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 (2) رقم الطجطهعة:
 الشيطاء الثانهية بظات    اسم الطدرسة: 
 إبراهيم صبحى نسيم: اسم الطشرف

 كبير معمطين بالشيطاء الثانهيةالهظيفة: 
 

 (1) رقم الطجطهعة:
 الثانهية بظات اسم الطدرسة:
 سامح زاىر صطهئيل :اسم الطشرف

 كبير معمطين بالثانهية بظاتالهظيفة: 
 

 رحطو ثابت فتحي عبدالطهلى -1
 زيظب عبد العزيز ابه الطجد عبدالعزيز -2
 سيا عاصم احطد عبد الاله احطد -3
 ضحى خالد دمحم عمى -4
 رحاب جطال ابهالهفا عبدالعال -5
 عبير عطران احطد حسن -6
 عمياء اسطاعيل السيد اسطاعيل -7
 دمحمغادة راعى حطاده  -8
 فاتن الداخمى الداخمى دمحم -9
 روان ياسر عبدالحطيد صابر -11

 اسراء دمحم شعبان دمحم -1
 االميرة عبهدى احطد فرج -2
 امال مجدى دمحم ىطام -3
 امانى صفهت محطهد حسن -4
 اميره خالد دمحم عمي -5
 انجى ناصر حشطت مكاوى  -6
 ايو رفعت عمى احطد -7
 سيام عاطف صادق عبدالحطيد -8
 رحاب عبدالظاصر ابهزيد بدوى  -9

 ىاجر بدر الدين انهر ابراهيم -11
 (4) رقم الطجطهعة:
 الشييد طيار الثانهية ث بظاتاسم الطدرسة: 
  جرجس نعيم جيد سطعان: اسم الطشرف

 مهجو بإدارة : سهىاجالهظيفة: 
 

 (3) رقم الطجطهعة:
 اسطاء بظت ابي بكر الثانهية بظاتاسم الطدرسة: 
 دمحم أشرف صالح عبدربو: اسم الطشرف

 مهجو أول بإدارة سهىاجالهظيفة: 
 

 يهسف فايز عزمى شرقاوى  -1
 حازم كطال الدين ىطام دمحم -2
 عبد هللا دمحم عاطف فؤاد -3
 دمحم احطد جالل مرسى -4
 دمحم لطفي دمحم دمحم -5
 محطهد حربي محطهد ابراهيم -6
 الراضيىشام مطدوح عبد عبد -7
 كيرلس عبدالشييد عايد  -8
 خالد محطهد دمحم خمهد  -9

 
 
 

 محطهد أحطدمريم كامل  -1
 مظار صالح عطاره عبدالمطيف -2
 مظو هللا احطد حارس عبد هللا -3
 ميريت بدرالدين عبدالاله احطد -4
 نجاه احطد خمف احطد -5
 نهرىان ابهغهيل احطد خضر -6
 نهرىان خمف شهقي درغام -7
 نهرىان ماىر دمحم حسن -8
 هبو سيد عبدالرحيم دمحم -9
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 (5رقم الطجطهعة: ) 
 ث بظات الشييد طيار الثانهيةاسم الطدرسة: 
 عزة أحطد ىاشم: اسم الطشرف

 مهجو بإدارة : سهىاجالهظيفة: 
 داليا أحطد حسن أحطد -1 

 داليا فرج أحطد جطعة -2
 سيطهن عباس ناشد بهلس -3
 كرستين أوحظا جبره واقيم -4
 وفاء ىريدي حسن ىريدي -5
 رحاب األمير أمين السطان -6
 ماري جرجس نصري لبس -7
 ىاجر عبد الحطيد عبد الحي أبه الهفا -8
 عبد الظاصر السيد دمحميسرا  -9

سمك فى أى أفى حالة عدم وجود  -ملحوظة هامة :
 الفيزياء خاصة بشعبة  من مجموعات التربية العملى

 ضرورة التواصل مع مكتب التربية العملى

 أ/ أسماء عادل دمحم عمران)مدرس مساعد بكلية( 

 أ/ أحمد عبد المغيث أنور )مدرس مساعد بكلية(
 


