كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :محمود عباس العتى اإلبتدائية – اإلسكان الصناعى  -طوسون
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()1
أسم الطالب

.1

أسماء أحمد إسماعيل إبراهيم

.2

حازم إمام عبد الفتاح الضمرانى

.3

مروة سامى دمحم دمحم الجميعى

.4

علياء عالء السيد دمحم السيد

.5

فاطمه عاطف دمحم عبد المنعم

.6

منار خالد دمحم إبراهيم جابر

.7

نيرمين سالمه دمحم عبد هللا صفيه

.8

روز سعد دمحم أحمد

مالحظات

المدرسة :عزيزأباظة اإلبتدائية –ش صديمات الكتاب الممدس–العصافرة جمال عبد الناصر
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()2
أسم الطالب

.1

آيه بسيونى سيد أحمد بسيونى

.2

روان أشرف دمحم حسن

.3

مريم جمال الدين مصطفى كامل

.4

ميار ممدوح بكر دمحم بكر

.5

رانيا شعبان البدرى أحمد إبراهيم

.6

مريم شريف دمحم بسيونى جبر

.7

ميار حسن إبراهيم دمحم

.8

عزه عامر محمود أحمد

.9

دمحم إبراهيم عبد الحليم عطا

.11

ساره رمضان عمر السيد منصور

.11

ريهام أيمن عبد النبى الجمال

.12

بسنت طارق إبراهيم عبد المنعم

.13

روان نبيل على أحمد

.14

رنا عصام عبد السميع دوابه

.15

منه على السيد دمحم على

مالحظات

مكتب بريد الشاطبى اإلسكندرية مصر تليفون  ، 9=<778< – 9=98>8: :فاكس 9=;:;<7 :
Alexandria – Egypt , Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671
Alx_education@yahoo.com

الصفحة  1 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :لغة عربية

الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

المدرسة :مصطفى مشرفه اإلبتدائية – سيدى بشر بحرى -طريك جمال عبد الناصر
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()3
أسم الطالب

.1

حبيبه هشام مصطفى على

.2

مى أيمن دمحم دمحم

.3

ميادة محمود حامد عبد الاله عمر

.4

هبه حسن السيد حسن فراج

.5

آيه إبراهيم حسن إبراهيم

.6

روان السيد أحمد توفيك عبد الرازق

.7

ريهام بدر أحمد مرسى

.8

شروق دمحم السيد أحمد شيكيوى
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

مالحظات

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :على جاد اإلبتدائية – أمام حى المنتزة
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()4
أسم الطالب

.1

أسماء جمعه إبراهيم زكى

.2

آالء حسن عبد اللطيف أحمد اللبانى

.3

إيمان جابر دمحم دمحم فرج

.4

خديجه السيد إبراهيم محمود

.5

رويدا رجب دياب أحمد

.6

سلمى شريف حسن خميس

.7

محمود يسرى أحمد أمين

.8

منار زكريا منصور حسين أبو حيره

.9

ندى نادر أحمد دمحم صفار

.11

نواره عطيه سويرى مفتاح الزغيبى

مالحظات
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الصفحة  2 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :األندلس والحجاز اإلبتدائية – مدينة بنن فيصل السكنيه
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()5
أسم الطالب

.1

رحمه هانى على دمحم إبراهيم

.2

روان جابر أحمد دمحم

.3

سلمى دمحم دمحم الماظ سعيد

.4

ماهينور دمحم عبد الصمد عبد اللطيف

.5

دمحم السيد أحمد أحمد على

.6

مريم دمحم محمود دمحم لبيب

.7

مها فوزى عثمان دمحم حسن

.8

روان محمود دمحم أحمد

.9

هدير محروص خضيرى أحمد

.11

أمانى دمحم محمود دمحم دمحم

.11

أميره حلمى فؤاد محمود دمحم

مالحظات

المدرسة  :عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()6
مالحظات

أسم الطالب

.1

أحمد يسرى يوسف رفاعى

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.2

أنجى على دمحم على بسيونى

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.3

دمحم عادل بهائى عبد النور

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.4

ياسمين أبو عرام أحمد عبد اللطيف

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.5

آالء حسن دمحم عمر

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.6

أمانى مجدى ذكى صادق

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.7

مصطفى دمحم عبد الرحمن مرسى

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.8

روان إبراهيم دمحم الرشيدى

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.9

سهيله دمحم عبد المجيد دمحم

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.11

عبد الرحمن خلف أحمد هريدى

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.11

تسنيم عاطف محمود صبره حسن

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.12

صابرين دمحم أحمد سمن

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.13

منار عبد المطلب دمحم عبد المطلب

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة

.14

أحمد شعبان خليفه على

عبد المادر أبوعماده اإلبتدائية – السيوف-أرض الشركة المتحدة
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الصفحة  3 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :منصور حسين اإلبتدائية – خلف ش الشركة العربية  -السيوف
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()7
أسم الطالب

