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 (2رقم السجسهعة: )
 بنين الثانوى العسكريةاسم السدرسة: 

 عساد فايق حشا اسم السذرف:
 الثانهى العدكريةم خبير كيسياء بسدرسةممع الهظيفة:

 (1رقم السجسهعة: )
 بشين الثانهى العدكريةاسم السدرسة: 

 أشرف ظريف السذرف:اسم 
 الثانهية العدكرية م كبير كيسياء بسدرسةممع الهظيفة:

 سعيد سيد سعيد عطيو -1
 عسر مشرهر الديد رمزان -2
 فادي نزيو ظريف جرجس -3
 كيرلس رفعت نذأت اسعد -4
 دمحم خالد دمحم احسد -5
 دمحم عبد الرحيم احسد عبد المطيف -6
 دمحم كميب احسد دمحم -7
 محسهد جسعة فزل الكريم عبد المطيف -8
  نبيل صبحى مياود خميل -9

 حسد محسهد دمحم الديدأ -1
 حسد ناصر عبدالرزاق عمىأ -2
 اسساعيل ابراهيم عهيس دمحم -3
 مجد كرم بديمى بدطروسأ -4
 مير دمحم أحسد أحسدأ -5
 انطهنيهس ثروت عبدالسديح قهصو -6
 انطهنيهس صفهت نعير حبيب -7
 رمزان الديد احسد حداب -8
 زياد عامر عابدين فهمى -9

 (4)رقم السجسهعة:
 الثانوية بناتاسم السدرسة: 
 أحسد عبد االول محسهد اسم السذرف:

 اجىأول كيسياء بإدارة :سه  مهجو الهظيفة:

 (3)رقم السجسهعة:
 الشهيد عبد المنعم رياض بنيناسم السدرسة: 
 الفى روفائيل لطيف اسم السذرف:

يد يسين الكيسياء بسدرسةالذمكبير مع الهظيفة:
 عبدالسشعم رياض 

 شعبان عبد الرحسن دمحماسراء  -1
 اسراء عبدالعميم بدري دمحم -2
 اسراء عالء عز الدشهسى -3
 اسساء احسد احسد مراد -4
 اسساء احسد الديد دمحم -5
 اسساء احسد محسهد احسد -6
 اسساء خمف عبد الرحسن دمحم -7
 شيماء عادل نور الدين عبد الرحيم -8
 مشار حدن عبد الحسيد مرسى  -9

 
 

 مرطفى يهنس عبدالحسيد احسد -1
 سميسان عمي مرعب دمحم -2
 مكاريهس لطيف سهيحو سيدىم -3
 يهأنس ششهده عزيز غطاس -4
 اروى نرر احسد امبابى -5
 اسراء احسد بكير عمى -6
 اسراء احسد عبدالرحيم عمى -7
 اسراء رافت تهفيق عبد الحميم -8
 فريد  شوقي أبو المجد دمحم -9
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 (6رقم السجسهعة: )
 الثانوية بناتاسم السدرسة: 
 ساويرسصفهت زكرى دميان  اسم السذرف:

 سين كيسياء بسدرسة الثانهي مير معكب الهظيفة:
 اجىإدارة سه  -بشات

 (5رقم السجسهعة: )
 الثانوية بناتاسم السدرسة: 
 أحسد عبد االول محسهد اسم السذرف:

 اجىسه  أول كيسياء بإدارة: مهجو الهظيفة:

 ميره اسحاق ذكى حكيمأ -1
 ميره حسدي احسد دمحمأ -2
 ميره رمزان عارف دمحمأ -3
 صالح خميفو مرعىميره أ -4
 ميره عطا كامل عميأ -5
 ميره فاروق عبد الحكيم دمحمأ -6
 ميره مرطفي فؤاد مرطفيأ -7
 ميسا ناصر احسد يهنسأ -8

 سساء عبدالعميم جمبى عمىأ-1
 سساء دمحم عبدالرحيم دمحمأ-2
 سساء دمحم عبدهللا اسساعيلأ-3
 سساء معروف صابر دمحمأ-4
 سساء مسدوح محسهد دمحمأ-5
 االء اسعد صابر عبدالاله-6
 االء جسال راشد عسران-7
 منار احمد فؤاد دمحم-8
   مشو مبدى ابهضيف يهسف-9

 (8رقم السجسهعة: )
 الشيماء الثانوية بنات    اسم السدرسة:
 أشرف لطفى  اسم السذرف:

