كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :عمبة بن نافع اإلبتدائية –مساكن الضباط -طوسون
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()1
أسم الطالب

.1

أمنية دمحم أحمد دمحم

.2

تسنيم دمحم على متولى حسن

.3

رحاب خميس عبد الفتاح على منصور

.4

ريهام دمحم فوزى دمحم

.5

زينب عيسى دمحم أحمد دمحم

.6

عبد هللا رضا السيد التالوى

.7

فطيمه رجب أحمد دمحم

.8

إيهاب جاب هللا مترى بخيت

.9

ناديه محسن عثمان دمحم درويش

مالحظات

المدرسة :عزيز أباظة اإلبتدائية –ش صديمات الكتاب الممدس –العصافرة-جمال عبد الناصر
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()2
أسم الطالب

.1

أسماء عرفات فتحى عبد الاله

.2

آيه أبو الخير فكرى حسين دمحم

.3

داليا دمحم أحمد عبد الرحيم حنفى

.4

دمحم سالمة محمود كيالنى

.5

نبيله حسين مرشدى حسين

.6

ندا السيد فاروق مصيلحى

.7

نها دمحم فهمى دمحم

.8

نورهان حسن دمحم يالوت عبد النبى

.9

نورهان نبيل كامل مصطفى عطية

.11

جوسيانا كرم وليم ميالد شاكر

.11

صفاء أحمد نبوى دمحم

.12

رضوى جمال إبراهيم دمحم

.13

أوليفيا جورج وديع اندراوس

مالحظات
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الصفحة  1 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.14

رنا أحمد ربيع عمر

.15

منة هللا أحمد حامد أحمد سعيد

.16

ماريانا عادل زكى نصر بمطر

.17

محمود عطية سعد عطية

.18

منة هللا ضاحى أحمد عبد السميع

المدرسة  :األندلس والحجاز اإلبتدائية – مدينة بنن فيصل السكنية
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()3
أسم الطالب

.1

أمانى جميل ناير أنور طانيوس

.2

بيتر رضا عجيب ملن

.3

دميانة جرجس فخرى داود يعموب

.4

مريم عماد داود كامل

.5

مصطفى دمحم كريم غريب

.6

ميرا صليب وديع صليب

.7

مينا مجدى عازر عطوان

.8

هدير سليمان سليمان حافظ شرارة

.9

مريم منير بطرس عبد المسيح حنا

.11

ميرنا جرجس سليمان شحاته

.11

وسام عزت دمحم إبراهيم

.12

روان كمال دمحم حموده

.13

سلمى جمال حسن إبراهيم

.14

شاهنده على عبد المعطى على

مالحظات
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الصفحة  2 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :على جاد اإلبتدائية – أمام حى المنتزة
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()4
أسم الطالب

.1

أحمد محمود جابر محمود العبد

.2

آالء هللا إبراهيم جابر أحمد دمحم

.3

أميرة مسعد محمود عبد الحميد

.4

إيمان صفوت المتولى المرسى

.5

شروق سامى على دمحم هنيدى

.6

دمحم عبد الرحمن مندور رمضان

.7

مروان عبد الناصر حلمى عبد العزيز

.8

منة هللا أحمد دمحم دمحم محفوظ

.9

هدير فوزى خضرى حسنين حسن

.11

يوسف أحمد حسنين دمحم حسنين

.11

هبه دمحم مصطفى زكى

.12

مارينا يوسف سالمة منصور

.13

ياسمين السيد أحمد عبد العاطى

.14

إيمان طارق فتحى سلطان شلبى

.15

ميار دمحم دمحم مكاوى هالل

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي

مالحظات

الشعبة  :دراسات إجتماعية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :مجمع سيدى بشراإلبتدائية – سيدى بشر لبلى – نمطة فريد
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()5
أسم الطالب

.1

مؤمن دمحم أمين دمحم

.2

مارينا عماد حلمى شنوده نصر هللا

.3

مريم أحمد عبد هللا عبد الحفيظ

.4

مريم خالد سيد دمحم

.5

منار عبده ثروت عبده

.6

رودينا إبراهيم عبد الحميد منشاوى

.7

ميريت أسامة فوزى متى عبد الملن

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  3 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.8

هاجر يسرى صادق حامد أحمد

.9

وفاء حسن أحمد على دمحم

.11

يوستينا سعيد ذكى مرلس

.11

يوستينا عبد الشهيد فهيم الوندى

.12

ندى شعبان أحمد عبد العال

.13

تمى أحمد فؤاد حسن عبد اللطيف

.14

دمحم سعيد دمحم حسن دمحم السرس

.15

نادين ماهر السيد يوسف على

.16

يارا إيهاب مصبح عبده

.17

مى جمال محمود هاشم

الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :عمر مكرم اإلبتدائية – جميلة بو حريد  -الساعة
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()6
أسم الطالب

