
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/26                                1/7  شبين        

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020 الجامعي الجديد 

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( ثالثةال)  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 

كاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في م

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أحمد أشرف عبد المولى حمد 170033 1
 محمد على عبدالمعطى سرور  170075 2

 أمل سمير محمد النقيب 170135 3

 عمرو عبدالمجيد متولى عبدالمجيد 170179 4

 إسراء محمد فرج زهرة 170218 5

 هللامحمد رفعت عبدالواحد عبد 170220 6

 منار فتوح أبوالمجد الحفنى 170247 7

 حسام سلمح محمد عبدالرحمن 170251 8

 محمد كساب محمد كساب موسي  170275 9

 إيمان أحمد محمد أحمد والى  170282 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

 

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

 

 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/26                                2/7شبين         

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الثالثة)  ( 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 

 مية للكلية .رس

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  على إبراهيم مصطفى محمد 170289 1
 مريم حسن السيد حسن محمد 170331 2

 أميرة سالم محمد طايل  170357 3

 إسراء محمد على دويدار 180024 4

 علياء عطا األنصارى المرسي 180029 5

 أسماء السيد محمد السيد عبده 180030 6

 دعاء حسن إسماعيل نصير 180032 7

 أحمد سعيد السيد الجندى 180034 8

 فايزة مسعد فتحى حجازى  180039 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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 
 

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 3/26                                                                           3/7  شبين 

 ( أ الأحمدية الإبتدائية شبين )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بين بمدرستكم الموقرة . المتدر  ( الثالثة)  ( 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 

 لية .رسمية للك

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمنية إبراهيم محمد سلطان 180043 1
 حبيبة عادل عبدالمنعم سودان  180049 2

 أسماء عبدهللا حامد محمد خليف 180050 3

 أميرة سعيد إمام محمد عبدالدايم 180063 4

 أسماء جمال شعبان الصباغ 180067 5

 ى نسرين إبراهيم عمر الخول 180072 6

 تحية األمير عبدهللا شكشوك 180076 7

 جيهان أسامة جالل الغليض 180078 8

 إيمان محمد عبد الساتر يونس 180083 9

 غادة سمير عبد الرحمن بدير 180086 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    

 
 

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/26                              4/7  ينشب 

 ( ب الأحمدية الإبتدائية شبين ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 متدربين بمدرستكم الموقرة . ال  ( الثالثة)  ( 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 

 للكلية . رسمية

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 نجاة خالد عبد السميع رزق 180088 1

 رانيا السيد عبدالعزيز األشمونى 180095 2

 نهلة محمد الششتاوى على  180096  3

 تقى خالد خطاب محمد نجم 180106 4

 أية أحمد توفيق عيداروس 180120 5

 ياسمين وليد السيد مصطفى زهران 180131 6

 ندى طاهر فتحى مرسال 180132 7

 يمنى سعد محمد الشرقاوى 180135 8

 أيات سامى محمود عمارة 180146 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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 
 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 5/26                               5/7  شبين         

 الأحمدية أ شبين )ج(  لسيد الأستاذ / مدير مدرسةا

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   الالزم 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

 ت وليد فارس سبعأيا 180018 1
 بسمة أيمن رشاد معوض بحيري 180082 2

 شروق رفاعى محمد محمد الحداد 180093 3

 رندا محمود زكى عبد القوى  180098 4

 سارة فايز جمعه محمود 180123 5

 ندى سمير عبدالسميع البربرى 180143 6

 أية رفيق جاد العوينى 180156 7

 راهيمشاهنده جمال مدبولى إب 180193 8

 إبتسام عادل سعيد عبدالوهاب  180195 9

 مروة محمد عبد الغنى شاكر الديب 180249 10

 فاطمة كرم سعد عواد سعد 180251 11

 أية رائد محمد على همام  180257 12

 

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

 

 وحدة                وكيل الكلية مدير                 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    

 
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 6/26                              6/7  شبين        

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 مدرستكم الموقرة . المتدربين ب  ( الثالثة)  ( 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

