
 

 

 
 
 

 

 

         إدارة التــربـية الـعـمـمـية                                                              يةكمية الترب               
                                                                          FACULTY OF EDUCATION              

 

 

 

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

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  1الصفحة 

 

       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة :  

 االستاذ المشرف : 

 أبو لير –طوسون  –مساكن الضباط  –اإلبتدائية  عمبة بن نافعالمدرسة : 

 (1)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  مان عبد السالمثإبراهيم دمحم ع  .1

  سراء ياسر حسين مراد أحمدإ  .2

  تسبيح عصام منعم أحمد  .3

  جنة طارق أحمد على الكنانى  .4

  خلود خميس السيد عبد اللطيف  .5

  دنيا خالد عبد المعبود السيد على   .6

  دنيا رمزى حسن حافظ  .7

  روان ياسر وجيه يوسف  .8

  هدى السيد بدوى دمحم سالم  .9

  هدى جابر الراوى خليفة دمحم  .11

  محمود عبد هللا عبد الحميدأميرة   .11

  إبراهيم أحمد عبد الرحمن إبراهيم حمدين  .12

  أسامة فاروق توفيك حافظ  .13

  منار حسن عبد الصبور حسن أحمد   .14

  ميار دمحم سيد أحمد دمحم  .15

  دمحم صالح ياسين السمان  .16

  دمحم محمود عبد الرحيم عبد الحك  .17
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  7>;:;=9:  فاكس  ، >778>=9 – :8<98=9:  تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى
Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  2الصفحة 

 

       دراسات إجتماعيةشعبة : ال       تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 المندرة -مساكن طلعت مصطفى  –اإلبتدائية فهمى جبر المدرسة : 

 (2)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  ء ياسر عبد المنعم محمودالا  .1

  خالد إبراهيم جوده الشراكى  إيمان  .2

  وسى حمزهسلمى موسى شيخ م  .3

  منة هللا ممدوح دمحم فتحى السيد أحمد   .4

  روان أحمد عبد المنعم أحمد منصور  .5

  ندى أحمد مصطفى دمحم مصطفى  .6

  آالء جمال لطب أحمد محرم  .7

  سارة عبد الهادى عبد هللا دمحم شعالن  .8

  رنا إبراهيم عبد المنعم رمضان  .9

  مؤمن أحمد إبراهيم دمحم  .11

  عبد السيد مريم ظريف سليمان  .11

  السيد رضوان عبد الباسط عبد المجيد  .12

  مريم أبو اليمين شنوده أبو اليمين  .13

  أحمد نبيل سيد أحمد خطاب  .14

  بسمه نصر الدين عثمان إسماعيل عثمان  .15

  دمحم محمود يوسف السيد  .16

  منار عبد هللا دمحم دمحم الزين  .17
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         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  3الصفحة 

 

 

       اسات إجتماعيةدرالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 جمال عبد الناصر-العصافرة-ش صديمات الكتاب الممدس  –اإلبتدائية عزيز أباظة المدرسة : 

 (3)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إيناس دمحم فرغلى عبد الرحمن  .1

  آية عبد الرازق سعد عبد الرازق  .2

  بيبة طارق حبيب صالح دمحمح  .3

  دنيا دمحم حسن على حسن  .4

  روان حسن دمحم حسن عوف  .5

  سلمى سمير دمحم فؤاد عبد السالم   .6

  شادى جميل مرتضى ميرى  .7

  هايدى هانى إبراهيم عبد هللا  .8

  حسان هاشم عثمانندى رجب   .9

  أحمد فارس السيد محمود  .11

  سلمى سيد فولى دمحم  .11

  غانملخالك محمود هبه عصام عبد ا  .12

  يوسف نبيل عبد الحليم عبد هللا  .13

  نورهان عصام محمود الزيات  .14

  ندا عبده صالح دمحم صالح  .15

  عمرو جمعه مصطفى أحمد على   .16
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Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  4الصفحة 

 

       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 سيدى بشر بحرى –أرض الحلوانى  –اإلبتدائية على المصرى المدرسة : 

 (4)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسماء عطية دمحم عطية سالم  .1