.1

إسراء جمال محمود رمضان بسيونى

.2

أميرة أحمد عبد الهادى عبد الرحمن

.3

أميرة محمود الغنيمى أحمد

.4

آيه إبراهيم دمحم عجور أحمد

.5

تمى محمود أمين عبد الصمد

.6

مادونا نبيل فكرى فرج دميان

.7

هدى كرم محمود دمحم إبراهيم

.8

ياسمين خالد دمحم لرلارة

.9

فادى يونان فايز مفيد

.11

يارا مجدى جمال دمحم

.11

أحمد دمحم رجب محمود

.12

سيف الدين خالد إسماعيل عز الدين

.13

دمحم صبحى صابر أحمد

.14

دمحم على دمحم حسن حسين

.15

محمود على دمحم إسماعيل

.16

عبد الرحمن عبد العال رجب أحمد

.17

إبراهيم محمود محمود إبراهيم أبو حسين

مالحظات
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الصفحة  4 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :

المدرسة  :السيوف اإلبتدائية –  45ش عبد الفتاح الشعشاعى  -السيوف
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()7
أسم الطالب

.1

أحمد عبد هللا بكرى عبد هللا دمحم

.2

أحمد دمحم عبد الحافظ حسن

.3

بسنت طارق عبد الصبور حسن البسيونى

.4

جاكلين فتوح شاكر مرجس

.5

رحمة رضا زهران فرج

.6

سهيلة أحمد محمود أحمد دمحم عبد هللا

.7

شيماء صابر عبد السميع على

.8

عمروعماد خميس أحمد

.9

منة هللا رمضان إبراهيم دمحم

.11

هالة دمحم دمحم عبد الرحمن الماضى

.11

ياسمين سمير سيد أحمد على

.12

مصطفى السيد عبد العظيم عبد المطلب

.13

على دمحم أحمد حسن

.14

أمانى عزت يوسف غالى جريس

.15

على أحمد أحمد السيد عبد الرازق

.16

أبانوب عادل سليمان إبراهيم سليمان

.17

نجاة خالد عبد السالم محمود

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي

مالحظات

الشعبة  :دراسات إجتماعية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :أحمد حسن البالورى اإلبتدائية – السيوف
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()8
أسم الطالب

.1

آيه عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم

.2

أسماء أشرف حسنى سيد

.3

آالء صبحى السيد دمحم

مالحظات
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الصفحة  5 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.4

أميرة جمال سيد دمحم عبد الرحيم

.5

آية السيد عبد العزيز بسيونى

.6

آيه دمحم مصطفى محمود

.7

دنيا محمود عبد العال إبراهيم صالح

.8

عبد هللا عيد أحمد فرج

.9

مريم أشرف درويش عثمان

.11

منة هللا أحمد سعيد حنفى رمضان

.11

مى محمود خلف حميد حسن

.12

هبه ماهر دمحم خليل إبراهيم

.13

هدير أبو بكر لاسم إبراهيم

.14

أحمد عصام زكريا رفاعى

.15

شريف أحمد السيد دمحم سالم

.16

هشام رمضان دمحم عبد الحميد فراج
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :فلمنج اإلبتدائية – فلمنج
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()9
أسم الطالب

.1

روان أحمد دمحم حسن

.2

سعاد على أحمد عبد العظيم

.3

أدهم عماد الدين دمحم فهمى

.4

عبده خالد عبد الودود دمحم عوض السماحى

.5

إيمان جمال حسين رشدى

.6

آيه زين العابدين دمحم السيد أحمد

.7

شروق ممدوح دمحم حسن

.8

نوران دمحم الجوهرى على ممدم

.9

مريم صابر فهيم دمحم عبد الرحيم

.11

الحسين يسرى مصطفى فرج

مالحظات
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الصفحة  6 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :الشهيد العميد دمحم السيد الكومى اإلبتدائية – باكوس
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()11
أسم الطالب

.1

إيمان دمحم عبد الرازق عطيتو حسانين

.2

آيه عالء رمضان السيد

.3

رودينا صابر سيد متولى عبد الرحيم

.4

فيروز خالد عبد هللا دمحم

.5

ندى أشرف إبراهيم إبراهيم مفتاح

.6

ندى جابر دمحم عبد العاطى

.7

هدير السيد فتحى عبد اللطيف دياب

.8

شروق دمحم السيد عبد الرحيم

.9

عال عادل لبارى إبراهيم حماد

.11

مهينار ممدوح دمحم حسن

.11

حبيبه ناجى السيد على

.12

أمنية مصطفى جالل دمحم

.13

دمحم إبراهيم دمحم محمود بدوى

.14

نانسى سعيد عدلى بطيخ

.15

جهاد عصام دمحم دمحم حسن

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي

مالحظات

الشعبة  :دراسات إجتماعية

االستاذ المشرف :
المدرسة  :دمحم كريم اإلبتدائية – سموحة
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()11
أسم الطالب