 هاجر يوسف السيد سلطان 180172 1
 فاطمة فهمى زكريا مسعود 180174 2

 النبي محمد شيحة صفاء عبد 180176 3

 أسماء محمد عطية أبو حبيبة 180185 4

 هدير سعد أحمد أبو هشهش 180196 5

 بسمة خالد قطب النجار 180197 6

 بدهللا الشامىعبدهللا رمضان ع 180217 7

 سوسن حلمى فرج شبايك 180221 8

 فاطمة زايد محمد الصعيدى 180222 9

10   

11   

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

 

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

 
 

         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 7/26                                7/7  شبين

 ( ب ع الرياضية بنات شبين ) ر مدرسةالسيد الأستاذ / مدي

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

سماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف  الالزم نحو تسجيل أ 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

 ظاهر محمد سيدمريم محمد عبدال 180226 1
 الحميد مة ياسر عسران عبدطفا 180233 2

 ريم أحمد محمود عيسى 180235 3

 محمد السيد محمد على متولى  180238 4

 إسراء حسن حسن مختار 180239 5

 هالة عدلى محمد أحمد مهران 180244 6

 رانيا سعداوى محمود سعداوى 180254 7

 نجهاد جمال شفيق بيومي رسال 180255 8

 محمد كمال عبد الحميد النجار 170145 9

 إسراء سمير موسي موسي العبد 170264 10

11   

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

 

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

 
 

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 8/26                              1/4  منوف 

 ( أ )أم المؤمنين ع منوف  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

ب بسجل الحضور واالنصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء الطال 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

 ربه فادى عجور هادى عبد 170038 1
 محمد مجدى رشدى عبدهللا 170124 2

 محمد سعيد السيد بيصار 170200 3

 المقصود عسر عبد مصطفى محمود 170217 4

 عزة على محمد عيسوى عبدهللا 170230 5

 هر جابر إمام الصعيديجابر ما 170328 6

 النجار شيماء رمضان سعيد 180001 7

 الحميد عاشور أحالم عادل عبد 180010 8

 المعطى محمد طعيمة أية عبد 180022 9

 سمر سمير يوسف زرزور 180027 10

11   

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

 

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

 
 

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 9/26                                 2/4  منوف 

 ( ب وف )أم المؤمنين ع من السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

النصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور وا 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

 هند ظريف عبدالرازق حسانين 180033 1
 أحمد أبو السعود عامر أمنية 180051 2

 إسراء محمد أحمد نصر 180058 3

 أية أيمن محمد جالل  180087 4

 إيمان محمد على ناجى 180089 5

 المنعم سعيد جمعة سماء عبد 180109 6

 العاطى فاطمة حمدى على عبد 180112 7

 ياسمين السيد أبو العنين عالم 180136 8

 أية محمود محمد المنياوى 180142 9

 أية رمضان سعيد محمد المليجى 180152 10

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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 
 

         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 10/26                              3/4  منوف

 ( أ جمال عبدالناصر ع منوف ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 وبعد تحية طيبة

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

سيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتن

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  ياسمينا محمد على عبدالرازق خليفة 180153 1
 م محمد على صفا صبري إبراهي 180166 2

 أية نشأت عبدهللا زين الدين 180177 3

 سها خالد عبدالهادى العباسى 180178 4

 منى يحي مبروك خطاب 180179 5

 علياء حمدى على إبراهيم  180180 6

 مح فهمى عليوةاسهام س 180182 7

 علياء صبحى أحمد درويش 180187 8

 المنعم إبراهيم  هند مرزوق عبد 180194 9

 أسماء أسامه محمد حمدى الشقنقيرى  180202 10

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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 
 

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 11/26                                4/4  منوف 

 ( ب جمال عبدالناصر ع منوف ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 بة وبعدتحية طي

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

تنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بال

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 السميع دعيسه هند حسن عبد 180203 1
 رحمة خالد شحاته عمارة  180209 2

 الرحمن أحمد صالحة  أميرة عبد 180223 3

 أالء حمدى محمد موسي زهران 180225 4

 شروق على محمد طه  180241 5

 إسراء إبراهيم على عجور 180245 6

 غام درويشالشيماء على ضر 180256 7

 العاطى عرفة  الباري عبد هالة عبد 161085 8

 أية حسن سعيد عجيز 161301 9

 ب مرسي عبدالعاطى الفخرانى رحا 161185 10

11   

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

 