.1

إهداء إيهاب دمحم أبو الفضل عبد الرحمن

.2

رانا دمحم عبد المعطى دمحم

.3

نورهان حسن عبده الصغير

.4

عبد الرحمن جمال السيد دمحم

.5

شيماء حسين ذكى عباس

.6

سمر عبد الغنى طلعت عبد الغنى

.7

فاطمه الزهراء دمحم عفيفى دمحم

.8

ندى ناصر طه مصطفى أحمد

.9

عبد الرحمن أحمد فهمى سعد الدين

.11

عالء دمحم كامل على رضوان

.11

فارس أحمد شاذلى بسيونى

مالحظات

المدرسة  :عمر مكرم اإلبتدائية – جميلة بو حريد  -الساعة
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()8
أسم الطالب

.1

أمل دمحم إبراهيم بدير دمحم

.2

أمنيه عادل صالح عبد الواحد عبد العزيز

.3

خلود خالد دمحم إبراهيم

.4

سميه ماهر حلبى بدوى

.5

منة هللا أحمد حسن على ونس

.6

ندى بسيونى دمحم محمود دمحم

.7

السيد إيهاب السيد على حسن

.8

أمنيه نبيل دمحم عيسى

.9

نادين يحيى أحمد خوجلى

.11

منة هللا وليد دمحم عبد المنعم

.11

إيمان ممدوح دمحم دمحم

.12

آيه أمجد أحمد البدوى

.13

مريم مجدى عبد الستار حسين

.14

محمود دمحم دمحم محمود البيسى

مالحظات
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الصفحة  4 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :الشهيد النميب دمحم أحمد عبده (رشدى سابما)اإلبتدائية –  449طريك الحرية رشدى
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()9
أسم الطالب

.1

أسماء دمحم خليل حسن خليل

.2

حورية خميس عبد هللا إسماعيل

.3

ياسمينا دمحم محمود أحمد

.4

يوسف رجب عبد الحكم عباس

.5

شروق عبد المجيد عبد هللا مصطفى جامع

.6

أميره جمال حسن أحمد

.7

رضوى دمحم فؤاد دمحم عبد العال

.8

آيه جابر فتحى عثمان على

.9

ميار أحمد دمحم دسولى مصطفى

.11

أسماء محمود إسماعيل عبد المنعم

.11

أميره أحمد سالمه أحمد

.12

بسنت دمحم عبد العزيز دمحم

.13

منة هللا دمحم أحمد حسن خضر

.14

شيماء دمحم دمحم السيد إبراهيم

.15

ريم أحمد دمحم مصطفى

.16

أميره محمود عبد الجليل محمود عبد الهادى

المدرسة  :بولكلى اإلبتدائية –  18ش دمحم فريد  -بولكلى
أسم الطالب

م
.1

أحمد شريف عيد دمحم محمود

.2

مؤمن دمحم السيد إبراهيم أحمد

.3

مصطفى دمحم عبد الحميد حامد حموده

.4

ندى هانى حسين إسماعيل

.5

هانى على إبراهيم خليل

.6

يوسف دمحم جابر أحمد أبو السعود

.7

أبانوب مالن جرجس حمايه رزق هللا

.8

رحاب عبد النبى أحمد عبد هللا حالوه

.9

مريم دمحم إبراهيم إبراهيم شرف

.11

ياسمين عبد المجيد عبد المجيد مصطفى

مالحظات

رلم المجموعة ()11
مالحظات
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الصفحة  5 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :أشرف الخوجه اإلبتدائية –  19ش توت عنخ أمون -سموحة
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()11
أسم الطالب

