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        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 طوسون  -مساكن الضباط–اإلبتدائية  عمبة بن نافعالمدرسة : 

 (1)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  حمد دمحمأمنية دمحم أ  .1

  حسنتسنيم دمحم على متولى   .2

  عبد الفتاح على منصوريس رحاب خم  .3

  ريهام دمحم فوزى دمحم  .4

  زينب عيسى دمحم أحمد دمحم  .5

  عبد هللا رضا السيد التالوى  .6

  فطيمه رجب أحمد دمحم  .7

  إيهاب جاب هللا مترى بخيت  .8

  شناديه محسن عثمان دمحم دروي  .9

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

 (2)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 مالحظات أسم الطالب م

  الهسماء عرفات فتحى عبد الأ  .1

  آيه أبو الخير فكرى حسين دمحم  .2

  الرحيم حنفىمد عبد دمحم أحداليا   .3

  دمحم سالمة محمود كيالنى  .4

  ه حسين مرشدى حسيننبيل  .5

  ندا السيد فاروق مصيلحى  .6

  نها دمحم فهمى دمحم  .7

  نورهان حسن دمحم يالوت عبد النبى  .8

  نورهان نبيل كامل مصطفى عطية  .9

  د شاكرجوسيانا كرم وليم ميال  .11

  دمحمصفاء أحمد نبوى   .11

  دمحمرضوى جمال إبراهيم   .12

  اندراوس أوليفيا جورج وديع  .13
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  رنا أحمد ربيع عمر  .14

  أحمد حامد أحمد سعيدمنة هللا   .15

  ماريانا عادل زكى نصر بمطر  .16

  محمود عطية سعد عطية  .17

  ضاحى أحمد عبد السميع منة هللا   .18

 مدينة بنن فيصل السكنية –اإلبتدائية  األندلس والحجازرسة : مدال

 (3)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  نيوسطاأمانى جميل ناير أنور   .1

  بيتر رضا عجيب ملن  .2

  دميانة جرجس فخرى داود يعموب  .3

   كامل ودامريم عماد د  .4

  مصطفى دمحم كريم غريب  .5

  ميرا صليب وديع صليب  .6

  مينا مجدى عازر عطوان  .7

  يمان سليمان حافظ شرارةهدير سل  .8

  مريم منير بطرس عبد المسيح حنا  .9

  ميرنا جرجس سليمان شحاته  .11

  وسام عزت دمحم إبراهيم  .11

  روان كمال دمحم حموده  .12

  مال حسن إبراهيمسلمى ج  .13

  المعطى على شاهنده على عبد  .14
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        دراسات إجتماعيةالشعبة :        الرابعة تعليم أساسي  : الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 أمام حى المنتزة –اإلبتدائية  على جادالمدرسة : 

 (4)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  جابر محمود العبدأحمد محمود   .1

  هيم جابر أحمد دمحم إبراآالء هللا  .2

  أميرة مسعد محمود عبد الحميد  .3

  إيمان صفوت المتولى المرسى  .4

  يدىشروق سامى على دمحم هن  .5

  دمحم عبد الرحمن مندور رمضان  .6

  ن عبد الناصر حلمى عبد العزيزمروا  .7

  منة هللا أحمد دمحم دمحم محفوظ  .8

  حسنين حسنهدير فوزى خضرى   .9

  سنينسنين دمحم حيوسف أحمد ح  .11

  زكى  مصطفىهبه دمحم  .11

  مارينا يوسف سالمة منصور  .12

  ياسمين السيد أحمد عبد العاطى  .13

  إيمان طارق فتحى سلطان شلبى  .14

  ميار دمحم دمحم مكاوى هالل  .15

        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 فريدنمطة  –ى بشر لبلى يدس –اإلبتدائية ع سيدى بشرمجم المدرسة : 