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

 
 

 12/26                              1/11  أشمون         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

رف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المش

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 دينا أحمد سعيد الصيفى  170074 1
 فاطمة السيد عبدالعزيز الشافعى 170165 2

 محمود على إبراهيم فخر الدين 170186 3

 محمد عالء محمد عبدالعظيم  170208 4

 هللا أبو عمر  شيماء رجب عبد 180002 5

 المقصود موده حسن سعد عبد 180004 6

 الحميد الفخرانى  أالء إبراهيم عبد 180006 7

 ربه سهام محمد فوزى عبد 180007 8

 الناصر محمود النحاس  دينا عبد 180011 9

 مريم خالد فارس سيد أحمد  180012 10

 سميرة سعيد حنفى محمود 180013 11

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

 

 
 13/26                              2/11  أشمون         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 (  ب ءع أشمون )فاطمة الزهرا السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

حضور واالنصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل ال 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

 شيماء مجدى جمال السيد 180014 1
 طمة محمد شوقى صابر فا 180015 2

 رحمة إبراهيم السيد مبارك  180016 3

 العليم  بسمة شعبان إبراهيم عبد 180019 4

 شيماء السيد محمود بدير 180021 5

 الونيس عوض إسراء سالمة عبد 180026 6

 العظيم حسن هايدى حلمى عبد 180028 7

 منار محمود شعبان أبو زيد 180036 8

 المنصف عطية  رق عبدهايدى طا 180037 9

 ياسمين هانى محمد محمد  180038 10

 نورا عبدالصمد محمد صالح  180044 11

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

 
                 
 14/26                               3/11  أشمون 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

  (  ج فاطمة الزهراءع أشمون ) تاذ / مدير مدرسةالسيد الأس

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الثالثة)  ( 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

 شيماء رضا سعيد الصيفى  180046 1

 حنان خالد إبراهيم محمد   180047 2
 فاطمة محمد رسالن محروس  180048 3

 أسماء السيد شعبان صالح    180054 4

 مروة صبحى محمد إسماعيل  180055 5

 يوسف طلب منى سيد  180056 6

 الحميد التش إسراء محمد عبد 180057 7

 لحامولى إسراء رضا عمر ا 180061 8

 سارة السيد محمد الشاذلى  180066 9

 دينا عبد السالم حلمى جاب هللا  180068 10

 الفتاح أبوالجود ياسمين سعيد عبد 180069 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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 

 
 15/26                             4/11 أشمون         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 لموقرة . المتدربين بمدرستكم ا  ( الثالثة)  ( 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

 الهادى شيماء فكرى إبراهيم عبد 180070 1

 سارة مصطفى حسين المالح 180071 2
 سارة محمد غريب أبو ركيبة  180074 3

 يمنى عبدهللا مصطفى عبدهللا 180075 4

 عامر دأمنية مسعد محم 180079 5

 المحسن الشامى إسراء سعيد عبد 180080 6

 رف عيسي عيدفاطمة أش 180081 7

 ا سمير جابر أبو حميدةنيد 180085 8

 الرحيم العزيز عبد شيماء عزت عبد 180091 9

 المنصف أمين الجروانى  إسالم عبد 180094 10

 المحسن عصيدة  جهاد أحمد عبد 180111 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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 
         
 16/26                              5/11  أشمون 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 ( ب أشمون الجديدة للتعليم الأساسي ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الثالثة)  ( 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 

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هدى أسامة إبراهيم محمد  180114 1

 فاطمة إبراهيم سعد حسب هللا 180116 2
 إيمان خيرى عبدالحميد خيرهللا 180117 3

 أمنية كمال الدين عبد اللطيف 180118 4

 إلهام طلعت حلمى أمين  180121 5

 اجر عبد العظيم كامل كشك ه 180122 6

 أسماء مصطفى حلمى عمار  180124 7

 رضوى محمد شوقى محمد  180125 8

 إسراء عاطف عبد العزيز مسعود 180133 9

 هاجر محمد كامل خلف 180137 10

 إيمان أشرف عزب زالبية  180138 11

 هايدى رفاعى رشاد الدهشان  180139 12

13   

 

 ل وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبو

 

