السيد األستاذ مدير مدرسة/سنية طه
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة أساسي

تخصص :علوم

اسم المشرف :د/ايمان عبدالجليل
رقم المجموعة)112( :

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

دحدد عبد بيدنع بشد ي دحدد ب ا

2

دحدد دحدود اةيددر حدد

3

دحدد دحدود عة دحدد

4

دحدود عدبدير يدر دحدد

5

د قص طنيوس نظي غطدس

6

د وه شعبدر حدد د ةل

7

د وه دحدود عبد بي حدر دحدود

8

د ي إدبدب دحدد اعيد

9

د ي ادي عطد بهلل نصي

10

دنى حدد بدغ إب ب ي

11

دؤدنه اعيد اةيددر حدد

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /اإلمام علي الصباحية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د/أمال محمد محمود
رقم المجموعة)146( :

يوم التدريب:األحد

م

اسم الطالب

1

ديدي حةد دديدر رةه

2

به رديد حدد اعد

3

به دصطفى بدوي حاير

4

به بهلل ادده دحدد جدعه

5

به دضدر عة دحدد

6

به دضدر يس حددد

7

دى دحدود حدد يدب

8

دي عة

يل عد

9

ندء عي إب ب ي حدد

10

ندء دحدد بو بيوفد عياى

11
ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /كيما المسائية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

تخصص :علوم

الفرقة :الرابعة أساسي
اسم المشرف :د /سحر عيسى
رقم المجموعة:
()113

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

ديدده دحدد دحدود دحدد

2

دي ند ج جس فيح عبيد

3

ُن ى نو بيدير صدق إب ب ي

4

نجيء دحدود عياى حددبر

5

نجيء نددي حاا بينب ايده

6

نجوى حاير شحدت حدد

7

ناده حدد بيع دحدد

8

ناده دضدر حددد دحدد

9

نفياة ضد دحدد بدزيد

10

دج عبد بهلل حدد عبد بيدبي

11

دج ددث دحجوا عة

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب

لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /علي ناصر
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

بيف قة  :بي ببعة( ادا )

بيشعبة :بيةغة بإلنجةيزية

بيدشررررررررررررررررر ك :د .يداررررررررررررررررردير بياررررررررررررررررريد يددرررررررررررررررررل
ق بيدجدوعة )131( :يو بيتد يا :ب حد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بالاررررر
رانيا أحمد عبد الرحيم محمد
رفقه سمير فهمي جاد
روعه أحمد محمد سليمان
زينب محمد عوض محمد
زينب يوسف علي حسن
ساره حسن محمد حسن
ساره زكريا أحمد الصغير صالح
ساره عادل فؤاد عبد الشهيد
ساره عبد العظيم صالح عبد الحفيظ
سعيد راضي العبد حمد هللا

بيف قة  :بي ببعة( ادا )

بيف قة :بي ببعة

بيعدةر يررو ب حررد

بيشعبة :بيةغة بالنجةيزية

بيدشررررررررررررررررر ك :د .يداررررررررررررررررردير بياررررررررررررررررريد يددرررررررررررررررررل

ق بيدجدوعة)134( :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

يو بيتد يا :ب حد

بالاررررر
عهود عبد الباقي محمد علي
فاتن فؤاد حسين عوض هللا
فاتن منصور محمد علي
فاطمه عبده مصطفى حسين
كرستين عماد ظريف سعيد
كرستين مجدي شهدي فخري
كيرلس عياد ارمانيوس غبلاير
لمياء جمال عبده خضر
ماريانا منصر شوقي عيسى
مارينا سامح دانيال ميخائيل
ماريو موريس برسوم عبد ربه

بيشعبة :بيةغة بإلنجةيزية

بيدش ك :د .يدادير بيايد يددل

ق بيدجدوعة )136( :يو بيتد يا :ب حد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بالاررررر

ُنهى عمر حسن محمد
نرمين ماهر إدريس محمد
نهله نبيل حسين عبده
نور الصباح حسن محمد حسين
هاجر عبد الفتاح أحمد عوض
هبه موسى سيد أحمد
هدير أحمد يوسف علي
هدير عبد الماجد محمد محمد
هدير عمران عبد الناصر محمد علي
ورده بدري زاهي يسن
ياسمين رمضان السيد إبراهيم

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /الزيات االبتدائية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د /مارينا سامي
رقم المجموعة)135( :