 (5)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 مالحظات أسم الطالب م

  مؤمن دمحم أمين دمحم  .1

  مارينا عماد حلمى شنوده نصر هللا  .2

  مريم أحمد عبد هللا عبد الحفيظ  .3

  مريم خالد سيد دمحم  .4

  منار عبده ثروت عبده  .5

  اوىإبراهيم عبد الحميد منش ينارود  .6

  ملنميريت أسامة فوزى متى عبد ال  .7
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  هاجر يسرى صادق حامد أحمد  .8

  سن أحمد على دمحموفاء ح  .9

  يوستينا سعيد ذكى مرلس  .11

  ندىيوستينا عبد الشهيد فهيم الو  .11

  ندى شعبان أحمد عبد العال  .12

  تمى أحمد فؤاد حسن عبد اللطيف  .13

  سن دمحم السرسدمحم سعيد دمحم ح  .14

  وسف علىر السيد ينادين ماه  .15

  يارا إيهاب مصبح عبده  .16

  مى جمال محمود هاشم  .17

 
 

        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 الساعة -جميلة بو حريد  –اإلبتدائية  عمر مكرمالمدرسة : 

 (6)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 مالحظات طالبال أسم م

  إسراء جمال محمود رمضان بسيونى  .1

  حمنعبد الرأميرة أحمد عبد الهادى   .2

  أحمد غنيمىالأميرة محمود   .3

  آيه إبراهيم دمحم عجور أحمد  .4

  تمى محمود أمين عبد الصمد  .5

  فرج دميان مادونا نبيل فكرى  .6

  هدى كرم محمود دمحم إبراهيم  .7

  ياسمين خالد دمحم لرلارة   .8

  فايز مفيد يونانفادى   .9

  دمحم يارا مجدى جمال  .11

  أحمد دمحم رجب محمود  .11

  سيف الدين خالد إسماعيل عز الدين   .12

  دمحم صبحى صابر أحمد  .13

  دمحم على دمحم حسن حسين   .14

  محمود على دمحم إسماعيل   .15

  عبد الرحمن عبد العال رجب أحمد  .16

  د إبراهيم أبو حسينحمود محموإبراهيم م  .17
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        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  لةالفر

 االستاذ المشرف : 

 وفالسي - عبد الفتاح الشعشاعىش  45 –اإلبتدائية  السيوف المدرسة : 

 (7)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

   بكرى عبد هللا دمحمبد هللاأحمد ع  .1

  د الحافظ حسن عبأحمد دمحم  .2

  بسنت طارق عبد الصبور حسن البسيونى  .3

  مرجسجاكلين فتوح شاكر   .4

  رحمة رضا زهران فرج  .5

  سهيلة أحمد محمود أحمد دمحم عبد هللا  .6

  شيماء صابر عبد السميع على  .7

  عماد خميس أحمدعمرو  .8

  منة هللا رمضان إبراهيم دمحم  .9

  اضىلرحمن المعبد اهالة دمحم دمحم   .11

  ياسمين سمير سيد أحمد على  .11

  مصطفى السيد عبد العظيم عبد المطلب  .12

  سنأحمد حعلى دمحم   .13

  الى جريسأمانى عزت يوسف غ  .14

  ازقعلى أحمد أحمد السيد عبد الر  .15

  أبانوب عادل سليمان إبراهيم سليمان  .16

  نجاة خالد عبد السالم محمود  .17

        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 السيوف –اإلبتدائية  أحمد حسن البالورىالمدرسة : 

 (8)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  الحكيم فتحى عبد الحكيم آيه عبد  .1

  سيدأسماء أشرف حسنى   .2

  آالء صبحى السيد دمحم  .3
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   عبد الرحيمل سيد دمحمأميرة جما  .4

  آية السيد عبد العزيز بسيونى  .5

  آيه دمحم مصطفى محمود  .6

  دنيا محمود عبد العال إبراهيم صالح  .7

  عبد هللا عيد أحمد فرج  .8

  مريم أشرف درويش عثمان  .9

  منة هللا أحمد سعيد حنفى رمضان  .11

  نخلف حميد حسمى محمود   .11

  هبه ماهر دمحم خليل إبراهيم  .12

  بكر لاسم إبراهيمير أبو ده  .13

  أحمد عصام زكريا رفاعى  .14

  شريف أحمد السيد دمحم سالم  .15

  هشام رمضان دمحم عبد الحميد فراج  .16

        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 فلمنج –بتدائية إلافلمنج  المدرسة : 