.1

آالء أحمد أحمد دمحم على المنزالوى

.2

رانيا أبو زيد دمحم أحمد

.3

روزان دمحم عبد المادر حسن

.4

روزينا ياسر رشاد عبد السالم موسى

.5

شيماء ممدوح إبراهيم سيد أحمد البراوى

.6

مريم رضا مرسى دمحم حسنين

.7

هايدى عادل دمحم عبد هللا

مالحظات
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الصفحة  7 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.8

هناء إبراهيم أنور الصعيدى

.9

هند إبراهيم صبحى عبد الرؤوف

.11

بسمة أحمد دمحم دمحم أبو عطية

.11

رحمة على إبراهيم بيومى

.12

دنيا سعيد دمحم دمحم أحمد

.13

رنا على حسن على الملوانى

.14

هايدى سعيد أحمد مسعود

.15

آالء أحمد على حسين

.16

دمحم السيد بكار سليمان

.17

أحمد دمحم عبد الممصود دمحم األسرج
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :
المدرسة  :اإلسكندرانى اإلبتدائية – 21ش الظاهر – محرم بن
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()12
أسم الطالب

.1

أحمد دمحم عبد الحميد أحمد حسنين

.2

آيه خالد خميس عبد الرحيم

.3

بسمة إبراهيم دمحم حسن عطوة

.4

رودينا دمحم سعد دمحم حسين

.5

ندى مجدى إبراهيم غنيم ابراهيم

.6

نفيسة عبد الحليم عمر دمحم

.7

سعاد زكريا عبد المادر دمحم شريف مصطفى

.8

أحمد غانم عبد هللا دمحم خميس

.9

إسراء محمود دمحم دمحم على

.11

دينا حسن سالمه حسن

.11

فاطمه دمحم السيد حسين

.12

كيرلس عادل جرجس أرمانيوس

.13

توماس عادل حليم فرج حنا

.14

داليا كمال عبده عبد الفتاح

.15

هند يالوت عبد الجواد أبو العال

مالحظات
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الصفحة  8 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
الشعبة  :دراسات إجتماعية

الفرلة  :الرابعة تعليم أساسي
االستاذ المشرف :

المدرسة  :زين العابدين اإلبتدائية – محرم بن – ش زين العابدين
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()13
أسم الطالب

.1

إنجى حسن يوسف على

.2

دمحم عالء محمود مصطفى لاسم

.3

دمحم فتحى دمحم عبده أحمد

.4

ياسمين دمحم شبل خطاب

.5

بسنت دمحم محمود فراج

.6

دنيا أحمد عبد الرازق دمحم

.7

ساره سالم السيد سالم

.8

شاهنده دمحم عبد الحميد إبراهيم

.9

ندى إبراهيم السيد إبراهيم دمحم

.11

ندى شعبان عبد الخالك يوسف

.11

مياده أحمد دمحم أحمد البنا

.12

دنيا حمدى مصطفى أحمد هاشم

.13

هاجر بهاء الدين دمحم عبد الواحد

.14

أميرة دمحم ماهر أحمد دمحم

.15

إسراء عبد الباسط حلفاوى عبد اللطيف

مالحظات

المدرسة  :بلميس اإلبتدائية – ش فؤاد
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()14
أسم الطالب

.1

أحمد إبراهيم على السيد

.2

شروق أسامة حسن عبد هللا

.3

هدير طارق دمحم السيد

.4

ندى جمال فاروق دمحم مصطفى

.5

ندى دمحم عبد السالم دمحم عرفه

.6

آالء أحمد أبو زيد دمحم المليجى

.7

روان محمود على أحمد لدرى

.8

دمحم سامى عبد اللطيف مغربى

.9

نيرة جمال عبد الحليم دمحم

مالحظات
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الصفحة  9 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.11

دمحم رمضان عبد الرسول كليب

.11

كيرلس عاطف رسمى للته

المدرسة  :السواحل اإلبتدائية – بحرى
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()15
أسم الطالب

.1

إسراء منير عبد المنعم إبراهيم حسن

.2

أنس مجدى السيد حسن

.3

جنة صالح السيد صالح

.4

جهاد سمير عبد الحميد

.5

حبيبة مجدى يوسف مصطفى عبد المادر

.6

رمزى دمحم السيد إسماعيل عبد اللطيف

.7

رودينة حامد أحمد المتولى شاهين

.8

سلمى دمحم دمحم حامد

.9

شروق هشام جابر عجمى

.11

شهاب الدين مصطفى دمحم دمحم

.11

فاطمة عبد الرحيم أحمد نصر فتيان

.12

منى أحمد على أبو زيد

.13

ميار مجدى عبد الحميد أحمد

.14

هاجر عرفة فؤاد دمحم

.15

يوسف على حسن على خضر

.16

وسام على أحمد طلبة عروس

.17

شروق على مسعد عبد المجيد

.18

رضا بغدادى فؤاد محمود

.19

أسامة أحمد سعد أحمد حسن

مالحظات

المدرسة  :السيدة عائشة اإلبتدائية – ش المفال  -المتراس
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()16
أسم الطالب