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

دعدء جدعه عوض دحدد

2

دعدء حددد بح د بد

3

دعدء عصد عبد بي حي حاير
حدد

4

دعدء عطيتو دغي ب

5

دعدء دحدد ضد حاير

6

دعدء يواك بيزين داوق يواك

7

بدز عددد نعي يددل

8

بنيد حاير عبد بيفضيل عثددر

9

بنيد دحدد صديق حدد

10

حدا دحدد بيايد حدد عدبدير

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /باحثة البادية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

تخصص :دراسات إجتماعية

الفرقة :الرابعة أساسي
اسم المشرف :د /زينب محمد علي
رقم المجموعة)137( :

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

اد حان دحدود رطدا

2

ا يةة ضد عبد بيدطةا د ا

3

ايد جدب ايد ضوي

4

ش يك دحدود دحدد حددد

5

ش د حدد دعدويه حدد

6

شيددء ب دي صديق حدد

7

شيددء جددل حدد يواك

8

شيددء يددل عبده بيطد

9

شيددء دحدد حدد حددد

10

شيددء دنشتح عثددر عة

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /محمد مكاوي يعقوب
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د /فاطمة عبد الفتاح
رقم المجموعة)144( :

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

دنه بهلل ادي دغ ب عبد بي حي

2

دنى صدب حددد عوض بهلل

3

دنى عبد بي حي عبد بيبداط عبد بياتد

4

دنى عز بيدير يدض عبد بي حي

5

ديدده دحدود رةيفة حدد

6

ديدده حدد صددق حادن

7

نعي عوض

ديند بد

8

ديند اعد بهلل و يا بط س

9

ندد حدد دحدد حدد

10

ندديه دصطفى حدد حددد

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /السالم أكاديمي
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د /مدحت ألطاف
رقم المجموعة)132( :

يوم التدريب :األحد

م

اسم الطالب

1

نطور عطية دزي بويس

2

إيددر حار عة

حدد

3

إيددر عددل حار عبد بيدبي

4

إيددر عيد حدد دحدد

5

إيددر دحدود حدد حاير

6

إيندس عبد بيفتدح حددد دحدد

7

بيه حدد اعيد ق يش

8

بيه بهلل دصطفى عة بي بوي

9

بية بد ي ب ا دحدد عة

10

بيه عددد دير دحدود

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /السالم أكاديمي
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8
الفرقة :الثالثة
أساسي

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :
تخصص :اللغة
اإلنجليزية

اسم المشرف :د /محمد أحمد سيد
رقم المجموعة:
()176

يوم التدريب :الخميس

تخصص :دراسات إجتماعية

الفرقة :الثالثة أساسي

اسم المشرف :د /منصور محمد السيد
رقم المجموعة)192( :

يوم التدريب :الخميس

م

اسم الطالب

م

اسم الطالب

1

يبنى دصطفى ايد عبد بهلل

1

ادي ه حاير دحدد ايد

2

ييةى بد ي حار دحدد

2

اديه جددل دحدد حار
ُ

3

ييند د ور عبد بيغن دي

3

ا يةه دحدد حدد عبدور
ُ

4

دددوند عددل يدع ويصد

4

ش وق جيل بيدير دحدد عبد بيعزيز

5

دد يو دييد جدب ديردئيل

5

ش ير ندص عبد بيغن إب ب ي

6

دد يند بج ري جدد

6

شيددء حاير ايد عوض

7

دد يند زي يد اعد ديردئيل

7

شيددء دضدر حار دحدد

8

ددييل دجدي شدي يواك

8

شيددء دواى حدد دحدود

9

دحدد حددد عة يار

9

شيددء يا ي عبد بيبداط عبد بهلل

10

دحدد إب ب ي دحدد إب ب ي

10

صيح عيء شحدت حاير

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /علي ناصر
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :علوم

اسم المشرف :د /ياسمين السيد
رقم المجموعة)155( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

ادديه عبد بيحديد حار عةيدر

2

اد ش ك زي يد دحدد

3

ا يةه دصطفى بيطيا عة

4

ش د شعبدر حددد دصطفى

5

شيددء ايد بو زيد دحدد

6

شيددء ايد حدد حاير

7

شيددء شعبدر حار عوض بهلل

8

شيددء عبد بيحد ث حار ايد

9

شيددء دحدد عبد بيقدد عة

10

شيددء دحدد صديح حددد عة

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /على ناصر
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :علوم

اسم المشرف :د /ياسمين السيد كامل
رقم المجموعة)159( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