  حنين حسن رمضان دمحم  .2

  شروق أشرف فتحى زكى  .3

  عبد الرحمن مجدى حسن يوسف  .4

  مريم حربى حافظ عبد الواحد  .5

  الم مريم عيد عبد الوهاب عوض ع  .6

  ميار محمود عبد اللطيف معبد   .7

  ميرنا دمحم على شريف  .8

  ندا البسطويسى أحمد أبو حبيب  .9

  اللطيف عيسىندى صالح عبد   .11

  نوران دمحم بدرى حسين حسان  .11

  شهاب إبراهيم حسن على  .12

  منة هللا دمحم سماح عبد الفتاح دمحم لطفى   .13

  أسماء سعيد أحمد سليمان أحمد  .14
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         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  5الصفحة 

 

       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةة : الفرل

 االستاذ المشرف : 

 نمطة فريد –سيدى بشر لبلى  –اإلبتدائية  مجمع سيدى بشر المدرسة :

 (5)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  حنين محمود جابر محمود  .1

  ى حافظريهام مجدى دمحم عل  .2

  عزة خالد عبد الرحمن دمحم دمحم  .3

  ندى محمود حسين زكى  .4

  منار محمود عبد العزيز حسن  .5

  نيرة رجب دياب أحمد عبد الرحيم  .6

  محمود عبد الحميد خليل إبراهيم الصعيدى  .7

  منار كمال الدين عباس أحمد  .8

  رنا سامى عفيفى سامى  .9

  مريم حسن سعد حسن عطا هللا  .11

  به فهمى غبلايرمريم وه  .11

  على دمحم على أحمد مرجان  .12

  لمياء دمحم يالوت إبراهيم  .13

  ميار حسن على دمحم موسى  .14
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 فيكتوريا -خلف لسم المنتزة –اإلبتدائية الدمحمية المدرسة : 

 (6)رلم المجموعة         ربعاء: األيوم التمرين

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إيمان حسن عبد المجيد عبد هللا  .1

  تغريد دمحم دمحم مرسى  .2

  رليه عبد هللا أحمد عبد هللا سعد  .3

  رنا حسنى عباس أحمد  .4

  عائشة نصر الدين رمضان على أحمد  .5

  ميار عصام دمحم دمحم  .6

  مإسالم وجيه عطا هللا إبراهي  .7

  السيد يارا السيد بسيونى  .8

  سلمى محمود متولى أحمد السيد  .9

  حنين دمحم محمود حافظ  .11

  مريم عالء عدلى صليب واصف  .11

  مؤمن محمود أحمد على   .12

  مى هشام حسن على عبده  .13

  ميرنا جمال الدين عبد المنعم أمين  .14
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       اعيةدراسات إجتمالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 السيوف -الشركة العربية  –اإلبتدائية الشهيد جالل الدين الدسولى المدرسة : 

 (7)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  الشيماء عبد الحفيظ عباس عبد العال فارس  .1

  فاطمة حسين أبو شريف عثمان أبو زيد  .2

   إسماعيل السيد عبد العالندى دمحم  .3

  وفاء عبد المادر دمحم عبد المادر أبو جليل  .4

  الشيماء محمود طه حجاب   .5

  إيمان جابر حسين حسوب سليمان  .6

  خالد أحمد حامد حسين  .7

  روان عمرو مصطفى عجمى  .8

  محمود على دمحم على  .9

  ندى خميس عبد العال أحمد على   .11

  آيات دمحم أحمد دمحم  .11

  هاجر سعيد عبد الحميد أغا   .12

  غنى يسرى صبرى حسن أبو غنيم  .13

  ميار عيد على أحمد  .14

  أميرة سمير محمود حجازى  .15

  أميرة سمير محمود حجازى حسن  .16
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 السيوف -لف ش الشركة العربية خ –اإلبتدائية منصور حسين المدرسة : 

 (8)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أحمد دمحم رياض المعناوى  .1