.1

إسراء على جبريل عوض

.2

فاطمة منصور دمحم منصور

.3

هاجر يوسف أنور محمود

.4

ماريان نبيه إسكندر جرجس

.5

فاطمة فتحى إبراهيم عبد الرحمن

مالحظات
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الصفحة  11 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.6

دمحم صبرى السيد دمحم زايد

.7

إسراء أحمد شعبان إبراهيم خليل

.8

إسراء دمحم محمود دمحم يونس
المدرسة  :بالل بن رباح اإلبتدائية – الدخيلة
يوم التمرين :األحد

م

رلم المجموعة ()17
أسم الطالب

.1

أسماء متولى صابر أدريس جاب هللا

.2

جيهان هادى حسن عبد الحليم منصور

.3

شيماء عبد هللا السيد دمحم

.4

عبد الحميد السيد عبد الحميد لاسم دمحم

.5

فاطمة نصر الدين جبرهللا متولى

.6

ندا دمحم السيد أحمد رزق

.7

ندى دمحم أحمد سيد أحمد

.8

ندى نصر السيد دمحم

.9

سارة سعيد أحمد محمود على

.11

روان خالد دمحم دمحم العزب

.11

كريم على شحاته دمحم

مالحظات

المدرسة  :دمحم نجيب التجريبية اإلبتدائية – العجمى
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()18
أسم الطالب

.1

إسراء فؤاد حسن عفيفى

.2

آيه أشرف عبد الصبور

.3

سارة كمال إبراهيم دمحم

.4

شريف خليل رمضان دمحم

.5

فاطمه ماجد أحمد حسين

.6

مارينا إبراهيم ظريف إبراهيم

.7

ندى عادل محمود دمحم

.8

ندى دمحم عباس عبد هللا

.9

مروة رمضان السيد سيد

.11

هبة عبد المنعم رجب عبد ربه إبراهيم

.11

نورا وليد عبد المحسن إبراهيم دمحم

مالحظات
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الصفحة  11 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.12

ياسمين محمود أحمد البربرى

.13

آيه سمير عبد الحميد دمحم عباس

.14

عبد الرحمن أيمن يالوت عطا

.15

مى شريف عبد الرازق أحمد

.16

ميرنا مجدى عطيه سعيد جرجس

.17

وسام عصام الدين جعفر دمحم داود

المدرسة  :حفصة بنت عمر اإلبتدائية – العجمى
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()19
أسم الطالب

.1

إبراهيم مندور مندور السيد

.2

أسماء محمود صالح بطيخ

.3

جوليا ميخائيل فرح ميخائيل

.4

دنيا عماد أنور مرسى

.5

سلمى حمدى أحمد إبراهيم عثمان

.6

عالء الدين دمحم على على الديب

.7

دمحم طارق العربى سعد

.8

مروة حربى عبد العزيز عجمى

.9

مى رمضان شولى دمحم

.11

ندى رجب دمحم دمحم السيد المالح

.11

نورهان حسنى حسين سليمان دمحم

.12

هاجر السيد دمحم على

.13

هانى رضانه حلمى بباوى

.14

هدير إبراهيم إبراهيم على الدين

.15

يوسف إبراهيم السيد عبد الفتاح دمحم

.16

جيالن دمحم أيمن أحمد بسطاوى

مالحظات

المدرسة  :الحسن بن الهيثم اإلبتدائية – العامرية
يوم التمرين :األحد
م

رلم المجموعة ()21
أسم الطالب

.1

أمنيه طه دمحم يوسف

.2

آيه السيد دمحم أحمد حسن

.3

حسين صابر حسين حسن

.4

أحمد إبراهيم عبد العزيز موسى

.5

سها على دمحم أحمد

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  12 :من 13

كمية التربية

إدارة التــربـية الـعـمـمـية

FACULTY OF EDUCATION
.6

عمر صالح على حسن

.7

لمياء أشرف دمحم أحمد

.8

مروة شعبان عبد هللا سلومة

.9

مريم جابر سعد هللا مترى

.11

منى السيد عبد هللا سليمان مسعود

.11

مى صالح دمحم جاب هللا أحمد

.12

هيام مصطفى جابر إبراهيم

.13

محمود دمحم عبد الوهاب دمحم

.14

مارن زغلول خله متى

.15

فاطمة حمدى عبده لولح
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الصفحة  13 :من 13