د وه جددل دحدد حدد

2

حدد عة

دند عبد بيشدف

3

دندل رةيل حدد دحدد

4

دنه بهلل ي ي حدد ددن

5

دنى حدد عبد بيفتدح حدد

6

دنى دحدود دصطفى عبد بيدنع

7

ندب دصطفى عبد بهلل بياددر

8

ن دير ؤوك داعود دقد

9

ناده حدد دحدد دواى

10

ناده ندص حدد بي زيق

11
ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /محمد مكاوي يعقوب
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د /فاطمة عبد الفتاح
رقم المجموعة)189( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

دنيد دصطفى حدد دصطفى

2

ديند ادده عبده دحدد

3

ديند حار حاير بيطيا

4

ديند شدد عبد بياديع دضدر

5

حدا بيايد رديد بو بيحار

6

حدا ايد دحدد عيد

7

ضد صفوت ي ي ضوي

8

ضوبر فتح بهلل إاددعيل دحدد

9

وددن ح ب ددةوك ديس

10

ي د صدب عة عيد

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /محمد مكاوي يعقوب
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :دراسات
إجتماعية

اسم المشرف :د /فاطمة عبد الفتاح
رقم المجموعة)195( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

دحدد زق بهلل فتوح دحدد

2

دحدد اعدي حار بض

3

دحدد عة اعيد حدد

4

دحدد ف بج عة عيد

5

دحدد ف يح ييا د ع

6

دحدد قيص حدد حار

7

دحدد ندص ندي دحدد

8

دحدود إب ب ي حاير دحدود

9

دحدود حدد دعدويه حدد

10

دحدود حددي عة دحدد

11

دحدود عدد دحدد عة

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /أحمد ماهر
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :اللغة اإلنجليزية

اسم المشرف :د  /إيمان عبد الجليل
رقم المجموعة)174( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

شيددء يحيى دحدد ايد

2

صديح يواك جدب حار

3

عبد بيي ي جيل حدد دحدد

4

عبد بهلل ادي عبد بهلل

5

عبي حدد د ةل دحدد

6

عز بيدير حدد عز بيدير د غن

7

ُعي ادده دحدد حدد

8

عة دحدد عة دحدد

9

عةيدء دحدد حدد حاير

10

عددد ؤوك عبد بيديك دغد يوس

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /السالم أكاديمي
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

بيف قة  :بي ببعة(طفوية)

بيشعبة :طفوية

بيف قة :بي ببعة

بيدش ك . :د .ندص عبد بي بزق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

زينب جبران مرسي محمد
زينب حسين عبد الرحيم بغدادي
زينب صالح الدين أمين عبد الرحمن
زينب عبد الرؤوف عبد الرازق عطيه
زينب كمال حسن جادو
زينب محمد موسى محمد
زينب ناصر حسن جبر
زينب نصر الدين عبد هللا محمد
ساره جبرائيل ميشيل جورجيوس
ساره عبد الحكيم محمد عابدين

بيشعبة :طفوية

بيدش ك . :د /ندص عبد بي بزق

ق بيدجدوعة )208( :يو بيتد يا :بيثيثدء
بالاررررر

بيعدةر يررو ب حررد

ق بيدجدوعة)210( :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يو بيتد يا :بيثيثدء

بالاررررر
شيماء محمد حسيب عبد الصادق
شيماء محمد عبد العظيم محمد علي
شيماء نصر الدين جعفر أحمد
صفاء أحمد عبد هللا مصطفى
صفاء حسن حامد أحمد
صفاء عواض محمد طه
صفاء محمد عبد الرازق حسن
صفيه عبد الجابر محمد أحمد
عائشة شعبان أحمد السمان
عبير صالح عبد العال سامبو

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /أحمد أبا زيد
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

بيف قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  :بي ببعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
بيدش ك :حدا دصطفى

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بيشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعبة :طفويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
ق بيدجدوعة )215( :يو بيتد يا :بيثيثدء

بالاررررر

مروه سعد أمين محمود
مريم صبحي أحمد سليمان
مريم عبد العظيم علي عثمان
مريم غطاس حنا جرجس
مريم نبيل شوقي يوسف
منار أحمد مصطفى عثمان
منار محمود فرج هللا محمد
منة هللا طارق علي محمد
منة هللا أحمد محمد حسين
منة هللا محجوب عبد المتعال حسن

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /أحمد أبازيد لغات
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الرابعة

