
 

 

 

 
 

 

 

         ـمـلـيةـعـية الإدارة التــرب                                                                                  يةكلية الترب               
                                                                          FACULTY OF EDUCATION               

 

 

 

  4865671 : سفاك  ، 4871137 – 4840905:  تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى

Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                        : 16من  1 الصفحة 

 

  

 

 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 أبو قير – بناتإلعدادية ا عبد المنعم واصلالمدرسة :

 (1)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أميرة أحمد رجب أحمد أبو النصر بركات  .1

  براهيم حمد خليل إر مآية صاب  .2

  يفة حسن على حجاجالح خلرانيا ص  .3

  رويدا أسامة عبد العال مصطفى محمود  .4

  منة هللا عادل رمضان حسن السيد  .5

  منة هللا محمد السيد إبراهيم   .6

  منة عصام حسنى السيد على   .7

  بهمى رمضان غانم محمد خرا  .8

  ندى رمضان رزق هللا عبيد رزق هللا  .9

  بد الحميد ى حسين عهانهناء   .10
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 بيةرعلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 المندرة– بناتإلعدادية ا ة السعيدأمينالمدرسة :

 (2)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  افظل حعبد العا دنيا محمد لطفى  .1

  روان أحمد محمد أحمد محمد  .2

  روان على بدر محمد محمد   .3

  صابرين محمد مرعى إمام مخلوف  .4

  منة هللا السيد محمد حسن العدوى  .5

  منى أحمد حسنين بدوى  .6

  نانسى عبد الغنى حسن عبد الغنى شرف  .7
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 عربيةة غل: الشعبة                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 الرأس السوداء– بناتإلعدادية ا تحسين الصحةالمدرسة :

 (3)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء عبد المنعم محمد محمود سيد أحمد  .1

  دين إبراهيم سيد أحمدأمنية زكريا كمال ال  .2

  يبإيمان أشرف غريب محمد قض  .3

  دنيا أحمد عيسى أحمد السيد  .4

  رنيم ياسر متولى خميس متولى  .5

  سامية محمد إبراهيم نصر عبد هللا  .6

  سهيلة محمود محمد عبد المولى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

         ـمـلـيةـعـية الإدارة التــرب                                                                                  يةكلية الترب               
                                                                          FACULTY OF EDUCATION               

 

 

 

  4865671 : سفاك  ، 4871137 – 4840905:  تليفون  اإلسكندرية مصر مكتب بريد الشاطبى

Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

         Alx_education@yahoo.com                                                        : 16من  4 الصفحة 

 

 

 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 المندرة– اتنبعدادية إلا عبد الخالق حسونةالمدرسة :

 (4)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  نآيات محمد رشاد محمد عبد الرحم  .1

  محمد آية أشرف عبد الحافظ عبد السميع  .2

  آية هللا أحمد صالح الدين  .3

  تقى السيد توفيق طلبة محمد  .4

  حبيبة أشرف إبراهيم حسن  .5

  حسن عتابى  يد محمدلمى السس  .6

  سلمى محمد عبد الغنى يوسف التجريدى   .7

  الحسن مريم رمضان عبد المجيد على أبو  .8

  زيز عبد اللطيفسمير عبد العوفاء عبد العزيز   .9

  مرجان يوستينا ميشيل يعقوب دانيال   .10
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 عربيةة لغالشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 ميدان الساعة-ش النخيل – بناتإلعدادية اابن خلدون  المدرسة :

 (5)رقم المجموعة           ميسالخيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  ميار محمد محمود على إدريس  .1

  نجاة محمد عبد الحميد محمد  .2

  مندى مجدى السيد خليل إبراهي  .3

  ودسيد عبر عنت أيمننور   .4

  هدير محمد فوزى عبد الاله محمد  .5

  ياسمين أحمد عباس محمد  .6
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 :  االستاذ المشرف

 السيوف -ش الشركة العربية – بناتإلعدادية افاطمة عنان  المدرسة :

 (6)مجموعة ال رقم          الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسماء محمد عبد العزيز سليم محمد  .1

