
 

 

 
 
 

 

 

         إدارة التــربـية الـعـسـمـية                                                                                  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 

 

 عربيةلغة الذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة :  
 االستاذ السذرف : 

  السشدرة -ش الشبهى السيشدس  – بشاتإلعدادية اعبد الخالق حدهنة السدرسة : 

 (1)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  إيسان دمحم صالح دمحم حمقيا  .7

  آية هللا محدن عبد العال مرسى  .2

  جيالن سسير عبد الرازق أحسد حدن  .8

  دعاء بدوى دمحم حدن حشفى  .9

  رضهى عادل عبد المطيف إبراهيم  .:

  شيساء مرطفى الديد أحسد  .;

  فاطسة حدن عبد العظيم عمى  .>

  ىالة جسال أحسد ىاشم أبه ليمة  .=

  ى الريه  رمزان ىدير دمحم ميدى  .<

  ياسين الدسان مرطفىإسراء   .78

  إسعاد رأفت سعد عبد العزيز  .77

  نعسة إبراهيم زيدان إبراهيم                                                                                             .72
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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 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

   ش جسال عبد الشاصر –السشدرة  –اإلعدادية بشات رفعت السحجهب لسدرسة : ا

 (2)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء الهليد دمحم سميسان البحر  .7

  إسراء عادل حبذى دمحم حافظ  .2

  رغده حدن عبد الفتاح إبراهيم  .8

  رنا دمحم حشفى محسهد سهدان  .9

  عال رضا فييم دمحم أحسد  .:

  ماىيشهر محسهد عبد العال سميسان  .;

  ميادة عسرو زين الدين عبد الرازق   .>

  نهرىان إبراهيم دمحم عبده عيدى  .=

  يارا حدام عبده سميسان دمحم  .<

  ياسسين حسدى عبد العميم إسساعيل  .78

  ياسسين عبد هللا عمى دمحم العدوى   .77
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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  3الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  سيدى بذر بحرى -جسال عبد الشاصر خمف الشفق –اإلعدادية بشاتأحسد بدوى السدرسة : 

 (3)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء عادل شعبان بديهنى  .7

  آالء صالح ذكى عبيد دمحم  .2

  دعاء ناصر أحسد دمحم  .8

  سيير عمى دمحم عمى مرسى  .9

  مريم صالح عبد الكريم حسيدة  .:

  ندى عساد دمحم فتحى دمحم  .;

  ندى حدن عبد الكريم عبد العال  .>

  نهرىان أشرف دمحم محسهد  .=

  هبة هللا دمحم عمى دمحم قطهر  .<

  ىسس أشرف دمحم الديد  .78

  ديشا محسهد أحسد الديد الطباخ  .77
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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  4الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  الديهف –اإلعدادية بشات فاطسة الزىراءالسدرسة : 

 (4)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسساءأبه بكر سعيد أبه بكر  .7

  ى العتردنيا جسال دمحمدمحم عم  .2

  رسسية دمحم أحسد دمحم  .8

  رنا رضا عبد الجهاد عمى حدن  .9

  سسية الديد عبد الفتاح دمحم  .:

  سشاء إبراهيم عمى أحسد  .;

  شيساء دمحم حرب دمحم دمحم  .>

  مشة هللا عساد محسهد إسساعيل  .=

  ىايدى أحسد حمسى سيد أحسد  .<

  راندا سعيد سعد عبد السهلى  .78

  ى عبد السطمبوفاء مرطفى عبد الياد  .77

  ياسسين أيسن عطية صالح  .72
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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  5الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  الديهف -ش الذركة العربية  –اإلعدادية بشات فاطسة عشان السدرسة : 

 (5)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 ظاتمالح أسم الطالب م

  سمسى عيد محسهد عبد الشبى  .7

  نهرا سعيد صبره أحسد حدن  .2

  اب هللاجدعاء عادل فتحى   .8

  رحاب حسدى الديد حدن عطية  .9

  بدشت الديد خسيس الديد  .:

  آية عبد السهلى عبد الرازق دمحم  .;

  إيسان سسير الديد مميجى برل  .>

  مشة هللا دمحم محسهد سعد محسهد  .=

  دمحم الشجار عطيةدمحم مشة هللا   .<

  ندى حسدى عبد الدتار مجاىد  .78

  نياد دمحم عبد الهىاب عامر عريذو  .77

  نهرا ماىر الديد حدن الديد  .72
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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  6الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  زيزيشيا-رش إبراهيم العطا < –اإلعدادية بشات مرسى مرسى درويش السدرسة : 