تخصص :طفولة

الفرقة :الثالثة

اسم المشرف :د/رحاب مصطفى
رقم المجموعة)209( :

يوم التدريب :الثالثاء

تخصص :طفولة

اسم المشرف :أد/نادي كمال عزيز
يوم التدريب :األربعاء

رقم المجموعة)228( :

م

اسم الطالب

م

اسم الطالب

1

اد ه دحدد حدد حار

1

دعدء حاير عدبدي حاير

2

اح صديح عة عثددر

2

دعدء عدبد ايد توفيق

3

اح دصطفى حادنير دصطفى

3

دعدء عيد دحدد حدد

4

اد عبد بيدبي دحدود حددد

4

دعدء دش نو نص بيدير

5

ش وق جدب حدد عبد بيحديد

5

دنيد ايد حايا نو

6

شيددء إب ب ي عبد بيعظي حار

6

دنيد عددل عبد بيدنع د غن

7

شيددء حاير صديح حدد

7

ديند بو بيحار دحدود عة

8

شيددء عبد بياي دحدد حدد

8

ديند عبد بهلل عوض عبد بيدطةا

9

بنيد عددل عة دحدد توفيق

10

بنيد عبد بي حدر ف د ايد

9
10

شيددء عبد بيحيي نو بي دى عبد
بيبداط

شيددء عبد بيغفد دصطفى حار

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /السالم أكاديمي
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8
بيف قة  :بيثديثة

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :
بيف قة :بيثديثة

بيشعبة :طفوية

بيدش ك :د .حندر عبد بياتد

بالاررررر

رهام عاطف محمد حسين
رؤى أحمد عكاشه محمود
ريهام أمين محمد حامد
ريهام سعيد بدري عبد هللا
زينب أبو الحسن حسين علي
زينب صالح ضوي محمد
زينب عبد الرحيم السايح أحمد
زينب عبد المنعم عبد الرحمن مصطفى
زينب فرج هللا محمود أحمد
زينب محمد يوسف علي

بيشعبة :طفوية

بيدش ك :د /حندر عبد بياتد

ق بيدجدوعة )230( :يو بيتد يا :ب بعدء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بيعدةر يررو ب حررد

ق بيدجدوعة)235( :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

يو بيتد يا :ب بعدء

بالاررررر
أالء محمد إسماعيل إبراهيم
أماني صالح الديم أحمد تمام
أمل فتحي أمير أحمد
أمل نادي محمد يوسف
أميره إسماعيل محمود حمزه
أميره رمضان إبراهيم محمد
أميره عبد الحكيم عبد المجيد محمود
أميره عبد الحميد عابدين
أميره عبد الوهاب مهلل طه
أميره كمال يوسف عوض هللا

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /بدرية حامد اإلعدادية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

بيف قة  :بيثديثة (عد )

بيشعبة :بيةغة بإلنجةيزية

بيدش ك :د .يدادير بيايد يددل

ق بيدجدوعة )74( :يو بيتد يا :بيثيثدء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بالاررررر

فاطمه محمد صالح محمد
كارولين عدلي لمعي بولس
كريمه صالح محمد حسن
ليلى سالمه قرنى امين
مادونا ماهر ملقى يسى
مارتينا نبيل وليم حبيب
ماريو ماهر فرج منصور
محاسن محمود حسن يوسف
محمد عمران محمود برسى
محمد ابو الحسن فتح هللا سيد
محمد رجب الصادق محمد

بيف قة :بيثديثة(عد )

بيعدةر يررو ب حررد

بيشعبة :بيةغة بإلنجةيزية

بيدش ك :د /يدادير بيايد يددل

ق بيدجدوعة)75( :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

يو بيتد يا :بيثيثدء
بالاررررر

محمد سعدي السايح فارس
مروه جمال زين العابدين عبد الماجد
مروه خليفه احمد خليفه
مروه عبد الجابر سيد احمد ابراهيم
مريم صافى محمد احمد
مصطفى عبد العزيز احمد عبد الرحمن
مها صالح الدين محمد بكرى
مها عبد الصبور احمد طه
مها مصطفى حسن احمد
ميرنا رومانى فرج خليل
ندا عبد السالم حسن عبد الرحمن

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /بدرية حامد اإلعدادية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة عام

تخصص :علوم

اسم المشرف :د /سعيد صديق
رقم المجموعة)59( :