  أشرقت أنور محمد عبد الدايم محمد  .2

  حبيبة حمدى محمد رزق  .3

  لمجيد خليلروان عبد المجيد أحمد عبد ا  .4

  غادة رجب منسى سالم منسى  .5

  كريمة رمضان محمد عبد الفتاح رمضان  .6

  عرفهمحمد يد السمريم أحمد   .7

  ن الدسوقى البهنساوىميار مرسى نور الدي  .8

  حسام أحمد شاكرندى   .9

  نورهان رضا أبو اليزيد أبو اليزيد   .10

  وفاء رمضان السيد محمود  .11

  لحميديمنى سعيد الهاشمى عبد ا  .12
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 عربيةلغة الشعبة :                              ىأدب الثالثةالفرقة : 

 لمشرف : االستاذ ا

 زيزينيا-ش إبراهيم العطار– بناتإلعدادية ا يحيى باشاالمدرسة :

 (7)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  فوالرنا محمد صالح الدين الحسينى محمد ال  .1

  د ربه محمدعب واقريم سعيد ر  .2

  سهيلة حسين محمد حسين عبد الدايم  .3

  عبد المعطى الحصرى ىأحمد مهدمنة هللا   .4

  لى حسن نانسى سعيد أحمد ع  .5

  إسماعيل ندا مصطفى أحمد   .6

  لعالندى نصر صابر إبراهيم عبد ا  .7

  ابر إبراهيم عبد العالندى نصر ص  .8
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثة:  رقةالف

 االستاذ المشرف : 

 زيزينيا-ش النقيب سيد أحمد 2– بناتإلعدادية ا ازيزيني: المدرسة

 (8)وعة رقم المجم          الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  صبرى على حسن ادجه  .1

  سلمى محمد عبد الحميد على جاد الرب  .2

  عطا هللامريم حسن أحمد   .3

  ةسيد شعلندى أحمد حسن ال  .4

  سيدالاله النورهان طارق محمد عبد   .5

  نورهان محمد خيرى محمد  .6

  بد الصادقياسمين محمد عبد اللطيف أحمد ع  .7
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 محرم بك– بناتإلعدادية ا ناصرالمدرسة :

 (9)مجموعة ال رقم          الخميسيوم التمرين: 

 

 حظاتالم أسم الطالب م

  إسراء عسران حميدة عبد الستار العربى  .1

  أمنية محمود محمد أحمد عبد هللا  .2

  ة ياسر محمد أحمد عبد المقصودأمير  .3

  داوجلاعبد محمد إيمان عالء   .4

  على سيد سعيدبسنت عالء   .5

  حال محمد شريف أحمد إبراهيم  .6

  دزي أبودعاء خالد خميس محمد   .7

  فشريسعيد ال رنا سالم  .8

  مد سعد علىمح فجر  .9

  ملك خالد جابر عبد الغنى أحمد  .10

  ندى عبد هللا محمود السيد حبيبه  .11

  ندى عالء مسعد إبراهيم  .12

  جدى عطيه عبد الواحدندى م  .13
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 محرم بك- بناتإلعدادية ا لشهيد على خاطرمجمع االمدرسة :

 (10)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أميرة ياسر محمد أحمد عبد المقصود  .1

  د عبد الموجودرمضان عبد اللطيف أحمإيمان   .2

  يس محمود فرج بسنت محمود خم  .3

  حنين حمدى إبراهيم سيد  .4

  يهاب فتحى محمدخلود إ  .5

  روان إبراهيم محمد محمد الجندى  .6

  ن السيد إبراهيم محمدسيروان ح  .7

  الزهراء هيمن محمد حسن جعفر  .8

  شيماء محمد مسعد رجب محمد  .9

  محمد محمود محمد عبد الدايم مريم  .10

  والء عز الدين مسعود السيد مسعود  .11

  يسرا محمود على أحمد قدرى  .12
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى ثةالثالالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 كرموز– بناتإلعدادية ا الزهورالمدرسة :

 (11)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  آالء سامى خميس حسن  .1

  أحمد محمد محمد سارة  .2

  ماء محمد عبد المنعم أحمدالشي  .3

  منة هللا حنفى حسين حنفى  .4

  د إبراهيممنة ياسر محم  .5

  ندى رمضان عبد الرسول عالم  .6
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 القبارى -ش األمير لؤلؤ– بناتإلعدادية ا اإلخالص:المدرسة 