كبير معمسين كيسياء  بسدرسة الذيساء )لهظيفة:ا
 (بإدارة:سهىاج

 (7رقم السجسهعة: )
 الثانوية بناتاسم السدرسة:

 صفهت زكرى دميان ساويرس السذرف:اسم 
 سين كيسياء بسدرسة الثانهي مير معكب الهظيفة:

 اجىإدارة سه  -بشات
 تغريد عثسان مرطفي اسساعيل -1
 حدشاء عبد الحكيم دمحم عمي -2
 خمهد احسد عبدالسبدي ابهالدىب -3
 دعاء صالح سيد سيد -4
 دعاء كريم حدين سمطان -5
 دميانو مسدوح رمزى بذير -6
 ابه زيدايو حدام الدين دمحم  -7
 ىدير محسهد طو أحسد مشدور -8

 ايسان عادل ىاشم عبد الرحيم -1
 ايشاس عسر ابه ضيف احسد -2
 ايو جبريل شهقى دمحم -3
 ايو سمطان دمحم عبدالسشعم -4
 ايو عبدالرحسن حدين عبدهللا -5
 ايو دمحم رجب مرعى -6
 ايو دمحم يهنس تسام -7
 ايو محسهد أحسد أمين -8
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 (11رقم السجسهعة: )
 الشيماء الثانوية بنات    اسم السدرسة: 
 عادل شعبان دمحم بخيت  اسم السذرف:

 اجهثانوى كيمياء بإدارة : سو موجه الهظيفة:

 (9رقم السجسهعة: )
 الشيماء الثانوية بنات    اسم السدرسة: 
 ة صابر عثسانمنبي اسم السذرف:

 اجىكيسياء بإدارة :سه  مهجو الهظيفة:
 رقية احسد عسر مشرهر -1
 الدكرونى صبحى دمحمروان  -2
 ريم دمحم عبد المطيف احسد -3
 ريم دمحم مرطفي عبد العاىر -4
 رييام مسدوح مطاوع عبد الرحسن -5
 زيشب دمحم صبرى احسد -6
 والء طو حفشي دمحم -7
 ياسسين الديد احسد مكرم هللا -8

 دنيا سامى الديد دمحم -1
 دنيا شريف شهقى يدن -2
 ديشا صابر عبد العزيز أحسد -3
 ديشا صبرى بذرى جمهعو -4
 عزالدين احسد عبدالحميم ديشا -5
 رانيا فتحى دمحم الرديق -6
 رحسة احسد عسر مشرهر -7
 رضهة دمحم احسد عبدالعزيز -8

 (12رقم السجسهعة: )
 اسماء بنت ابي بكر الثانوية بناتاسم السدرسة:
 وفاء دمحم عبدالسجيداسم السذرف:

 يشامالبأول كيسياء بإدارة : مهجو الهظيفة:

 (11رقم السجسهعة: )
 الشيماء الثانوية بنات    اسم السدرسة: 
 أشرف أيهب  اسم السذرف:

كبير معمسين كيسياء  بسدرسة الذيساء بإدارة ) الهظيفة:
 (:سهىاج

 سيسهن مدعهد شهق  -1
 سيسهن مشير قديس مسمهك -2
 شريفو محسهد دمحم محسهد -3
 شيرى األمير ميخائيل صالح -4
 شيساء احسد ىاشم احسد -5
 عبير ابهالفتهح عبد الحافظ ابهضيف -6
 عبير عرام عبدالباسط اسساعيل -7
 عزة رشاد احسد عبدالرادق -8
 ماريشا رفعت سميسان ششهده-9

 مرفت امين عبده مشرهر-11
 مريم اسعد امين محسهد-11
 مريم اشرف لطفى عبدالذيي-12

 ساره خير نرحى بذاى -1
 ساره صبرى دمحم عبدالرحسن -2
 ساره كرم حدن أمين -3
 ساميو محروس وىيب خميل -4
 سمسى عيد مهسى حافظ -5
 سسر عبد الرحيم كامل قاسم محسهد -6
 سسر عسر احسد دمحم -7
 سييمة هيدم عبد الرحيم احسد -8
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 (14رقم السجسهعة: )
 الذيساء الثانهية بشات: اسم السدرسة

 أشرف أيهب  اسم السذرف:
كبير معمسين كيسياء  بسدرسة الذيساء ) الهظيفة:

