
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/32              1/6  شبين        

 شبين ) أ ( ع الرياضية بنات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020 الجامعي الجديد 

 درستكم الموقرة . المتدربين بم  ( رابعةال)  الفرقة  ( ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .
 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إيمان محمد السيد الجمسى 170168 1
 محمد بكرى داود تسنيم بهاء  170311 2

 رحاب خالد فتحى الفراجى  170244 3

 هدير أحمد على محمد الدسوقى  170348 4

 والء ممدوح حامد محمد الشيخ  170235 5

 نسرين مصطفى السيد مصطفى  161308 6

 إيمان عبد السالم عبد الرؤف الجزار  170005 7

 محمد الشتيحى دعاء رضا عبد الحميد  170384 8

 بسنت مصطفى السيد عطا هللا 170347 9

 ندا ياسر أحمد محمد  170361 10

 هبه فتحى على الحفيان  170368 11

 آيه أيمن نزيه رياض  170254 12

 

 ,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 عبد الحميد محمد زيدانأ. د/    لحكم   د/ صباح عبد ا   أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 

 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/32    2/6 شبين      

 شبين ) ب ( ع الرياضية بنات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ة ( الفرق ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

سة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدر

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 محمد حسنى إبراهيم عبد الهادى  170195 1

 سامح يسرى عبد المقصود حبيب  170157 2

 نفين عباس محمد شلتوت  170381 3

 هند خميس عبد الستار عبد الجليل  170283 4

 أسماء علوى محمد رميح  170285 5

 ن ناصر محمد جليله إيما 170359 6

 يارا عماد كامل هتهوت  170082 7

 آيه عزت عبد المجيد حمد  170279 8

 إيمان عطية فتحى السالمونى  170371 9

 إيمان سعيد عبد المحسن أبو الفضل  170370 10

 أمل أحمد فهيم محمد شلتوت  170315 11

 نجات حسين عبد السالم المزين  170313 12

   

 

 سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,, وتفضلوا

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       خالد رسالن           قمر محمد         أ/

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 3/32          3/6 شبين

 شبين ) أ ( الأحمدية أ  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادسماء الطالب بقسم أ

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

درسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة الم

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمانى حسنى محمد حسين  170349 1

 فاطمه فاروق نبيل على  170305 2

 هدير محمد عشرى سعيد العبد  170340 3

 سلمى عصام محمد شعيب  170132 4

 مان ضحى حلمى محمد مصطفى سلي 170041 5

 ناصر صابر عبد المجيد عيسى مى  170141 6

 أمانى إبراهيم عبد الحميد قابيل  161284 7

 رنا رمضان عبد الرؤف منصور  161277 8

 نهاد مصطفى إبراهيم عاشور  161315 9

 ريهام فارس عبد المجيد شديد 170004 10

11   

12   

 

 ,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,

 

 وكيل الكلية           مدير وحدة                     ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   حكم    د/ صباح عبد ال   قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/32 4/6 شبين

 شبين ) ب (الأحمدية أ  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 ية للكلية .رسم

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمانى السيد عوض حمد خير هللا  170110 1

 سندس أحمد ماهر محمد الخولى  170240 2

 سناء محمد عبد المحسن الشباسى  170265 3

 مى هانى محمد زيان   161068 4

 حسن الشريف حسن مرضى  170374 5

 محمد مجدى أحمد سامى  170156 6

 بقطرجورج مالك رزق  170291 7

 عمار أشرف محمد عبد اللطيف  170183 8

 أبرار جالل عبد المنعم بدر  170299 9

 أسماء عبد الحليم السيد الرعو  170267 10

 محمد عرفة صالح حمد  170072 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 حميدمحمد زيدان عبد الأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 

 

 5/32 5/6 شبين



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 شبين ) أ ( دار التربية للغات  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 قرة . بمدرستكم الموالمتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب كاديميالرقم األ م

 مياده مصطفى محمد على  170372 1

 أمنية جمال محمد جلبط  170139 2

 شروق عصام كمال الفقى  170329 3

 تهانى محمود أنور عبد الحليم  170293 4

 أميرة خالد أبو الفتوح أبو حجازى  170174 5

 سامية أحمد عبد الغنى الفقى  170272 6

 عال على درباله روضة عبد ال 170078 7

 ياسمين محمد شلبى إبراهيم  170086 8

 شيماء سالمه محمد ميرة 170138 9

 إسراء جمال على عبد الواحد  170239 10

 سماء محمود إبراهيم الصباغ    161196 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 