 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    

 
 17/26                              6/11  أشمون         



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

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

 تحية طيبة وبعد

 نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة .   ( الثالثة)  ( 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

 سمر أسامة فتحى عصاميصي  180141 1

 الحميد الحبشي  الفتاح عبد إسراء عبد 180148 2

 مروة محمد منصور عفيفي  180149 3

 رضا محمود فرحاتأحمد محمد  180159 4

 أالء على محمد سليمان  180161 5

 الفتاح الرخ  تقى السيد عبد 180163 6

 أالء محمد حسن محمود الفار  180165 7

 السميع محمد  هدير محمد عبد 180167 8

 العظيم السيد  نورهان رمضان عبد 180168 9

 إسراء صالح ظريف الخامى  180169 10

 حلمى مطر  إيمان مسعد 180170 11

12   

 

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

 

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

 سعيد وائل

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

 

 
 18/26                               7/11  أشمون    

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

لتحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق ا     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

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

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ميمنة مجدى رشدي سماحة 180181 1

 الغفار إبراهيم  إهداء أحمد عبد 180183 2
 جهاد حمدى محمود رمضان  180188 3

 رنا جمال عطية أنور  180190 4

 رندا بدر عبدهللا بدر  180192 5

 بسمة إبراهيم شوقى البكل  180199 6

 السالم محمد الفار  إيمان سعيد عبد 180200 7

 العزيز النجار  إسراء أحمد عبد 180204 8

 الغنى عياد سمر شوقى عبد 180205 9

 المهيمن يوسف  رانيا رفاعى عبد 180208 10

 حنان عاطف عوض المالح  180220 11

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

 

 

 19/26                              8/11  أشمون  
  ( ب ( أشمون )2المساعى ع ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

رسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن ن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

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

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  هاجر محمد السيد الشريف 180227 1
 بسنت مختار حسن مختار مصباح  180228 2

 د أنور بهنسي خاطر أسماء محم 180231 3

 منار أشرف محمد الجناينى  180234 4

 زينب إيهاب صابر المعصراوى  180236 5

 هايدى السيد إسماعيل السيد  180247 6

 مريم ياسر أحمد أحمد خليل   180253 7

 شادو سامى أحمد محمود  180258 8

 إسراء صابر شحات عبدهللا  170207 9

 د مهدى أمنية عيد محم 161088 10

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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 

 

 

 20/26                             9/11  أشمون 
 ث بنات أشمون )أ(   السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

مناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وب     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

طالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب ال

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ميار سعيد محمد فتح هللا الجمسي 180005 1
 فتحية صالح عبدهللا والى  180017 2

 مصطفى بكر محمد حسن  180040 3

 حمد إمام عبد الحليم إمام الهجين أ 180084 4

 تقى رمضان حامد محمد  180103 5

 هاجر إسماعيل قطب محمود 180147 6

 إيرينى عادل وليم حبيب 180215 7

 هاجر وحيد السيد سند 180219 8

 سارة جمال محمد سالم سعدة  180248 9

10   

11   

12   

 

 ر ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدي

 

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

 وائل سعيد

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

 

 

 

 21/26                                10/11  أشمون 
 ث بنات أـشمون )ب(   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 .   ( الثالثة)  ( الفرقة  ) اقتصادب بقسم أسماء الطال

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

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

ادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقي

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سمية على عبدربه الرسول طاحون 180023 1
 إسراء عالء عبد المحسن محمود 180025 2

 إبتسام عزت فتحى شعبان  180073 3

 إيمان أمين عبد العليم محمد  180099 4

 ايدمنار حمدى محجوب ز 180101 5

 هاجر حمدى عابد عبد النبي 180113 6

 منار محمد مشحوت شرف الدين 180164 7

 أسماء عصام محمد محمود 180211 8

 ياسمين جمعه نبيل دومه  180218 9

 أمانى حسين عبدالناصر أحمد  180230 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

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

 

 

 

 22/26                                11/11  أشمون 
 ث بنات أشمون )ج( 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 .   ( الثالثة)  ( 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 

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمة طاهر عبد اللطيف عزالدين 180003 1
 فاطمة عبد العزيز كمال طاحون 180009 2