يوم التدريب :الثالثاء

م

اسم الطالب

1

عبي بحدد بب ب ي عوض بهلل

2

عزه حار طه دحدود

3

غدده بحدد دحدد بحدد

4

غدده جا دحدد يواك

5

فدطده طد ق دحدد عد

6

فدطده عزبيدير بحدد حار

7

فدطده عوض دحدد عثددر

8

فدطده دصطفى بدفدوى دحدود

9

ي يده ايد بحدد بب ب ي بحدد

10

ي يده عبد بيفتدح بحدد عثددر

11

دحجوا عة دحجوا عوض

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /العروبة اإلعدادية
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة عام

تخصص :رياضيات

اسم المشرف :د /سحرعيسى محمد
رقم المجموعة)52( :

يوم التدريب :الثالثاء

م

اسم الطالب

1

د وبر بحدد عبد بيدنع عبد بيعدل

2

د وه بش ك عبدس دصطفى

3

د يدنه دت ى غديى عبد بيايد

4

دصطف عبدبيصبو عبده دحدد

5

د ند دحدود حايا دحدد

6

ناده بحدد ب عى حار

7

نو بر بحدد عبد بينعي دحدد

8

نو بر بيوا دحدد عثددر

9

دج ب دءبيدير بب ب ي جدد

10

دج جددل دحدد دنصو

11

يواك ببو بيحجدج بحدد ف ح حادر

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /شجرة الدر
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :

الفرقة :الثالثة أساسي

تخصص :دراسات إجتماعية

اسم المشرف :د /عاطف شحاته
رقم المجموعة)186( :

يوم التدريب:الخميس

م

اسم الطالب

1

ديده دحدد عبيد دحدد

2

آيدت دنصو بد ي إب ب ي

3

حدد

إيددر حدد عة

4

إيددر حدد بو بيحار دغ ب

5

إيددر حدد دحدد حار

6

إيددر جعف دير حار

7

إيددر حاير حدد بو بيحار

8

إيددر بيع بد ي دحدد

9

إيددر جا حدد دحدد

10

إيددر عبد بي بزق عة

حدد

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

السيد األستاذ مدير مدرسة /الناصرية اإلعدادية للبنات
تحية طيبة وبعد…
تتشر ك يةيررة بيت بيررة بباروبر بدرتيررد دد اررتي يتررد يا طرريا بيت بيررة بيعدةيررة رررب بيعررد ل وارروك يبررد تررد يب
بيدوبفق 2017/10/8
الفرقة :الثالثة عام

بيعدةر يررو ب حررد

وبيدر بيدجدوعدت يدآلت :
تخصص :علوم

الفرقة الثالثة :
عام

اسم المشرف :د/زينب أمين
رقم المجموعة)58( :

يوم التدريب :الثالثاء

رقم المجموعة:
72

تخصص :اللغة اإلنجليزية
اسم المشرف :د /سلوى سليمان
يوم التدريب :الثالثاء

م

اسم الطالب

م

با بيطديا

1

حدا فتح بيصددق دير

1

حاير عبد بياتد حاا بهلل دحدد عةى

2

دضدر دحدد يواك حاير

2

رةود عددل دحدد يل

3

زينا عة دحدود ضوبر

3

دعدء عبد بيبداط بب ب ي حار

4

زينا دحدد بشي دحدد

4

بنيد دحدود دصطف حددد

5

اد ه دضدر بحدد عةى

5

حدا دصطفى يدبى عةى

6

اد ه دحدد اعد دحدد

6

ند رديد و بى دحدد

7

اددح نو

يدب حددد

7

زيدد اددى يل نو

8

اندء بحدد دحدد بحدد

8

اد ه عبد بيعزيز يس طه

9

شيددء اةيددر دحدد اةيددر

9

اد ه عةوبر عبد بهلل عبدبيغفو

10

صفدء عبد بيفتدح حار بحدد

10

اح عبده عبد بيقدد بحدد

11

ضحى جدعه بحدد دحدد

ديحظدت :
* ب جدء بيتي بإبيغ بيايد ب اتدر بيديتو  /ئيس قا بيدند ج وط ق بيتد يس بدييةية عر ي طديا ييور يه صةة ق ببة بي حتى بيد جة بي ببعة .
* يت تد يا طيا بيف قة بيثديثة تعةي ببتدبئ يدعة فصل بيندد يت تد يا طيا بيف قة بي ببعة تعةي ببتدبئ يدعة دددة.
دع وبف بيتحية وبالحت ب
لجنة التربية العملية

