
  (      جغرافٌاتوزٌع طالب التربٌة العملٌة الفرلة)الرابعة ( شعبة)      

                                                            2222 /   /  الموافك  األحد       ٌوم                       

 1.ع.ج  /4رقم انمجموعت:

 اســم انمدرست: انثانويت بناث

عبده خهيفت أحمد اســم انمشرف:  

 موجو أول بأخميم انوظيفـــت : 

 2.ع.ج  /4رقم انمجموعت:

 اســم انمدرست: انثانويت بناث

عبده خهيفت أحمد :  : اســم انمشرف

 موجو أول بأخميم  انوظيفـــت: 

 

 

 اسراء احمد ابراهٌم دمحم .1

 اسراء دمحم السٌد على .2

 اسماء فتحى دمحم حسن .3

 السٌد عبدهللاافنان مدحت  .4

 االء بومدٌن عبد الرحمن احمد .5

 امانى ابوالحسن عاطف حسٌن .6

 اٌات عبد الصبور على محمود .7

 اٌمان سعد الدٌن السٌد .8

 الموجود حسن اٌه حسن عبد .1 

 اٌه خلف دمحم عبدالعال .2

 اٌه همام احمد محمود .3

 تغرٌد دمحم جمال خلٌفه .4

 دعاء وائل السٌد حارس .5

 دنٌا احمد على عبد الحمٌد .6

 محمود ابراهٌم علىدنٌا  .7

 دٌنا خالد فتحى احمد .8

 3.ع.ج  /4انمجموعت  رقم 

 اسـم انمدرست: انشيماء انثانويت بناث

أماني صالح اندين : اســم انمشرف: 

 عبدانرؤوف 

 سوىاج ثانوي انوظيفـــــــــــت: موجو 

 4.ع.ج  /4رقم انمجموعت

 اســم انمدرست: انشيماء انثانويت بناث

أماني صالح اندين اســم انمشرف: 

 عبدانرؤوف 

 سوىاج ثانويانوظيفـــــــــــت:  موجو  



 

 

 

 
 رانٌا ٌوسف أحمد مهدى احمد .1

 رحاب دمحم عبدالكرٌم دمحم .2

 سوزان رمضان دمحمٌن دمحم .3

 شروق صبرى خلٌل دمحم .4

 شٌرٌن شعبان احمد سعٌد .5

 والء علً عبد الراضً علً .6

 ٌسرا عبد الراضً ابو دهب حمد هللا .7

 على عبدالهادىرحمة دمحم  .8

 شٌماء سٌد عبدالعال على .1 

 شٌماء عوض عبدالنبى محمود .2

 عاٌدة صالح النمر صهٌون .3

 عبٌر على شعبان عٌد .4

 علٌاء ممدوح دمحم ابراهٌم .5

 فاطمه احمد عبد الراضى عبد الحلٌم.6

 فاطمه العربى على عبدالمجٌد .7

 كرستٌن منٌر عٌسى عبده .8

 5.ع.ج  /4م انمجموعت  رق

 أسماء بنج أبي بكر اسـم انمدرست: 

عهي دمحم عهي عبدانجهيم اســم انمشرف: 

 سوىاج أول انوظيفـــــــــــت: موجو 

 6.ع.ج  /4رقم انمجموعت

 أسماء بنج أبي بكر اســم انمدرست: 

:  عهي دمحم عهي عبدانجهيم  اســم انمشرف

 سوىاج أول انوظيفـــــــــــت:  موجو  

 

 

 
 العادلىلٌلى رمضان عبد الحكم  .1

 مارى كمال سعد عبد هللا .2

 مارٌنا بهجت فوزى ناشد .3

 مرٌم سامى فتٌان حنا .4

 منار عزالدٌن على عبدالمجٌد .5

 منار ناصر عبد الرؤف ٌسن .6

 نرمٌن رفعت ٌعموب جندى .1 

 نسمه الضبع بكر على .2

 نهً خلٌفه مهدي دمحم .3

 الباسط نورهان سامى دمحم عبد .4

 نورهان شعبان عبدالرحٌم على .5

 هاجر سلٌمان سلٌم سالمة .6

  هالة نادى فخرى جٌد .7



 

 

 

 

 

 مً اسامه السٌد دمحم  عالم .7

 ناهد فرٌد عبدالحمٌد احم .8

 7.ع.ج  /4م انمجموعت  رق

 بناثانثانويت انشيماء اسـم انمدرست: 

عبدانرحمن جاد دمحم اســم انمشرف: 

 موجو ثانوي انمنشاة انوظيفـــــــــــت: 

 8.ع.ج  /4رقم انمجموعت

 انثانويت انعسكريت بنين اســم انمدرست: 

حسن دمحم دمحم إبراىيم اســم انمشرف: 

كبير معهمين بمدرست انوظيفـــــــــــت:  

 انثانويت انعسكريت بنين 

 

 

 هدي احمد عبدهللا دمحم .1

 همت عبد الرحٌم كمال دمحم .2

 هٌام كمال عبادي راسم .3

 والء سعد ٌونس دمحم .4

 ٌاسمٌن دمحم السٌد دمحم .5

 عبد الرحٌمرحمة نصرالدٌن دمحم  .6

 ساره ابراهٌم محمود حسن .7

 

 هدرا محسن شحاته سمعان .1 

 دمحم احمد عبدالسالم بدوي .2

 دمحم حسن عٌد اللولى .3

 عمار حسٌن عبد العال حسٌن .4

 عمرو جمال النحاس حسن .5

 صبري عوض ابراهٌم مصباح .6

 جمٌل راجى جمٌل لسطندى .7



 

 

 

 

 

 

 9.ع.ج  /4م انمجموعت  رق

انثانويت انعسكريت بنين  اسـم انمدرست: 

أشرف عزث اسكندر اســم انمشرف: 

كبير معهمين بمدرست  انوظيفـــــــــــت: 

 انثانويت انعسكريت بنين

 

 

 

 جورجى امٌل ثروت العبد. 1

 ابانوب سمٌر نجٌب شنودة .2

 احمد جاد ابوحمادى زٌان .4

 احمد حربى حسن عبدالموجود .4

 احمد حماد عبد العزٌز موسى .5

 احمد خالد عبد الستار منشاوى .6

 احمد دمحم احمد ابوالٌزٌد.7 

 

  


