جهاد على يوسف على 

 يارا محمد عبدالحليم عبدالرحمن 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 اآلء حمادة جاد بدوي 
 جهاد محمود احمد عمر 

 حسناء محمود السيد ابو زيد 
 حمديه ضاحي عبدالمجيد ابوالحسن 

 حنان احمد محمد عبدالرحيم 
 حنان على عبد المنعم على 

 حنين احمد عبد المجيد شلقامي 
 خلود ابراهيم حسن ابراهيم 

 خلود خالد عبد العاطي السيد 
 خلود عبد الناصر احمد مرجان 

 
 16 /أ.ز4 رقم المجموعة:   

 اســم المدرسة: ناصر االبتدائية 
 أسامة أحمد محمد  اســم المشرف: 

 أخميم   -تعليم اساسي  موجه  ظيفـــة: الو 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 خلود عالم هاشم محمد 
 دعاء محمد عمران على

 دميانة محروص كمال ثابت 
 دنيا خالد السيد عبد العليم 

 دنيا عبدالحفيظ محمد مدكور
 دينا انور رياض موسى 
 دينا راضى فخرى فؤاد 

 ونس قنديل دينا رزق  
 دينا نصر عبداللطيف محمد 

 رالى رافت نصحى بخيت 
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 17 /أ.ز4 رقم المجموعة: 

 اسـم المدرسة: عرب االطاولة االبتدائية 
 اكرام أنيس غطاس اســم المشرف: 

 الوظيفـــــــــــة:  معلم أ. بالمدرسة 

 18 /أ.ز4 رقم المجموعة:  
 االبتدائية اســم المدرسة: العهد الجديد 

 اســم المشرف: ايفت ناجي فؤاد 
 معلم أ.  بالمدرسة   الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 رانيا عمران مهنى عمران
 رانيا وجيه محمد عبد ربه 

 رحاب اسماعيل على محمد 
 رحمة جمال حامد عثمان 

 رضوى سالمة محمد حافظ 
 رغده معتمد زكى مراد

 روان على ابراهيم احمد 
 ريم كرم ابوالسعود عبد الرحمن 
 ريهام ابوضيف محمود منصور 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 ريهام اسامه محمد صفوت عمر 
 ريهام حماده محمد محمد 
 ريهام شحاتة قلقل عبدهللا 

 ريهام عادل ابوالفضل عبدالنبى 
 ريهام عبدالصمد ابراهيم فاضل 

 ريهام عبدالمنعم خلف عطا 
 ريهام عوني صادق محمد 

 ريهام كرم فهيم القمص جورجيوس 
 سارة باسم ماهر صموئيل 
 ساره احمد مسعود عباس 

 
 19 /أ.ز4 رقم المجموعة
   المدرسة الرسمية للغات  اســم المدرسة:

 محمد سيد محمود  اســم المشرف: 
   سوهاج –موجه ابتدائي الوظيفـــــــــــة: 

 20 /أ.ز4 رقم المجموعة
 البادية االبتدائية اســم المدرسة: باحثة 

 اســم المشرف: فوزي عبد الجابر محمد 
 أخميم  –موجه إعدادى  الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

١٠ 

 ساره ثروت شفيق زكى 
 ساره جاب هللا جيد حفظ هللا

 ساميه سليمان محمود عبداللطيف 
 ساندرا طارق عبيد عبده 

 ساندي أشرف سيفين قعود 
 عبداللطيف  سعاد مؤمن حلمى

 سلمي مختار محمد توفيق 
  سلوى زكريا محمد مالزم

 دينا محمود محمد أبو رحاب 
 شرين صالح عبد النعيم عبد المنعم 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

١٠ 
11 

 سناء حمدي احمد علي 
 سها صالح محمد هريدى 
 سها عارف محمود عبدهللا 
 سهير عزت السيد محمد 

 ايهاب السيد كريم  سهيله
 سيمون ابراهيم ميالد صليب 

 شاهيناز يسين سليمان بشندى 
 شرين موسى عبدالستار موسى 

 شيرى ماهر الضبع لوقا 
 دينا قدري عبد الرسول محمد 
 ايمان محمد احمد عبد الرحيم 
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 21 /أ.ز4 رقم المجموعة:  

 اسـم المدرسة: عرب االطاولة االبتدائية 
 اســم المشرف: اكرام أنيس غطاس 

 الوظيفـــــــــــة:  معلم أ. بالمدرسة 

 22 /أ.ز4 رقم المجموعة:  
 اســم المدرسة: السيد محمود الشريف 

 اســم المشرف: مرفت علي محمد  
 أخميم  –الوظيفـــة : موجه   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 شيماء جبريل محمد عبدالمجيد 
 على شيماء خلف محمد 