  أميرة عصام الدين فؤاد على أحمد  .2

  دمحم ممدوح أحمد على دويدار  .3

  دمحم وائل دمحم إبراهيم محمود  .4

  أشرف عادل منصور عويضة  .5

  عبد الرحمن على  شروق عصام  .6

  آيه إبراهيم دمحم لنديل  .7

  دمحم شريف جابر أحمد  .8

  سلمى محمود رياض دمحم جالب  .9

  هاجر فرج حامد حامد  .11

  فرحه خالد عبد الوكيل سلطان  .11

  حسناء حسن عبد الحميد بندارى  .12

  رضوى دمحم عبد العزيز على دمحم  .13

  إبراهيم دمحم إبراهيم إبراهيم نصر  .14

  نا صبحى رزق يعموب كريستي  .15

  لطاطو إبراهيم السيد إبراهيم  .16
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 شدس -ش سميكة باشا  6 –اإلبتدائية جناكليس المدرسة : 

 (9)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  حبيبة دمحم محمود أحمد حسن  .1

  عبد الرحمن فتحى عبد العزيز عبد الحميد بركات  .2

  نوران شعبان مبرون شعبان السيد  .3

  ياسمين دمحم إبراهيم جمعه الرعو  .4

  روان دمحم حافظ دمحم  .5

  سعد ندى أحمد كامل دمحم  .6

  آيه خالد إبراهيم أحمد  .7

  فاطمه يسرى سالم دمحم  .8

  المجايرى  دمحم أحمدأدهم سمير دمحم  .9

  نورهان أحمد على مدنى يحيى  .11

  على رضوى دمحم الجالس السيد  .11

  السيد رحمه دمحم بدران عزب  .12

  المرشمريم هشام مصطفى على   .13

  عبد الرحيم مريم أحمد السيد أبو زيد  .14

  نورهان ياسر دمحم السيد حافظ  .15

  دنيا وائل سعيد أحمد بدر  .16
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        ليم أساسي تع الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 فلمنج -ش الكامل  59 –اإلبتدائية فلمنج المدرسة : 

 (11)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  بالل دمحم عبد السالم دمحم إبراهيم  .1

  عمرو على عيسى دمحم عيسى  .2

  حسين دمحم البطشافر بسنت ظ  .3

  متولىضحى توفيك السيد توفيك   .4

  إسراء دمحم يوسف دمحم زغلول  .5

  مصطفى رضوى متولى السيد عبده  .6

  فاطمة عبد المنعم أحمد رضوان  .7

  ميرنا رجب دمحم دمحم مصطفى إبراهيم   .8

  حنان دمحم عبد المنعم دمحم أحمد  .9

  دهب حسنين زكى محمود  .11

  حسن عبد ربه أميرة عادل دمحم  .11

  روماريو نعام زخرى نصيف  .12

  سلمى السيد إبراهيم دمحم إبراهيم  .13

  دينا نبيل دمحم دمحم الكالف  .14

  ضحى توفيك السيد توفيك  .15
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 حة سمو –اإلبتدائية  دمحم كريم  المدرسة :

 (11)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسماء درويش مصطفى عبد الجليل دمحم  .1

  لبنى عبد العزيز سعد عبد العزيز  .2

  آيه أحمد إمام أحمد حسن  .3

  روان جالل أحمد سليمان  .4

  أحمد دمحم حيدر عبد العظيم  .5

  ندى سعيد عبد اللطيف أبو الحسن   .6

  دمحم موسى حلمى حجاج   .7

  نادية السيد فوزى بركات  .8

  رمضان الصابر عبد الفضيلرجاء   .9

  شروق ياسر السيد أحمد  .11

  خالد دمحم حماده الصادق   .11

  شيماء وحيد دمحم حسنين   .12

  إسراء على السيد أحمد  .13

  أدهم سمير دمحم دمحم أحمد  .14
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       دراسات إجتماعيةشعبة : ال       تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 كامب شيزار –ش بور سعيد  35 –اإلبتدائية بور سعيد المدرسة : 

 (12)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء يسرى يوسف ابو ريده  .1

  أسماء أحمد السيد أحمد  .2

  حنورهان نادر شعبان خليفه صب  .3

  ياسمين دمحم حلمى عبد المجيد الفخرانى  .4

  إسراء محروس عطا عبد الفتاح  .5

  أحمد عبد المنعم عبد الهادى عبد الممصود الصاوى  .6

  ندى عنتر عطية عنتر  .7

  هاجر دمحم عبد الرازق عبد الحميد  .8

  محمود عالء كامل أحمد  .9

  منى على حسنين أحمد  .11

  مريم أشرف دمحم السيد  .11
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 محرم بن –ش زين العابدين  –اإلبتدائية  زين العابدين المدرسة :