 (12)رقم المجموعة           الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  إبتسام أحمد عمر عمار  .1

  أسماء يوسف النواصرة  .2

  يمآالء أسامة محمد رشاد محمد سالم غن  .3

  آالء إيهاب عبد الرحيم محمد أحمد  .4

  دروان ياقوت مصطفى ياقوت إبراهيم السي  .5

  د محمود عبد المجيد إبراهيممى محم  .6

  حسن أحمدى ر األباصيرندى سمي  .7

  ر منصورنورا محمد منصو  .8

  ى وائل السيد عبد المنعمهد  .9

  والء محمد خير هللا عوض  .10
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثة:  الفرقة

 االستاذ المشرف : 

 العجمى– اتبنإلعدادية ا د محمد على المسيرىهيالشالمدرسة :

 (13)رقم المجموعة           الخميسالتمرين: يوم 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  أسماء عبد الفتاح محمد حسين  .1

  أمنية محمد جالل محمود عبد الجواد  .2

  حبيبة ممدوح يوسف محمود  .3

  رضوى طارق محارب السيد محمد  .4

  توفيق إبراهيمد دين أحمروان عالء ال  .5

  ابروان محمد عبد الواحد عبد الوه  .6

  سلوان محمد فهيم أحمد سلطان  .7

  سمية جابر فارس أبو زيد جاد  .8

  ضحى محمد عجمى حسين حسن  .9

  نرمين شعبان محمد تقى وزيرى   .10

  ياسمين مصطفى محمد على إبراهيم  .11
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 : االستاذ المشرف 

 الهانوفيل -ش فضة – بناتإلعدادية ا بنت الشاطئالمدرسة :

 (14)رقم المجموعة           يسالخميوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

   إسراء السيد حربى زايد  .1

  ة تسنيم محمد رجب عاشور جمع  .2

  سن إبراهيمسارة إبراهيم ح  .3

  القوى عسران عبد القوى كريم  مريم عبد  .4

  لى الهميسمريم فوزى محمد ع  .5

  محمد العجمى ا رفعت محمدميرن  .6

  ندا محمد منصور سليمان العوضى  .7

  وك عبد الرازق خليلندى صبحى مبر  .8

  نسرين السيد محمد السيد مراد  .9

  هايدى يحيى محمد السيد  .10
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

  تاذ المشرف :االس

 مصطفى كامل-ش إبراهيم شريف– ينبنإلعدادية ا عبد هللا النديمالمدرسة :

 (15)عة رقم المجمو          الخميسيوم التمرين: 

 

 مالحظات أسم الطالب م

  قاضىإبراهيم أحمد محمد محمد ال  .1

  إبراهيم أحمد محمد محمد القاضى  .2

  مد أشرف عبد الفتاح بكر نفادىأح  .3

  بد السميعمد محمد أحمد عاح  .4

  أحمد محمد حسن عبد الغنى  .5

  أحمد نبيل رشاد عبد الحميد النحراوى  .6

  الفتاح محمد عبد الحافظ عبد الرحمن مجدى عبد  .7

  عالء نصر فنجرى حازم السيد  .8

  رمضان سيد عبد الرحيم عمر  .9

  حمد محمدعمرو عبد هللا أ  .10

  ندا محمد محمد إبراهيم محمد إبراهيم  .11

  عبد الرحمن عبد الواحدالح محمد ص  .12

  يوسف أحمد عبده عبده  .13

  حمديوسف بسيونى محمد محمود م  .14
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 عربيةلغة الشعبة :                              أدبى الثالثةالفرقة : 

 ستاذ المشرف : اال

 ش محرم بك 48– ينبنإلعدادية ا العروة الوثقىالمدرسة :

 (16)موعة رقم المج          الخميسيوم التمرين: 

 

 حظاتمال أسم الطالب م

  إبراهيم مصطفى أحمد شكرى إسماعيل  .1

  أحمد شوقى طاهر عبد الحميد  .2

  ز عبد الحميدعبد الرحمن محمد عبد العزي  .3

  زيد مصطفى مهياعبد الرحمن مصطفى أبو   .4

  عمر محمد عطية عبد الحميد  .5

  ر مصطفى السيد علىعم  .6

  حمحمود مصبامصطفى أسامة فوزى   .7

 