 شيماء محمد حسن احمد 
 شيماء محمد عبدالغنى عبدالراضى 

 صابرين الموجى محمود حسن 
 ضحا محمد محمود عطية 

 عبير حمدى جاد الرب عبد الرحيم 
 عبير رجب احمد عبد الراضي 

 عبير همام محمد حافظ 
 جهاد قدرى محمد حسين 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

 عزه حمدي حنفي عبدالحميد 
 العليم السيد عال السيد عبد 

 عال على ثابت على الخطيب 
 فاتن عبدالناصر محمود محمد 

 فاطمة عادل محمد هاشم 
 فاطمه ابراهيم جاد الرب ابراهيم 

 فاطمه الزهراء هاشم ناصر 
 ندي طلعت جالل 

 منه هللا كمال الدين حسين محمود 

 

 23 /أ.ز4 رقم المجموعة: 
 االبتدائية  مجمع نبيل فراجاســم المدرسة: 
  أ/ عبد النبي أمين محمود اســم المشرف: 

 المنشاة  – تعليم أساسيموجه  الوظيفـــة: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 فاطمه تاج الدين عبدالحميد 
 فاطمه رضا كامل محمود 

 فرح منتصر سعد الدين عبد العال 
 فرحه محمود محمد حسن 
 فريال رشدي شفيق احمد 

 احمد فوزيه عبدهللا على 
 فوزيه محمد السيد محمود 

 فيفيان فتحي متي سعيد 
 كاترين سناتيوس ثابت سناتيوس 

 كاترين فوزي توماس بخيت 
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 24 /أ.ز4 رقم المجموعة

 اسـم المدرسة:  ملحقة المعلمات 
 اســم المشرف: مريم وليم فؤاد 

 الوظيفـــــــــــة: معلم أ.   بالمدرسة 

 25 /أ.ز4 رقم المجموعة
 المدرسة:  ملحقة المعلمات اسـم 

 اســم المشرف: مريم وليم فؤاد 
 الوظيفـــــــــــة: معلم أ.   بالمدرسة 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 كاترين يونان فهيم فرج 
 كاريمان منتصر كامل محمود 

 كرستين عبدالشهيد فوزى حكيم 
 كرستينا الديب عيسى جودة 
 كرستينا صالح جاد بخيت 

 عياد سوريال  كرستينا عدلى
 كريمان فكرى حماد محمود 

 كريمه حفظى السيد عبد العال 
 كيرمينا سوريال راتب محارب

 كيرمينا صبحى رؤوف شحاته 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 مارتينا ايمن فرج فهيم 
 ماريا القس يواقيم باشير تاوضروس 

 ماريت ثروت عبد المسيح فهمى 
 ماريز عصام فؤاد كامل 
 مارينا انيس فرج شنوده 
 مارينا عماد عياد سالمه 
 مارينا عيسى انور حنين 
 مارينا منير حنس وهيب 

 دنيا محمد إسماعيل شبس  

 
 26 /أ.ز4 رقم المجموعة

 بالغرب  اســم المدرسة: ناصر االبتدائية
 اكرام موسي أنيس  اســم المشرف: 

 معلم أ. بالمدرسة  الوظيفـــة: 

 27أ.ز/ 4رقم المجموعة 
  االتحاد االبتدائية اسـم المدرسة: 

 مريم ويصا ميخائيل اســم المشرف: أ/ 
 البلينا  –موجه ابتدائي الوظيفـــــــــــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 مارينا منير رياض مقار 
 مديحه محمد السيد احمد 
 مروة السيد محمد مرعى 
 مروة حسين محمد على 

 فخرى مريا محفوظ عباده 
 مريت حشمت فخرى عوض 

 مريم جميل عبد الشهيد بخيت 
 مريم حرز زكى مجلى 

 مريم حليم ميخائيل سيفين 
 مريم عادل سمير فريد 
 ملك خالد محمد خليفة 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 مريم غالى عازر غالى 
 مريم ماهر زكي عطاهللا 
 مريم محمد السيد محمد 

 مريم مدحت وديع كامل خزام 
 داود ميرهم مريم ممدوح 

 مريم ناجح مهدى رشوان 
 مريم ندهى حليم جرجس 
 مريم نصحى رسمى سدره 

 مريم هانى حرز جرس 
 مريم وفيق خلف توفيق 
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 28 /أ.ز4 رقم المجموعة
 اسـم المدرسة:  الثورة االبتدائية 

 اســم المشرف: هناء سعد إبراهيم 
 الوظيفـــــــــــة: معلم أول ووكيل مدرسة الثورة 

 29أ.ز/ 4المجموعة رقم 
 اسـم المدرسة:  البطل علي عثمان 

 :أ/ اسماعيل محمد فواز    اســم المشرف
 المنشاة  -اعدادي  الوظيفـــــــــــة: موجه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 منار احمد محمد محمد 
 منار خميس محمد محمود 