.1

ساره أحمد دمحم الطنطاوى

.2

نهى دمحم حلمى دمحم

.3

رضوى مهدى أحمد دمحم

.4

عمرو إبراهيم أحمد عمر

.5

أحمد عياد يونس يعموب

.6

بسمه شعبان حلمى على سعيد

.7

إسراء مجدى إسماعيل دمحم

.8

عبير السيد دمحم رمضان

.9

حبيبه محمود دمحم يوسف

.11

فاطمه سامى على جاد هللا الطوخى

.11

سمر صبرى رمضان مصطفى إبراهيم

.12

مريم سعيد مطاوع عبد اللطيف الدمرجى

.13

مريهان مجدى دمحم السيد المليوبى

.14

نهله إبراهيم عبده العطار

.15

نورهان على دمحم أبو لصيبه

مالحظات
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الصفحة  6 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :الشاطبى اإلبتدائية –  375طريك لناة السويس  -الشاطبى
رلم المجموعة ()12
يوم التمرين :األربعاء
مالحظات
أسم الطالب
م
.1

أسماء سعيد مغازى إبراهيم عواض

.2

آيه سالمه عبد السالم صبره

.3

تمى خالد دمحم مصطفى على

.4

سحر مصطفى إسماعيل عيسى

.5

شهيره عوض محمود عبد الرحمن

.6

شيرين دمحم السيد

.7

ياسمين يحى إبراهيم الطحان

.8

رانا سعيد حامد شحاته دمحم

.9

روان رمضان يوسف دمحم رمضان

.11

مى عبد هللا خلف محمود

.11

داليا دمحم على دمحم

.12

منة هللا كمال الدين دمحم صبرى مسعود

.13

هاجر مدحت أحمد دمحم

.14

هاجر ياسر دمحم حنفى مدنى

.15

نوران السعيد دمحم دمحم الصباغ

.16

هايدى دمحم يوسف سليمان بحر

.17

تمى وليد دمحم الزين دمحم عبد الهادى

.18

دمحم إبراهيم السيد محمود
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الصفحة  7 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :باحثة البادية اإلبتدائية – ش الفكهانى – محرم بن
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()13
أسم الطالب

.1

حبيبه أحمد سعد دمحم

.2

رانا عادل بدر خميس دمحم

.3

شيماء محمود فتحى دمحم سرور

.4

دمحم خليفه أحمد مراد

.5

مياده محمود على الشاذلى السيد

.6

ميار طارق عبد الفتاح أحمد

.7

نادين أحمد حامد السيد شعير

.8

عبد الرحمن عالء الدين حموده حموده

.9

أحمد أمين عبد الحليم دمحم بخيت

.11

أحمد عادل عبد الحميد بركات

.11

منار دمحم أحمد الشحات

.12

بسنت وجدى دمحم عبد الجليل أحمد

.13

إينار حمدى محمود عباس

مالحظات
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الصفحة  8 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
المدرسة  :اإلسكندرانى اإلبتدائية –  21ش الظاهر – محرم بن
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()14
أسم الطالب

.1

حبيبه أحمد السيد مصطفى

.2

حبيبه حسين على إبراهيم

.3

دعاء دمحم عبد العزيز دمحم

.4

عبد الرحمن خالد خميس إبراهيم حموده

.5

نوران أشرف إبراهيم السيد

.6

محمود أشرف محمود رفاعى

.7

رضوى يحيى سعيد السيد

.8

دنيا أحمد عبد الجواد على حسان

.9

حمدى أحمد حمدى عبد الحميد

.11

رؤى عماد أحمد دمحم السيد بركه

.11

مروة دمحم حسن إبراهيم أبو زيد

.12

شمس إسالم السعيد عبد العزيز سالمان

مالحظات

مكتب بريد الشاطبى اإلسكندرية مصر تليفون  ، 9=<778< – 9=98>8: :فاكس 9=;:;<7 :
Alexandria – Egypt , Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671
Alx_education@yahoo.com

الصفحة  9 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :اإلخالص اإلبتدائية – ش األمير لؤلؤ  -الورديان
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()15
أسم الطالب

.1

حنين دمحم رزق دمحم حرز

.2

دمحم إبراهيم دمحم إبراهيم حسين

.3

دمحم سمير عبد العال السيد

.4

هاجر عبد العزيز دمحم النادى

.5

آيه حمدى السيد دمحم عبد المطلب

.6

دنيا سليمان على دمحم سليمان

.7

باسم عدلى أنور سمعان

.8

أيه سعد أحمد منصور

.9

ناجى حسن أحمد حسن أحمد

.11

أمتثال مدحت دمحم سليمان شكرى

.11

رحمه يوسف محمود دمحم

.12

هاجر إبراهيم محمود دمحم

مالحظات
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الصفحة  11 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة :الفتوح اإلسالمية اإلبتدائية – الهانوفيل
يوم التمرين :األربعاء
أسم الطالب