 (13)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  أبانوب فصيح عدلى ممار  .1

  حمود رمضان إبراهيمآالء فتحى م  .2

  جوزيف رمزى سام متى دوس  .3

  هدير دمحم محمود دمحم الجوهرى  .4

  دنيا حسين دمحم محمود عمر   .5

  متى بدروس بطرسماريا فريد   .6

  إسراء غنيم عفيفى غنيم  .7

  سلمى فتحى سالمة محمود مرسى  .8

  هاجر جابر أحمد أحمد عبد الرحمن  .9

  سعيد مريم عمرو أمين إبراهيم  .11

  أبو شهله دمحم رمضان شعبان فهمى  .11

  هبه ماهر أبو اليزيد دمحم  .12

  شيماء ناصر عبد المجيد عبد الرازق العبد  .13

  مام السيدأمهاب عبد المنعم عبد الحليم   .14

  منة هللا دمحم عباس عبد الوهاب  .15

  احمد عزوز منة هللا دمحم عبد اللطيف  .16
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 محرم بن –مصطفى الزيان  19أمام  –اإلبتدائية الرصافة المدرسة : 

 (14)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  المغربى بسمة دمحم رمضان أحمد  .1

  خليل  جيمون مكرم نعيم سعيد  .2

  جب مرسىحبيبة السيد ر  .3

  جعفر حبيبة كامل دمحم يوسف  .4

  دنيا مجدى عبد العال منسى  .5

  ساره سمير بغدادى عبد المادر إبراهيم  .6

  فرحه إبراهيم حافظ دمحم  .7

  كريم دمحم عبد الحافظ حسن  .8

  شريف ماهر عبد هللا عبد النور  .9

  عبد الرحمن طارق عبد العظيم شحاته  .11

  سعاد حمدى إبراهيم دمحم صالح  .11

  حيدر خلود خالد جابر دمحم  .12

  محمود عبد النبى المصرى أحمد  .13

  آيه محمود صابر دمحم  .14

  محمود شولى محمود عبد هللا  .15
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 محرم بن –ش  61 –اإلبتدائية عمرو بن العاص المدرسة : 

 (15)رلم المجموعة         ربعاءالتمرين: األيوم 

 مالحظات أسم الطالب م

  افرونيا وجيه الحظى زاخر عبد المالن  .1

  مينا ناجى منير فؤاد  .2

  ميرنا جمال ناجى مسعد  .3

  خله مريم عادل للته هالل  .4

  كرستينا سليمان شحاته للدس  .5

  فادى فائز ذكى إبراهيم معوض  .6

  اريمون حسنى ظريف ويص  .7

  إيمان إبراهيم السيد إبراهيم السيد على  .8

  داليا سعد الدين دمحم سعد  .9

  مصطفى عبد الرحمن عوض يونس عسران  .11

  بخيت ندى أحمد دمحم دمحم  .11

  هنا عباس فاروق عباس منصور   .12

  أبانوب يسرى سعيد خله سعيد  .13

  دمحم إبراهيم رمضان الشافعى  .14

  آيه رضى على المصرى طلبه  .15

  سويحه عبد المالن سا مرلميرن  .16
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       دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  الثالثةالفرلة : 

 االستاذ المشرف : 

 الجمرن -خلف لصر ثمافة األنفوشى  –اإلبتدائية األنفوشى المدرسة : 

 (16)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  ء الدين السيد حسانعالروان   .1

  مريم السيد إبراهيم حسن   .2

  ندى يسرى عبد الرحيم أحمد مسعود  .3

  ناصف عبد الرحمن محمود عاشور على  .4

  نادية فؤاد عبد الحميد فؤاد يحيى  .5

  نسمه هشام دمحم على بسيونى  .6

  أميرة أحمد إبراهيم عثمان السيد  .7

 المتراس -ش المفال  –اإلبتدائية  السيدة عائشة المدرسة :

 (17)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء محمود دمحم محمود إدريس  .1