 6/32                                6/6 ينشب
 شبين ) ب (دار التربية للغات   السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة . متدربين ال  ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 ة للكلية .رسمي

 

 اسم الطالب  الرقم األكاديمي م

 بسمة ماهر محمد أبو ذكرى 170061 1

 وكوك  مآيه صالح إبراهي 170067 2

 ندى عصام الدين أحمد العبساوى  170066 3

 شيماء محمود محمود حشيش  170029 4

 نرمين سمير أبو الفتوح الفقى  170058 5

 إسالم ناصر أحمد الرفاعى  170154 6

 دعاء محمد شبل أبو الفتوح  170233 7

 هدير عبد الحميد محمد عيد  170126 8

 منى عبد الحكم فرج يوسف 170212 9

 أحمد رأفت أحمد الغريانى  170336 10

   

   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 وكيل الكلية                مدير وحدة                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 

 7/32                                 1/6 منوف       

 منوف ) أ (ع الحديثة بنات  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  كم الموقرة . بمدرستالمتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مرفت حسن محمد حجازى  170103 1

 هدير ماهر محمد محاريف  170129 2

 رانيا عبد الحكم عبد الحكم شاهين  170176 3

 مايسه عماد حمدى الدهشان  170270 4

 خلود سمير رحيم شيالن  170269 5

 سارة مصلحى جابر صبرة  170131 6

 هللا حسام الدين  هاجر محمد عبد 170102 7

 مها مصطفى محمد أبو فاطمه  161227 8

 مرزوق أمانى السيد أحمد  170214 9

 أمانى ناجى أبو بكر عمار  170130 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 وكيل الكلية  مدير وحدة                               ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 8/32                                2/6منوف 

 منوف ) ب (ع الحديثة بنات  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذفضل يرجى الت

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 الباسم الط الرقم األكاديمي م

 رضوى جالل الدين درويش  170083 1

 تقى ممدوح كامل شرويد  170002 2

 سارة محمد عبد الرحمن القطان 161304 3

 بيتر جالل جابر سيدهم  170199 4

 شيماء صالح أبو الحديد فليله 170134 5

 ندى مبروك رشاد زيد  170215 6

 فاطمه نادى رشاد فرماوى  170317 7

 حماده محمد محمود زهران  حسناء 170016 8

 إيناس رمضان عبد العظيم البنا  170332 9

 نورهان أشرف فتحى عبود  170222 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 

 9/32                             3/6منوف 
 ع الحديثة بنات منوف ) ج ( مدير مدرسةالسيد الأستاذ / 

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   الالزم نحو تسجيل باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مد بدر هدير السيد مح 170010 1
 أشواق خالد عبد الحكيم سعادات  170346 2

 فاطمه على رمضان شرف الدين  170213 3

 رحمه صالح سعد مغربى الصباغ  170286 4

 منار أحمد عبد الحميد عويضة  170009 5

 السيدة ناصر إبراهيم جوهر  170250 6

 عال هاشم حسن خليفة  170133 7

 بد العال شيرين فرج الخصوصى ع 161376 8

9   

10   

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 الطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم و                 

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 

 

 10/32                                 4/6منوف 
 منوف ) أ ( أم المؤمنين ع السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

يادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لس     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 بهيه جمعه محمد موسى  170127 1

 هاجر عوض محمد العو  170295 2

 سلمى عاطف مصطفى المناخلى  170069 3

 ى السطوحى زهاجر معوض فو 170294 4

 أمنية محمد رضوان الديب  170096 5

 شيماء محمد محمد الغرباوى  170164 6

 رغداء أحمد سعيد مطاوع  170128 7

 ى مصطفى عيش زبسمه فو 170203 8

 سلمى إيمن فاروق مغربى  170028 9

 أحالم على محمد شعالن   ) فرصة أولى ( 230702 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       حمد         أ/ خالد رسالن          قمر م

 

 

 

 11/32                               5/6منوف 
 منوف ) ب (أم المؤمنين  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

لعام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء ا     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

لية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الك

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إيناس عادل عبد العظيم الفطاطرى  170140 1