 (بإدارة :سهىاج

 (13)رقم السجسهعة: 
 اسماء بنت ابي بكر الثانوية بناتاسم السدرسة: 
 وفاء دمحم عبدالسجيد اسم السذرف:

 يشابمأول كيسياء بإدارة : ال مهجو الهظيفة:
 

 مشار عمى مرشد دمحمين -1
 مشار محسهد دمحم مهسى -2
 مشة هللا عمي كامل دمحم دمحم الرغير -3
 مشو هللا دمحم محسهد حدن -4
 الديد اسساعيلمى عمى  -5
 مياده سعد ابراهيم دمحم -6
 قميار جهزيف نرحى رز -7

 

 فاطسو الزىراء احسد ابراهيم عمى -1
 فاطسو رشاد عبدالسجيد فايز -2
 فاطسو طارق عارف دمحم -3
 فرح محسهد دمحم عامر -4
 مادلين فهاز نريف جيد -5
 مادونا عساد فييم عبد السالك -6
 ماريان مشير عزيز ششهدى -7
 ماريان نذأت تامر فؤاد -8
 يسن دمحم عبد الرحيممريم ا -9

 خلود السنوسى دمحم القط -01
 مريم عبدالغشى عبدالقادر عبدالغشى-11   

 مشار حدن دمحم حدن-12    
 (16)رقم السجسهعة:
 الشهيد طيار الثانوية ث بناتاسم السدرسة: 
  ميخائيل مشير راتب عهض اسم السذرف:

 مهجو اول كيسياء الهظيفة:

 (15)رقم السجسهعة:
 الذيساء الثانهية بشاتاسم السدرسة: 
 أشرف لطفى  اسم السذرف:

كبير معمسين كيسياء  بسدرسة الذيساء )لهظيفة:ا
  (بإدارة:سهىاج

 نجى نرر الجين شياب دياب -1
 نرمين حمجي دمحم عبج الرحيم -2
 ندمو جابر عبجالرحيم دمحم -3
 ندمو ياسر كمال تغيان -4
 مرسىنهرا نهر الجين عبج الهدود  -5
 نهرىان حدن بخيت بكري  -6
 نهرىان سعج عابجين حدب -7
 نهرىان دمحم عبجاللطيف احمج -8

 ميار خيرت عمى عطيةهللا -1
 ميرنا امين ورد عيدى -2
 ناديو احسد محسهد البدوى  -3
 ناندي وجيو شهقي فيسي -4
 ناىد عادل كسال دمحم -5
 نجهان صالح ابراهيم دمحم -6
 ندى سعد الدشهسى دمحم -7
 الرغيرياسسين الرغير عبد المطيف  -8
 مريم جوزيف أنيس فؤاد -9
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 (18رقم السجسهعة: )
  الثانوية بنات جرجااسم السدرسة: 
 يم لسعى عطية عهضهإبرا اسم السذرف:

 أول كيسياء بإدارة ومهج الهظيفة:
 جرجا

 (17رقم السجسهعة: )
 الشهيد طيار الثانوية ث بناتاسم السدرسة: 
  ميخائيل مشير راتب عهض اسم السذرف:

 مهجو اول كيسياء الهظيفة:

 الزىراء احمج دمحم امين -1
 ميرنا سعيج سعج جبره -2
 ساره اميل وجيو عبج المالك -3
 رييام علي محمهد دمحم -4
 تقى خالج عبج الرحيم احمج -5
 حدناء ممجوح عبجالحميج محمهد -6
 اسماء طارق عبجالفتاح اسماعيل -7

 

 نيفين محمهد ثابت نهرالجين -1
 ىاجر صبرى دمحم عبجالرحمن -2
 العزيز دمحمىاجر علي عبج  -3
 ىاجر ناصر لطفي عبج اللطيف -4
 هبو احمج دمحم حدانين -5
 هبو دمحم صابر دمحم -6
 ىجى ابراهيم عرفو حمجان احمج جبالى -7
 ىجير عزت عبج الهىاب عبج الغنى -8

 
 

سمك فى أى أفى حالة عجم وجهد  -حهظة ىامة :مل
 الكيمياء خاصة بذعبة  من مجمهعات التربية العملى

 ضرورة التهاصل مع مكتب التربية العملى

 أ/ أسماء عادل دمحم عمران)مجرس مداعج بكلية( 

 أحمج عبج المغيث أنهر )مجرس مداعج بكلية(أ/ 