 (6)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  الذيساء طارق حشفى محسهد مرسى  .7

  إنجى دمحم عمى دمحم بدر  .2

  إيسان ىذام أحسد عمى عبد العزيز  .8

  بدشت أحسد أحسد أبه العال أحسد  .9

  ابراهيم أحسد حشان إبراهيم أحسد  .:

  ميهة عمىدنيا أشرف مخمهف ع  .;

  رنا دمحم مرطفى رزق سالم  .>

  روان حدانى أحسد حدان  .=

  سساح صالح سيد أحسد صالح  .<

  عبير الديد رجب عبد العميم  .78

  مريم محسهد أحسد محسهد  .77

  نهرىان حدن يهسف إبراهيم  .72

  رغدة سسير الغريب دمحم دويدار  .78
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  7>;:;=9:  فاكس  ، >778>=9 – :8<98=9:  تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى
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         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  7الصفحة 

 

 لغة عربيةبة : الذع                             أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  ش إسساعيل سرى سسهحة –اإلعدادية بشات الخشداء السدرسة : 

 (7)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  نعسة بدر دمحم دمحم عمى  .7

  وفاء طارق الديد الجشزورى   .2

  رنا محسهد عبد الرؤوف عبد الاله  .8

   فيسى أحسدآية عبد هللا  .9

  رانيا محسهد عطية عيد  .:

  حبيبة عبد الاله دمحم عبد المطيف  .;

  رنا دمحم عبد العاطى عبد العزيز  .>

  روان أحسد فاروق خميل  .=

  مروة دمحم محسهد أحسد  .<

  ريم احسد فهزى محسهد  .78
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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  8الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 اذ السذرف : االست

  الذاطبى -ش أريدتهفان : –اإلعدادية بشات الذاطبى السدرسة : 

 (8)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  أنجى عالء عثساء كسال عاصم  .7

  إيسان رجب الديد عبد الشعيم  .2

  آية جسال محسهد عارف  .8

  مشذاوى مشذاوى دمحمديشا   .9

  الء كامل دمحم العسرى سالى ع  .:

  شيساء أحسد طاىر عمى  .;

  مريم نرر حدن أحسد إبراهيم مرطفى  .>

  مشار أحسد دمحم دحروج  .=

  الدىراوى دمحم هبة دمحم إسساعيل   .<

  ىدى ثابت قطب أبه مهسى  .78

  رنا دمحم جابر محسهد فراج  .77
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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  9الصفحة 

 

 

 غة عربيةلالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  ش محرم بك 8; –اإلعدادية بشات محرم بك السدرسة : 

 (9)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء إبراهيم أحسد دمحم عبده  .7

  حبيبة محسهد عبد الظاىر محسهد  .2

  دارين ياسر عمى إبراهيم عمى  .8

  د الرحيمرحسة محروس دمحم عب  .9

  روان إبراهيم رزق فرج عبد المطيف  .:

  لسيس أشرف دمحم جابر  .;

  إبراهيم حسهده مشة هللا إبراهيم حدن  .>

  مشى مرطفى عمى مرطفى  .=

  هللا عبد الحارس عمى محروس ةهب  .<

  آية عبد الرحيم عمى عبد الرحيم  .78

  روان دمحم امين دمحم الطهخى  .77

  مريم محجهب دمحم أبه القاسم  .72
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Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  11الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 محرم بك –ش زين العابدين  ;  –اإلعدادية بشات تهفيق الحكيم السدرسة : 

 (11)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء الديد مهسى خميل  .7

  شى دمحم عثسانآية حد  .2

  مشار محسهد أحسد عباس  .8

  مشة هللا الديد صبرى الديد  .9

  دمحم دمحم حسادندى بديهنى   .:

  ميار دمحم أحسد إسساعيل  .;

  والء ياسر أحسد دغش البدهمى  .>

  آالء حسدى دمحم إبراهيم  .=

  مريم حدانين مرطفى حدانين  .<
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Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  11الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 خمف قرر ثقافة األنفهشى  –اإلعدادية بشات األنفهشى السدرسة : 

 (11)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  ابرار دمحم عبد الفتاح دمحم  .7

  إسراء دمحم محسهد ذكى حدن  .2

  رضهى يهسف إبراهيم عبد هللا  .8

  روان دمحم عثسان أحسد مرسى  .9

  كريسة مرطفى رمزان مرطفى  .:

  مشة هللا مرسى خسيس إسساعيل  .;

  مشى أحسد الديد حشفى عمى   .>

  ياره سعيد طو طو الديد  .=
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Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  12الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 خمف قرر ثقافة األنفهشى  –اإلعدادية بشات األنفهشى السدرسة : 