 آيه هانى فوزى عبد العزيز  170088 2

 هبه مجدى إبراهيم عبد اللطيف  170248 3

 ماء كرم على الزيات شي 170035 4

 علياء محمد ياسين جمعه  170180 5

 ى نإسراء وليد جاد العوي 170288 6

 مها عبد الفتاح حسين شرف الدين  170268 7

 إسراء عبد المرضى على الجيزاوى  170338 8

 إسراء عادل فوزى فضل هللا  170242 9

 سارة أحمد مسعود إبراهيم  170025 10

11   

12   

 

 تفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,و

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       أ/ خالد رسالن              قمر محمد     

 

 

 

 12/32                               6/6منوف 
 منوف ) ج (أم المؤمنين  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام         

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة  و

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أحمد محمد صبحى حبيب  161321 1

 أسماء زكريا عبد المرضى مطاوع  170104 2

 سمية زكريا عبد المرضى مطاوع 170105 3

  البرماوى وليد صالح فتح هللا 170109 4

 تسنيم أسامه عبد الحميد فوده  170196 5

 أحمد محمود جابر محمد جبير  170198 6

 أسماء عبد المجيد عبد الجليل  170350 7

 سمر عبد المجيد عبد الرحمن موسى  170366 8

9   

10   

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةمدير إدار        المختص   
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 13/32                             1/1سرس 

 الرسمية للغات بسرس السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( لرابعةا)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 صفاء محمود رمضان محمد التيه  161080 1

 مريم مجدى عبد الرؤف مختار  170007 2

 مى سعيد محمد صالح العشماوى  170031 3

 آيه خالد نبوى محمد التيه  170076 4

 أمنية عبد العاطى محمد عبد الفتاح  170148 5

 غادة حسين محمد المعاز  170152 6

 أسماء مسعد بدوى عالم  170173 7

 بسمه محمد عبد الحميد أبو دنيا  170192 8

 ياسمين وحيد عباس غريب حجاج  170376 9

 مارسا سمير جرجس إبراهيم 170166 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةإدارالمختص          مدير  
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 د الحميدمحمد زيدان عبأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 

 14/32    1/2الباجور 
 الباجور ث المشتركة ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 الموقرة .  المتدربين بمدرستكم  ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب قم األكاديميالر م

 عواطف عاطف حنا عبد المالك  170170 1

 بسمة سامى سعيد عبد العاطى  170055 2

 تقى عبد العزيز على سالم  170321 3

 آيه سمير عبد الغنى عبد الرحمن  170150 4

 ندا عجيب توفيق محمد  170351 5

 هبه فتحى محمد عبد العليم  170060 6

 سليمان فوزى سليمان مروة  170057 7

 فاطمة إسماعيل أحمد موسى  170062 8

 ميرفت طلعت فوزى قاسم  170337 9

 سمية أشرف عبد الحميد مصطفى  170026 10

 مريم محمد عاطف عفيفى مطر 170006 11

 دينا صابر سيد زكى إبراهيم 170121 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةختص          مدير إدارالم 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميد. د/ أ  د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 

 15/32                     2/2الباجور 
 الباجور ث المشتركة ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  قة ( الفر ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

رسة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المد

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أروى سليمان إبراهيم سليمان  170318 1

 آالء عبد العزيز السيد محمد  170375 2

 إسراء عبد العزيز أحمد السيد  170292 3

 مريم أشرف صابر محمد  170327 4

 دلى اسمر ماهر فتحى محمود الع 170101 5

 يرة صالح محمد عبد البر أم 170307 6

 إيمان حسن قطب الحجولى  170263 7

 هدى صبحى عبد السميع خطاب  170353 8

 أسماء عصام سليمان موسى  170054 9

 ميادة مختار إسماعيل الدالش  170079 10

 أمينه أكرم إبراهيم محمد  170226 11

 ساره محمد رضا أحمد حسن  170325 12

 الحكيم كمال حامد جمعهتقى عبد  170323 13

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 16/32                                1/12أشمون 

 ( ج )الجديدة للتعليم الأساسى أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

ادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسي     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 بسنت عبد الهادى عبد الرازق  170068 1

 إسراء عبد الحميد عبد الحليم خليفة  170001 2

 أحمد على مصطفى مروة  170014 3

 إسراء عبد المنعم عبد اللطيف الديب  170380 4

 مريهان السيد على رابح  170330 5

 إيمان حسين فتحى محمد  170210 6

 منه هللا خالد صابر سالم  170221 7

 جهاد شعبان سعد سالم  170024 8

 إلهام عربى إسماعيل أبو خليفة  170160 9

 البرى  آالء طه السيد 170219 10

 سهيله رمضان محمد العزام  170085 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 )لشئون التعليم والطالب (    ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (                       