 (9)رلم المجموعة         يوم التمرين: األحد

 مالحظات أسم الطالب م

  حسنروان أحمد دمحم   .1

  سعاد على أحمد عبد العظيم  .2

  أدهم عماد الدين دمحم فهمى  .3

  لسماحىعبده خالد عبد الودود دمحم عوض ا  .4

  إيمان جمال حسين رشدى  .5

  أحمدالعابدين دمحم السيد  آيه زين  .6

  شروق ممدوح دمحم حسن  .7

   الجوهرى على ممدمن دمحمنورا  .8

  مريم صابر فهيم دمحم عبد الرحيم  .9

  الحسين يسرى مصطفى فرج   .11
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        دراسات إجتماعيةالشعبة :        تعليم أساسي  : الرابعة الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 باكوس –اإلبتدائية  الكومى عميد دمحم السيدالشهيد الالمدرسة : 

 (11)رلم المجموعة         ين: األحديوم التمر

 مالحظات أسم الطالب م

  إيمان دمحم عبد الرازق عطيتو حسانين  .1

  الء رمضان السيدآيه ع  .2

  متولى عبد الرحيم سيدرودينا صابر   .3

  فيروز خالد عبد هللا دمحم  .4

  ندى أشرف إبراهيم إبراهيم مفتاح  .5

  ى جابر دمحم عبد العاطىدن  .6

  يف ديابهدير السيد فتحى عبد اللط  .7

  شروق دمحم السيد عبد الرحيم  .8

  عال عادل لبارى إبراهيم حماد  .9

  مهينار ممدوح دمحم حسن  .11

  حبيبه ناجى السيد على   .11

  أمنية مصطفى جالل دمحم  .12

  دمحم إبراهيم دمحم محمود بدوى  .13

  نانسى سعيد عدلى بطيخ  .14

  عصام دمحم دمحم حسن ادجه  .15

        دراسات إجتماعيةة : الشعب       ي : الرابعة تعليم أساس الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 سموحة –اإلبتدائية  دمحم كريمالمدرسة : 

 (11)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء أحمد أحمد دمحم على المنزالوى  .1

  نيا أبو زيد دمحم أحمدرا  .2

  روزان دمحم عبد المادر حسن  .3

  روزينا ياسر رشاد عبد السالم موسى  .4

  د البراوىشيماء ممدوح إبراهيم سيد أحم  .5

  مريم رضا مرسى دمحم حسنين  .6

  هايدى عادل دمحم عبد هللا  .7
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  أنور الصعيدىهناء إبراهيم   .8

  هند إبراهيم صبحى عبد الرؤوف  .9

  د دمحم دمحم أبو عطيةبسمة أحم  .11

  رحمة على إبراهيم بيومى  .11

  ا سعيد دمحم دمحم أحمددني  .12

  رنا على حسن على الملوانى  .13

  هايدى سعيد أحمد مسعود  .14

  آالء أحمد على حسين  .15

  د بكار سليماندمحم السي  .16

  أحمد دمحم عبد الممصود دمحم األسرج  .17

        دراسات إجتماعيةة : الشعب       : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 بنمحرم  –ش الظاهر  21–اإلبتدائية  اإلسكندرانى: المدرسة 

 (12)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أحمد دمحم عبد الحميد أحمد حسنين  .1