م
.1

أحمد إبراهيم دمحم يالوت

.2

حازم عصام السيد محمود إبراهيم

.3

حبيبه أحمد دمحم أحمد دمحم

.4

خديجه السيد محمود خلف

.5

دنيا السيد أحمد عبد الرحيم دياب

.6

رزق عالء عبد الخالك صالح دمحم

.7

روان منصور دمحم النحاس

.8

دمحم حمدى أبو الحديد دمحم

.9

دمحم عبد اللطيف عبد الرازق عبد اللطيف

.11

دمحم عصام دمحم عبد ربه

.11

دمحم أحمد دمحم عبد العزيز هالل

.12

مريم أيمن السيد إبراهيم

.13

منة هللا دمحم جابر متولى

.14

مهند رشيد راشد دمحم

.15

هاجر دمحم فتحى أبو العينين على

.16

ياسر خالد سليمان صالح

.17

رحمه سعيد الشربينى عويس دمحم

.18

مريم دمحم عاطف دمحم على

الشعبة  :لغة عربية

رلم المجموعة ()16
مالحظات
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الصفحة  11 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :حمزه بن عبد المطلب اإلبتدائية – خلف جراج النمل العام -البيطاش
رلم المجموعة ()17
يوم التمرين :األربعاء
مالحظات
أسم الطالب
م
الشعبة  :لغة عربية

.1

روان عمر أحمد عمر األباصيرى

.2

مريم عادل جابر عبد اللطيف مصطفى

.3

ميار خالد السيد حامد

.4

رانيا جابر شحاته عبد هللا

.5

سماح هاشم مصطفى دمحم شعبان

.6

محمود عبده ثابت عبد الكريم حمدان

.7

مروان معوض رشاد عوض

.8

عبد هللا محمود طه عبد النعيم

.9

مريم دمحم أحمد حسين

.11

رليه أدهم دمحم الماحى

.11

شيماء محمود فتحى مرسى

.12

هند أحمد محمود الشاذلى

.13

نوره عالء فتحى دمحم

.14

مريم دمحم أحمد حسين

.15

نادين ياسر أحمد حنفى

.16

منة هللا مصطفى حسن مصطفى

.17

سعيد دمحم سعيد عبده أحمد عميل
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الصفحة  12 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :بالل بن رباح اإلبتدائية – ش كورنيش البحر  -الدخيلة
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()18
أسم الطالب

.1

إنجى محمود دمحم على دمحم

.2

فاطمه عبد العزيز دمحم عبد العزيز

.3

هاجر دمحم أحمد أمين هديه

.4

إيمان سعيد أحمد إمام

.5

عمر جابر مصطفى السيد دمحم

.6

منة هللا جابر حسنين محمود حسنين

.7

هدى عادل إبراهيم السيد

.8

يارا عاطف عبد السالم سليمان دمحم

مالحظات

مكتب بريد الشاطبى اإلسكندرية مصر تليفون  ، 9=<778< – 9=98>8: :فاكس 9=;:;<7 :
Alexandria – Egypt , Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671
Alx_education@yahoo.com

الصفحة  13 :من 14

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الفرلة  :الثالثة تعليم أساسي

الشعبة  :لغة عربية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :الحسن بن الهيثم اإلبتدائية – العامرية -بجوار لسم العامرية
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()19
أسم الطالب

.1

إسراء جمال أحمد على السنوسى

.2

أميرة السيد عبد هللا على

.3

آيه صبحى عبد العاطى شعبان

.4

فاطمه ثابت دمحم عبد العال

.5

مروة أحمد عمران عبد الحليم

.6

نوال دمحم حسن دمحم المغربى

.7

مى عبد هللا خلف محمود

مالحظات

المدرسة  :برج العرب اإلبتدائية – برج العرب
يوم التمرين :األربعاء
م

رلم المجموعة ()21
أسم الطالب

.1

إيمان خاطر السيد المرسى الدوين

.2

حسنه رضا عبد الفضيل أبو طالب

.3

رمضان سالم عتيك يونس

.4

منار دمحم زهران السيد

.5

أمال خالد دمحم مصباح

.6

مروة فرحات لاسم سبيخه

مالحظات
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الصفحة  14 :من 14