 منار خير الدين محمد احمد 
 منار رمضان عبده عثمان 

 محمد منار سيد محمود 
 منار عبدالناصر احمد محمود 
 منار عماد محمود نور الدين 

 منار عنتر خلف محمد 
 منار محمدعادل احمد على 

 مها البدري شيبه الحمد علي 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 منار محمود فؤاد عبد اللة 
 منار محمود مصطفى احمد 
 منال ثروت توفيلس وديع 
 عال محمود احمد حسانين 

 عوض هللامنى عوض هللا نعيم 
 منى محمد احمد على 

 منى محمود عبدالحميد محمد 
 مها ابراهيم احمد على 

 مهراتى شحاته بدروس زخريوس 

 
 30 /أ.ز4 رقم المجموعة

 اسـم المدرسة: عبدهللا وهبي االبتدائية 
 اســم المشرف: وسام محمد صبري محمود 

   الوظيفـــة :   معلم أ.  بالمدرسة

 31 /أ.ز4 رقم المجموعة
 ســم المدرسة: الرشاد االبتدائية ا

 مسعود  هللا أ/ثروت سعداســم المشرف: 
 البلينا  – ابتدائيموجه  الوظيفـــة: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 مى حسن سكوتى عبدالباسط 
 مياده احمد توفيق سعد 

 مياده شعبان عبدالعليم تغيان 
 ميرا محفوظ بشرى فلتس 

 ميرا مالك شفيق شكر 
 ميرا يوسف عازر قلدس 

 ميرنا عويضه سامى عوض هللا 
 ناردين اشرف بشير خليل 

 ناردين حمدى اسحاق حكيم 
 ناريمان محيى  علي ابراهيم

 مارتينا رفعت شوقي

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 نبيله وليم وهيب موسي 
 نجوى الهم هاشم عبد الحميد 

 ندا جمال امين محمد 
 عبد الواحد  ندا عبد الناصر الحفنى
 ندى عالء احمد محمود 
 ندى محمد احمد محمد 
 ندي جمال  علي عطيه 
 ندي محمد رجب محمد 

 نرمين عايد تادرس وهبه 
 فاتن جمال محمود عبد الاله 
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 32 /أ.ز4 رقم المجموعة

 اسـم المدرسة:  الثورة االبتدائية 
 اســم المشرف: هناء سعد إبراهيم 

 الوظيفـــــــــــة: معلم أول ووكيل مدرسة الثورة 

 33 /أ.ز4 رقم المجموعة:  
 اسـم المدرسة: باحثة البادية اإلبتدائية  
 اســم المشرف: ميسة حسن عبدالعزيز  

 معلم أ. بالمدرسة الوظيفـــــــــــة: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 نرمين فوزى داود زكى
 نهلة احمد عبدالقادر محمد 

 نورا السيد ابراهيم فظاهللا 
 نورا محمدين خلف هللا محمدين 
 نورسين شحاته صبحى وهيب

 نوره احمد عطيه عبدالمنعم عبدالرحمن 
 نوره حسن علي محمد 

 نورهان رأفت عبد الرحيم علي 
 نورهان صفوت محمد عبد الرحمن 
 نورهان عصام عبدالحميد مسعود 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 نيرمان فوزى عزيز عازر
 هاجر عبد العال محمد على احمد 

 هاجر محمد عبد الرحيم عبد المالك 
 هاجر ممدوح احمد السيد 
 هالة نصر حسان السيد 
 هاله عادل امين حسين 

 هاله عباس حمدون علي 
 هانم سالمان محمود عبد الرحمن

 هبه محمد الحامدى محمد 
 عزه رمضان هاشم فؤاد 

 34أ.ز/ 4رقم المجموعة 
 اإلبتدائية   ملحقة المعلميناسـم المدرسة: 
   أمل علي محمداســم المشرف: 

 سوهاج  -موجه أولالوظيفـــــــــــة: 

 35أ.ز/ 4رقم المجموعة:   
 االبتدائية اسـم المدرسة: عرب األطاولة  

 اســم المشرف: أ/ سامية كمال رمزي  
 الوظيفـــــــــــة: معلم أ. بالمدرسة 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 هدرا أيمن صبحي توفيلس 
 هدى محمود حسنين جمعه 

 مي محمد أحمد جالل 
 هند حسنى السعودى عثمان 

 هند خالد خليفه أحمد 
 هند رفعت ابوالحسن محمود 

 وردة محمد سالم على
 وفاء احمد عبدالحافظ احمد 
 وفاء حسين السيد يوسف 

 والء احمد توني عبد الكريم 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 والء اشرف محمد اسماعيل 
 والء محمد ابراهيم درويش 

 والء محمد حسانين عبدالعزيز 
 ياسمين ايمن محمد محمد 
 ياسمين جمال سيد محمد 

 ياسمين حشمت على عبدربه 
 ياسمين رأفت ماهر خليل 
 ياسمين رجب احمد خلف 
 ياسمين على محمد فهمى

 ياسمين محمد عبد الحميد احمد 
 باسم رفعت فهمى يوستينا

   
 
 