  آيه خالد خميس عبد الرحيم  .2

  وةمة إبراهيم دمحم حسن عطبس  .3

  رودينا دمحم سعد دمحم حسين  .4

  غنيم ابراهيم ندى مجدى إبراهيم  .5

  نفيسة عبد الحليم عمر دمحم  .6

  عبد المادر دمحم شريف مصطفى سعاد زكريا  .7

  أحمد غانم عبد هللا دمحم خميس  .8

  إسراء محمود دمحم دمحم على  .9

  دينا حسن سالمه حسن  .11

  فاطمه دمحم السيد حسين  .11

  جرجس أرمانيوس كيرلس عادل  .12

  ماس عادل حليم فرج حناتو  .13

  لفتاحداليا كمال عبده عبد ا  .14

  لوت عبد الجواد أبو العالهند يا  .15
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        دراسات إجتماعيةالشعبة :        : الرابعة تعليم أساسي  الفرلة

 االستاذ المشرف : 

 عابدينزين الش  –محرم بن  –اإلبتدائية  زين العابدين: المدرسة 

 (13)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إنجى حسن يوسف على  .1

  دمحم عالء محمود مصطفى لاسم  .2

  دمحم فتحى دمحم عبده أحمد  .3

  ياسمين دمحم شبل خطاب  .4

  بسنت دمحم محمود فراج  .5

  دنيا أحمد عبد الرازق دمحم  .6

  ساره سالم السيد سالم  .7

  دمحم عبد الحميد إبراهيمشاهنده   .8

  ندى إبراهيم السيد إبراهيم دمحم  .9

  ك يوسفعبان عبد الخالندى ش  .11

  مياده أحمد دمحم أحمد البنا  .11

  دنيا حمدى مصطفى أحمد هاشم  .12

  هاجر بهاء الدين دمحم عبد الواحد  .13

  أميرة دمحم ماهر أحمد دمحم  .14

  إسراء عبد الباسط حلفاوى عبد اللطيف  .15

 
 ش فؤاد –اإلبتدائية  بلميسالمدرسة : 

 (14)رلم المجموعة        ن: األحد يوم التمري

 مالحظات أسم الطالب م

  أحمد إبراهيم على السيد  .1

  شروق أسامة حسن عبد هللا  .2

  لسيدهدير طارق دمحم ا  .3

  ندى جمال فاروق دمحم مصطفى  .4

  دمحم عبد السالم دمحم عرفه ندى  .5

  آالء أحمد أبو زيد دمحم المليجى  .6

  روان محمود على أحمد لدرى  .7

  دمحم سامى عبد اللطيف مغربى  .8

  نيرة جمال عبد الحليم دمحم  .9
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  دمحم رمضان عبد الرسول كليب  .11

  كيرلس عاطف رسمى للته  .11

 بحرى –اإلبتدائية  السواحلالمدرسة : 

 (15)عة رلم المجمو       يوم التمرين: األحد 

 مالحظات أسم الطالب م

  نإسراء منير عبد المنعم إبراهيم حس  .1

  أنس مجدى السيد حسن  .2

  سيد صالحجنة صالح ال  .3

  جهاد سمير عبد الحميد  .4

  درحبيبة مجدى يوسف مصطفى عبد الما  .5

  رمزى دمحم السيد إسماعيل عبد اللطيف  .6

  رودينة حامد أحمد المتولى شاهين  .7

  سلمى دمحم دمحم حامد  .8

  شام جابر عجمىشروق ه  .9

  شهاب الدين مصطفى دمحم دمحم  .11

  فتيانفاطمة عبد الرحيم أحمد نصر   .11

  أحمد على أبو زيدنى م  .12

  أحمد ميار مجدى عبد الحميد   .13

  د دمحمهاجر عرفة فؤا  .14

  ريوسف على حسن على خض  .15

  ام على أحمد طلبة عروسوس  .16

  شروق على مسعد عبد المجيد  .17

  رضا بغدادى فؤاد محمود  .18

  أسامة أحمد سعد أحمد حسن  .19

 المتراس -ش المفال  –ائية اإلبتد السيدة عائشةالمدرسة : 

 (16)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 ظاتمالح أسم الطالب م

  إسراء على جبريل عوض  .1

  منصور فاطمة منصور دمحم  .2

  هاجر يوسف أنور محمود  .3

  ماريان نبيه إسكندر جرجس  .4

  فاطمة فتحى إبراهيم عبد الرحمن  .5
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  دمحم صبرى السيد دمحم زايد   .6