  حسنين مياده جابر محمود أبو العال  .2

  نبيله أحمد السيد إبراهيم  .3

  نيرفانا ميالد أمين عزيز  .4

  سلسبيل رمضان خليفه السيد متولى  .5

  سهيله خليل محمود حسين شكرى  .6

  ميار سمير مصطفى محمود موسى  .7

  إسماعيل صفوة صالح يحيى دمحم  .8

  دمحم السيد مؤمن دمحم عبد الفتاح  .9

  عطيه آالء كمال سيد حسن السيد  .11

  أحمد عثمان عباسرانيا   .11

  عبد الال داليا دمحم حسين سيد  .12

  دنيا دمحم عبد الحكم دمحم خليل  .13

  مريم عصام دمحم أحمد  .14
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 17.5الكيلو  –الهانوفيل  –اإلبتدائية حفصة بنت عمر المدرسة : 

 (18)رلم المجموعة         ربعاءم التمرين: األيو

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء محمود حسن أبو شامه  .1

  الكريم يمان البكرى خليفه جادإ  .2

  جنة سعيد عبد الحميد دمحم أحمد   .3

  حبيبه أحمد إبراهيم أحمد  .4

  حنان رافع فرج عبد الحميد  .5

  دهب أحمد حلمى محمود على شلبى  .6

  خالد دمحم محمود دمحم أباظهشروق   .7

  صابرين حسن عبد العال على  .8

  عمر إسماعيل دمحم على  .9

  هاجر مصطفى على أبو الخير  .11

  عبد الوهاب معتز جابر دمحم مرداش  .11

  الفمى شاهنده أحمد محمود دمحم على  .12

  بطرس مايكل طارق شكر هللا روفائيل  .13

 خلف جراج النمل العام  –أرض الصناعات  –اإلبتدائية جعفر بن أبى طالب المدرسة : 

 (19)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  أحمد عزت عبد الرحيم السيد صالح  .1

  د السالمحسن محمود حسن السيد عب  .2

  صفيه سعيد دمحم عبد الوهاب  .3

  حبيبه حسن دمحم عبد العال  .4

  جمعه فرج أدريس صالح مؤمن  .5

  زياد دمحم حسنين عثمان السيد  .6

  د شادى إميل فهمى جا  .7

  محمود حسين سالم محمود فؤاد  .8

  محمود دمحم رشاد عبد المادر   .9

  جهاد على لبارى لبيصى  .11

  هيمليلى عادل عثمان إبرا  .11

  آية خميس أحمد صبره  .12

  دمحم رأفت دمحم على السيد ضيف هللا  .13
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 الهانوفيل -العجمى  –اإلبتدائية اللواء دمحم نجيب المدرسة : 

 (21) رلم المجموعة        ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  أمنيه جمال دمحم محمود  .1

  آيه على عبد الرشيد السيد النجار  .2

  رغدة محمود فوزى محمود  .3

  عنان ماهر السيد عبد العال  .4

  مريم دمحم محمود السيد  .5

  هبه دمحم دمحم بهلول  .6

  أحمد عيد أبو العينين دمحم  .7

  نيفين إبراهيم برتى ناشد ابادير  .8

  بد المنعم ماهر عبد المنعم مصطفىع  .9

  آية سعد زغلول عيسى حسن  .11

  العليم عبد الحليم دمحمدمحم جابر عبد   .11

  يسر على حسن شلبى دمحم  .12

  إسماعيل دمحم علىعمر   .13

 العامرية –اإلبتدائية  ةالعامريالمدرسة :

 (21)رلم المجموعة         ربعاءيوم التمرين: األ

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء أحمد سليمان حسن  .1

  أسماء فرج صدلى دمحم  .2

  أسماء دمحم السيد عبد الصمد  .3

  أميره صالح إبراهيم  الكفافى  .4

  ا عبد هللارحمه حمدى درملى أبو الصف  .5

  هيم دمحمكريم أشرف إبرا  .6

  آيه عبد الجليل مبرون مبرون الكافور  .7

  آيه دمحم فتحى عبد السالم دمحم  .8

  آيه دمحم عبد المادر نصر  .9

  عمرو دمحم كمال عباس  .11

  فاطمة حمدى عبده لوح  .11

 