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 17/32                            2/12أشمون 

 (ج )   ث بنات أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف بأن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مه عالء عيسى المراعزى طفا 170099 1

 شيماء محمد عبد الحكيم سالم  170258 2

 رانيا عاطف أحمد سالم  170259 3

 آيه عبد النبى عيد حسن  170257 4

 آيه فرج محمدى النمر  170112 5

 غاده هشام أحمد عبد اللطيف محليس  170383 6

 شيماء عماد الدين إسماعيل محمد  161093 7

 شيماء عبد المنطلب سليمان عبد الغنى  170020 8

 أسماء محمود مصطفى صالح  140674 9

 زينب على عبد الوهاب كشك   ) باق ( 150794 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 الكليةمدير وحدة                وكيل                  ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 18/32                         3/12أشمون 

 ) أ ( أشمون  (  2المساعى ع )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام         

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إسراء شحات قطب شحات  170008 1

 عال فرحات حميده عبد الونيس  170053 2

 عبله رفعت محمدى زيدان 170310 3

 منى أنور على عبد الحميد  170049 4

 أسماء محمود محمد فريرة  170324 5

 نرمين جميل إبراهيم داود  170113 6

 أمنية عصام عبد العليم أحمد قابل  170056 7

 آالء السيد حسن خليفة طاحون  170304 8

 ياسمين محمد عبد الحميد موسى  170193 9

 لبنى رضا عبد الموجود نصر  170271 10

 مسيحكرستين عادل ميخائيل عبد ال 170081 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 وحدة                وكيل الكليةمدير                  ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 19/32                         4/12أشمون 

 ) ب ((  أشمون   2المساعى ع )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 لموقرة . المتدربين بمدرستكم ا  ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب األكاديمي الرقم م

 سالمه  سمر سعيد محمود 161375 1

 والء مصطفى عبد الغفار حسن  170249 2

 فاطمه محمد محمد محمد زين الدين  170021 3

 جاكلين إسحاق انيس يوسف  170273 4

 جانيت إسحاق انيس يوسف  170301 5

 حسناء سامى عبد هللا العباسى  170153 6

 ية إبراهيم اسكندر مينا نز 170356 7

 وسام شعبان محمد عطية  170300 8

 سميحة جميل محمد أبو المجد النحاس  170027 9

 ناهد كرم شعبان إسماعيل  170032 10

 رويدا أحمد عبد السميع الضليل  170155 11

 نورهان طاهر ربيع عبد الصادق  170333 12

 

 ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير 

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   الحكم    د/ صباح عبد    قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 

 20/32                            5/12أشمون 
 أشمون ) أ (فاطمة الزهراء ع  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادبقسم  أسماء الطالب

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

دة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيا

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ياسمين خالد محمود مختار  170197 1
 زينب محمد فؤاد شعيب  170231 2

 منى السيد عبد الجواد إبراهيم  170378 3

 حوريه عماد السيد عمار  170343 4

 شروق مصطفى سعيد زنون  170047 5

 ندى عبد العزيز محمد أبو الحديد  170319 6

 خلود حسن مصطفى أحمد عيد  170367 7

 نور عماد صالح الدين  170137 8

 مضان مصطفى رهناء خيرى  170302 9

 سلمى خالد توفيق سويد  170100 10

 إسراء إبراهيم يوسف الضليل  170369 11

 فاطمة عربى السيد الطباخ  161161 12

 

 دتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيا

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       د رسالن          قمر محمد         أ/ خال

 

 
 21/32                            6/12أشمون 

 ) ب (فاطمة الزهراء ع أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020جديد  الجامعي ال

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

ل اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسا

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمانى الصياد فريد عبد العزيز  170236 1
 حنان حجازى عبد العزيز العوينى  170209 2

 إسراء ممدوح محمد عبد الواحد  170115 3

 لمى شعالن هدير إبراهيم ح 170190 4

 نوال حسن على إبراهيم  170204 5

 ريهام عبد هللا سعد محمد  170019 6

 إيمان يحى سعيد إبراهيم  170161 7

 إسراء رمضان على محمد جعفر  170189 8

 آيه أحمد أحمد أحمد الشيخ  170171 9

 إبتسام ناصر محمد أحمد  170184 10

 شيماء يحى حمدى عبيد  170187 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       أ/ خالد رسالن                  قمر محمد 