  إبراهيم خليلعبان إسراء أحمد ش  .7

  إسراء دمحم محمود دمحم يونس  .8

 الدخيلة –إلبتدائية ا بالل بن رباحالمدرسة : 

 (17)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسماء متولى صابر أدريس جاب هللا  .1

  جيهان هادى حسن عبد الحليم منصور  .2

   السيد دمحمشيماء عبد هللا  .3

  عبد الحميد السيد عبد الحميد لاسم دمحم  .4

  ىهللا متولفاطمة نصر الدين جبر  .5

  ندا دمحم السيد أحمد رزق  .6

  ندى دمحم أحمد سيد أحمد  .7

  السيد دمحمندى نصر   .8

  سارة سعيد أحمد محمود على   .9

  العزب روان خالد دمحم دمحم  .11

  كريم على شحاته دمحم  .11

 العجمى –اإلبتدائية دمحم نجيب التجريبية  لمدرسة : ا

 (18)رلم المجموعة        حد يوم التمرين: األ

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إسراء فؤاد حسن عفيفى  .1

  آيه أشرف عبد الصبور  .2

  براهيم دمحمسارة كمال إ  .3

  دمحم شريف خليل رمضان  .4

  فاطمه ماجد أحمد حسين  .5

  يف إبراهيممارينا إبراهيم ظر  .6

  ندى عادل محمود دمحم  .7

  ندى دمحم عباس عبد هللا  .8

  سيد ان السيدمروة رمض  .9

  إبراهيمعبد ربه هبة عبد المنعم رجب   .11

  اهيم دمحمنورا وليد عبد المحسن إبر  .11
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  بربرىياسمين محمود أحمد ال  .12

  آيه سمير عبد الحميد دمحم عباس  .13

  عبد الرحمن أيمن يالوت عطا  .14

  شريف عبد الرازق أحمدمى   .15

  جرجسد يميرنا مجدى عطيه سع  .16

   داودوسام عصام الدين جعفر دمحم  .17

 العجمى –اإلبتدائية  حفصة بنت عمرالمدرسة : 

 (19)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 مالحظات أسم الطالب م

  إبراهيم مندور مندور السيد  .1

  يخأسماء محمود صالح بط  .2

  جوليا ميخائيل فرح ميخائيل  .3

  دنيا عماد أنور مرسى  .4

  سلمى حمدى أحمد إبراهيم عثمان   .5

  عالء الدين دمحم على على الديب  .6

  دمحم طارق العربى سعد  .7

  مروة حربى عبد العزيز عجمى  .8

  مضان شولى دمحممى ر  .9

  ندى رجب دمحم دمحم السيد المالح  .11

  دمحم نورهان حسنى حسين سليمان  .11

  هاجر السيد دمحم على   .12

  مى بباوىهانى رضانه حل  .13

  هدير إبراهيم إبراهيم على الدين  .14

  يوسف إبراهيم السيد عبد الفتاح دمحم  .15

  جيالن دمحم أيمن أحمد بسطاوى  .16

 العامرية –اإلبتدائية  الحسن بن الهيثمالمدرسة : 

 (21)رلم المجموعة        يوم التمرين: األحد 

 مالحظات أسم الطالب م

  أمنيه طه دمحم يوسف  .1

  آيه السيد دمحم أحمد حسن  .2

  حسين صابر حسين حسن  .3

  إبراهيم عبد العزيز موسى أحمد  .4

  سها على دمحم أحمد  .5
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  لى حسنعمر صالح ع  .6

  أشرف دمحم أحمدلمياء   .7

  مروة شعبان عبد هللا سلومة  .8

  مريم جابر سعد هللا مترى  .9

  منى السيد عبد هللا سليمان مسعود  .11

  مى صالح دمحم جاب هللا أحمد  .11

  هيام مصطفى جابر إبراهيم  .12

  الوهاب دمحممحمود دمحم عبد   .13

  مارن زغلول خله متى  .14

  فاطمة حمدى عبده لولح  .15

 