 (11)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

 أسابيع )الئحة قديسة( = سهسن عبد العزيز محسهد 7
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         Alx_education@yahoo.com                                                         : 18من  13الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

  االستاذ السذرف :

 العجسى  –اإلعدادية بشات  )العجسى ( عمى السديرى الذييد دمحم  السدرسة :

 (12)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء بالل حدين الديد  .7

  اميرة عبد الرحسن عبدهللا دمحم  .2

  إيسان دمحم عطية عمى  .8

  ى سعيد بابداليا حدن خزرى ام  .9

  دمحم فهزى بكرى  رحسة  .:

  روان دمحم محسهد يهسف بديهنى  .;

  سارة دمحم عبد السحدن عمى  .>

  مروة دمحم عبده بذير عثسان  .=

  مروة ىانى فؤاد عبد الهاحد  .<

  ميرنا سامى سسير احسد  .78

  ندى بيهمى دمحم عبد الحسيد  .77

  نهران خالد ذكى أحسد  .72

  نهرىان مجدى حدن محسهد  .78

   عبد العزيزنهرىان دمحم حشفى دمحم  .79

  ىدى الديد دمحم جسعة  .:7

  ياسسين خميفة عبد المطيف عسر  .;7

  اصالة عرام الديد الديد  .>7
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 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 العامرية  –اإلعدادية بشات  أسساء بشت أبى بكر السدرسة :

 (13)رقم السجسهعة           يسالخسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  أميرة نبيل عبد الحكيم جشيدى  .7

  عمى زيديالرحسة الديد مرسى أبه   .2

  رضهى دمحم عبده عبده مرسى  .8

   زيشب دمحم دمحم أبه زيد  .9

  شيرين مهسى مجاور عبد هللا  .:

  شيساء الديد أمين إبراهيم  .;

  عبد الهىاب ابه السجد دمحم  .>

  فاطسة الديد عبد الحميم الزنارى   .=

  دمحم أحسد حدشى دمحمين  .<

  بذرى إسساعيل ياقهت الديد  .78

  ياسسين دمحم أبه السجد دمحم ىسام  .77
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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  15الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 بحرى  بذرسيدى  – يناإلعدادية بش محسهد صدقىالسدرسة : 

 (14)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  أحسد مشرهر عبد القادر حدين حدن  .7

  زياد طارق عبد السشعم حدن  .2

  شريف عادل عابدين إبراهيم أحسد  .8

  عبد الرحسن عمى عطية خميل إبراهيم  .9

  دمحم جسال راشد عبد اليادى   .:

  محروسدمحم رمزان سعيد   .;

  إبراهيم الديدأحسدمحسهد حدام   .>

  ىذام الديد عزت الديد أحسد  .=

  دمحم مرطفى حسزة الستهلى  .<
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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  16الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

  لمرطفى كام -ش إبراهيم شريف –ين اإلعدادية بششديم العبد هللا السدرسة : 

 (15)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

  أحسد إبراهيم دمحم عمى   .7

  أحسد دمحم حدن دمحم  .2

  أحسد إبراهيم أحسد أمين عبد الفتاح  .8

  دمحم جابر عبد الدالم حدن  .9

  دمحم شريف إبراهيم دمحم  .:

  مرطفى عسرو رشاد عبد الفتاح  .;

   عبد العاطىمرطفى حربى دمحم  .>

  عبدالمة محسهد محسهد شعبان الديد  .=
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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  17الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 محرم بك  –يناإلعدادية بشأبه العز الحريرى السدرسة : 

 (16)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 الحظاتم أسم الطالب م

  سراج الدين الديد الذاطبى الديد أبه طالب  .7

  دمحم فتحى إبراهيم أحسد السخزنجى  .2

  دمحم ناصر عبده الديد بديهنى  .8

  دمحم مجدى دمحم الباسطى  .9

  عبد هللا عيد عبده إبراهيم  .:

  دمحم إبراهيم أحسد عبد السجيد عبد هللا  .;

  دمحم أحسد عطية دمحم  .>

  د الحسيد إبراهيمعبأحسددمحم إبراهيم   .=
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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  18الصفحة 

 

 لغة عربيةالذعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ السذرف : 

 محرم بك  –أبه العز الحريرى اإلعدادية بشينالسدرسة : 

 (16)رقم السجسهعة           الخسيسيهم التسرين: 

 مالحظات أسم الطالب م

 أسابيع )الئحة قديسة( = دمحم عفيفى أسامة حسدى عبد الحميم 7

 