 

 
 22/32                             7/12أشمون 

 ) أ (ث بنات أشمون   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020امعي الجديد  الج

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

لك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذ

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمه محمد شعبان المعصراوى  170194 1
 أميرة أحمد محمد محمد  161129 2

 منى السيد سالم سالم  170191 3

 ريهام عيد إسماعيل الهاللى  170070 4

 سماح نبيل عمارة حداد  170015 5

 ندا عبد الغنى عبد السميع على  170011 6

 آالء جابر محمد آيوب  170241 7

 إسراء عبد الواحد محمد عبد الواحد  161091 8

 أسماء رأفت السيد زالبية  170018 9

 أسماء عربى أحمد فراج  170048 10

 فاطمة إمام إبراهيم الشيخ 170303 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       أ/ خالد رسالن                   قمر محمد

 

 
 23/32                              8/12أشمون 

 ) ج (  أشمونفاطمة الزهراء ع  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

ء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بد     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إيمان سامى عبد الفضيل عبده  170123 1
 جهاد عبد العزيز عبد السالم حموده  170146 2

 أمانى حسن عبد المجيد عوض  170326 3

 إسراء فتحى محمود أبو شنب  170136 4

 الشيماء حسام الدين عبد المجيد  170118 5

 عبد النبىشروق عبد النبى عبد السميع  170205 6

 خلود وليد خالد السيد  170119 7

 عال عبد النبى عبد العزيز زالبية  170281 8

 نرمين رضا غريب عبد السالم  170162 9

  ندى عماد محمد بيسم 170149 10

 إسراء رفعت محمود مازن  170201 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون                  

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 24/32                              9/12أشمون 

 ) ب (ث بنات أشمون   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرس

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 نورهان محمد عبد الصمد العطار  170202 1
 سلمى أحمد محمود الحرانى  170188 2

 الحميد عبد العليم حجران إسراء عبد  170182 3

 هاجر أشرف محمد النحاس  170095 4

 أسماء درويش عبد العزيز النحاس  170163 5

 سمية السيد عبد المجيد عبد الرحمن  161356 6

 مارينا منير ازمان عبد المالك 170232 7

 تقى بدر محمد الجناينى  170120 8

 نسمة محمد رمضان عبد الجليل  161016 9

10   

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 عيدوائل س

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 25/32                                10/12أشمون 

 ) أ ( الجديدة للتعليم الأساسى أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

أرق التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

شهري بغياب الطالب إلى الكلية  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مروه سامى محمد على  170013 1
 غاده أيمن شاكر حسين  170043 2

 أمانى خالد فوزى حسين  170084 3

 ندى محمد عبد الحميد إمام  170017 4

 صفاء حمدى محمد العقله 170352 5

 ور الشاذلى مصطفى نندا أ 170022 6

 صابرين جمعه عبد السميع حسن  170023 7

 إيمان مسعد رمضان محمد  170000 8

 رابعة شعبان مرعى فرج  170003 9

 آيه أحمد محمود إسماعيل  161303 10

11   

12   

 

 تكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سياد

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       رسالن           قمر محمد         أ/ خالد

 

 
 26/32                               11/12أشمون 

) ب  الجديدة للتعليم الأساسى  أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

) 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

م نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العا     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

 ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إسراء عبد الفتاح عبد هللا السيد  170253 1
 صفاء محمد سامح محمد صدقى  170276 2

 شروق على عبد العاطى إسماعيل  170298 3

 عماد الدين إسماعيل محمد حسن آيه  170306 4

 زينة ناصر عبد الحليم المعصراوى  170308 5

 ساره على عبد الشافى أبو طنش  170379 6

 أحمد جمال غريب محمد  150854 7

 أمانى مجدى محمد فكرى  161100 8

 مصطفى سامى مصطفى فراج  161285 9

 آيه مجدى السيد عبد المجيد  140678 10

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       أ/ خالد رسالن                 قمر محمد  

 

 

 

 27/32                                 12/12أشمون 
 ( أشمون ) ج ( 2المساعى ع )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إل

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ندى عاطف محمود األودن  170114 1
 سمية شحات عبد المنصف حشاد  170144 2