 أسماء محمود موسي دياب  180020 3

 رانيا شعبان عفيفي سيد أحمد  180097 4

 هاجر نبيل محمد الشحات خفاجى  180108 5

 ر أسامة محمد إمام عسل هدي 180150 6

 أية محمد محمود الجتمه 180160 7

 رانيا محمود عبد الحميد اللبودى  180171 8

 رحاب السيد السيد إبراهيم  180201 9

 هاجر إبراهيم عبد الهادي نعام  180240 10

 هناء عبد المحسن محمد الفوال  180242 11

 دينا محمد محمود إبراهيم حسانين  180243 12

 رضا عبد المنعم إبراهيم الشيخ 180246 13

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

 
 

 23/26                              1/2  سنتريس        
  ( أ ( )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 .   ( الثالثة)  ( الفرقة  ) اقتصادأسماء الطالب بقسم 

الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف   باتخاذيرجى التفضل 

لمشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع ا

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

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  إسراء محمد شحاته عبد السالم 180035 1
 الناصر محمد عامر  عزة عبد 180053 2

 النبي أحمد  هبة عبدهللا عبد 180062 3

 الحميد  ياسمين أشرف عشري عبد 180077 4

 أميرة ربيع أحمد السيد موسي  180100 5

 الحكيم حسين  هدير محمد عبد 180102 6

 الفتاح أحمد سالم  ناهد أحمد عبد 180110 7

 الكريم  سمر أشرف محمد عبد 180115 8

 الرسول ظ محمد عبدالحفي أية محمد عبد 180128 9

 العاطى الحفيظ عبد ياسمين عيد عبد 180129 10

 العليم أحمد فتيان أسماء جمعة عبد 180130 11

 مبروك خطاب يارا خطاب 180144 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       أ/ خالد رسالن               قمر محمد    

 

 

 

 24/26                               2/2  سنتريس        
 ( ب ( )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  

 موقرة . المتدربين بمدرستكم ال  ( الثالثة)  ( 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 األكاديميالرقم  م

  العزيز على نورا أحمد عبد 180145 1
 الفتاح  الفتاح خطاب عبد ياسمين عبد 180154 2

 إبراهيم صالح إبراهيم  نورهان 180155 3

 الحفيظ سيد أحمد  نورهان ماهر عبد 180157 4

 زينب الصاوى فتحى الهاللى  180158 5

 د الفتاح محم ياسمين فتحى عبد 180173 6

 أمينة عواد على المرزوقى  180175 7

 السيدة سعيد رجب حنيش 180184 8

 أية سطوحى محمد على زلوم 180198 9

 حسناء عبدهللا عمر أبو العزم مراد 180206 10

 نسرين عبدالمنعم إبراهيم أبو الخير 180207 11

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

   

         

 

 25/26                               1/1  الشهداء        
  الشهداءع بنات  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 .   ( الثالثة)  ( 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 

ة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقياد

 رسمية للكلية .

 

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أحمد عادل محمد سليمة  170245 1
 المحسن صيرة شيرين طاهر عبد 180031 2

 الرازق عامر نسمة أشرف عبد 180052 3

 أية صالح فوزى زيدان  180104 4

 إسراء سامى أحمد يوسف 180105 5

 والء زكى محمد عويضة  180127 6

 الدايم  العاطى عبد منى عاطف عبد 180250 7

8   

9   

10   

11   

12   

 

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

 

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

 وائل سعيد

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

 
         
 26/26                                1/1  سرس        

 سرس الرسمية للغات  دير مدرسةالسيد الأستاذ / م



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

لطالب بسجل الحضور واالنصراف  الالزم نحو تسجيل أسماء ا 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

  د الشحيميالحمي ياسمين عماد عبد 180059 1
 العزيز محمد  ياسمين صالح عبد 180060 2

 العزيز غانم  االء عاطف عبد 180065 3

 الحميد محمود حجازى  فاطمة عبد 180090 4

 نورهان هانى محمد محمد أبو طالب  180126 5

 إيمان محمد سعد أيوب 180134 6

 هدير مجدى سعيد العشماوى  180162 7

 سيد أحمد إبراهيم أمنية محمود  180210 8

 شيماء محمود أحمد على الربيعى  180232 9

 وحيد السيد الشرقاوى  سارة 161323 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    

 