 دعاء بهاء عبد العظيم ليله  170052 3

 اطف حسن اللبودى بدرية ع 170051 4

 نورهان خالد محى الدين دياب  170050 5

 آيه عابد عبد العزيز خليف  170243 6

 شرين شهدى عبد العزيز عبد المنعم  170223 7

 إسراء محمد محمود األودن  170111 8

 هند عبد العزيز سالم محمد  170116 9

 رحمه بسيونى أمين هجرس  170225 10

 سعيد أنسى المريجى  أسماء  170290 11

 نرمين محمد عادل على حداد الفار  170255 12

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 دانية (       )لشئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية المي                 

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 

 28/32                                1/2سنتريس 

 ) أ ( ( بسنتريس 1السادات الإبتدائية )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

نصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واال باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمه خالد عبد الفتاح رجب  170335 1
 عماد الدين عبد الفضيل إسراء  170065 2
 أمانى السيد صبحى فهيم  170064 3

 نورا نبيل عبد المنعم عبد المطلب  150828 4

 سماح أنور محمد محمد  170045 5

 مها مجدى عبد العزيز عبد الشافى  170044 6

 سماح غريب سعيد عبد المقصود  170046 7

 آيه خالد عبد السميع جمعه  170316 8

 فاطمه سالمه راشد عبد العظيم  170030 9

 مى أحمد محمود محمد  170284 10

11   
12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) الت                 

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 29/32                                    2/2سنتريس 

 ( بسنتريس ) ب ( 1) السادات الإبتدائية  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

ل الحضور واالنصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسج باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 زينب محمد محمد الصواف  170012 1
 عبد الرحمن فرج عبد الجواد على  170037 2

 محمد ناصر عبد الحكيم إبراهيم  170159 3

 ساره على عبد الجواد على  170185 4

 أمانى محمد عز الدين محمد مطاوع  170256 5

 ماء على محمد المغربى مطاوع سأ 170277 6

 نورا أيمن سعيد محمد 170377 7

 اآلء جمال صالح الدين على  161057 8

9   
10   
11   
12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                  

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 30/32                           1/3 الشهداء

 ع بنات الشهداء ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

وبمناسبة بدء العام  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

الطالب إلى الكلية  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 السيد محمد زهو  دينا 170092 1
 شيماء عاطف أبو الفتح زهران  170091 2

 دعاء محمود عبد العال السيسى  170090 3

 رحاب أحمد محمد عياد  170169 4

 إكرام صالح محمود عمران  170094 5

 جاهيناز سامى عبد المقصود عسكر  170093 6

 رحاب ياسر توفيق خضر  170071 7

 آيه محمد صديق سنبل  170344 8

 هنا ياسر عبد الحميد محمد هالل  170040 9

 هدير جمال على الزغيتى  170042 10

11   

12   

 

 ا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلو

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       / خالد رسالن          قمر محمد         أ

 

 
 31/32                                 2/3 الشهداء

 ع بنات الشهداء ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020ي الجديد  الجامع

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية 

إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمه محمد عبد الوهاب محروس  170360 1
 ى محمد غنيم بأسماء العر 170063 2

 شيماء ربيع فوزى حمودة  170345 3

 ه آالء أنور عبد السالم فود 170278 4

 إسراء عبد الجواد مصطفى قنديل  170362 5

 ياسمين أشرف شاكر الغندور  170274 6

 آيه محمد عبد العزيز متولى  170211 7

 جميالت سمير صالح زيدان  170151 8

 هدير عبد الحميد إبراهيم الجمال  161334 9

 أميرة نصر عبد الحميد محمد الخولى  170266 10

 د السيد شريف هانى أحم 170296 11

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةالمختص          مدير إدار 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 ائل سعيدو

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 

 
 32/32                                   3/3 الشهداء

 ( جع بنات الشهداء )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

تحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق ال     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بمدرستكم الموقرة . المتدربين   ( الرابعة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

غياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري ب

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أحمد إبراهيم فتحى البيومى  161075 1
 سميه محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم  170077 2
 ت العربى سمر عبد الحميد شحا 170158 3

 شيماء رضا عبد اللطيف السعدنى  170175 4

 أميرة شادى عبد العظيم شلتوت  170177 5

 ساره شعبان الحنفى محمود زهران  170364 6

 أحمد رجب عبد اللطيف سليط  170385 7

8   

9   

10   

11   

12   

 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,

 

 مدير وحدة                وكيل الكلية                 ةمدير إدار        المختص   
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 وائل سعيد

 

 محمد زيدان عبد الحميدأ. د/   د/ صباح عبد الحكم       قمر محمد         أ/ خالد رسالن          

 
 


