
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 1/14                               1/5شبين الكوم 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (رابعةال ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 بة رسمية للكلية .المدرسة في مكات
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 نجاة جمال محمد عبدالغفار 171477 1
 جهاد عماد مختار متولى 171463 2

 نورهان خالد محمد جمال شرارة 171450 3

 أمل رمضان عبد الجيد جعفر 171425 4

 روضة عمر عبد الفتاح صقر 171198 5

 آية جمال محمد نجم 171183 6

 شروق ماهر عبد القوى عمارة 171212 7

 إسراء عيسى عبد الرحمن مسعود 171361 8

 سالى ياسر أحمد سالمة 171152 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 2/14                                 2/5شبين الكوم 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

ضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التف 

واالنصراف  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

 معاذ سالم أحمد سالم المغربى 171483 1
 منى محسن السيد ياسين راضى 171275 2

 تقى أمجد صابر جاد هللا 171103 3

 منار عادل صبحى سكر 171110 4

 سارة وليد أنور عياد 171286 5

 آية محمد بيومى عيسى 171467 6

 جيهاد محمد عبد الهادى عبد اللطيف 160316 7

 هان هشام رمضان شلبىنور 160355 8

 أمنية عبد العزيز دياب السيد عمر 160424 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 ب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطال                 

 

 وائل سعيد 

 

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

 3/14                                       3/5شبين الكوم 
 شبين ) أ ( الأحمدية أ 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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل  

واالنصراف  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

 دسوقىالهدير محمد حسن عطوة  171172 1
 محمد عبد الحميد محمد زين الدين 160430 2

 مصطفى عادل المصيلحى أبوسليمان 150343 3

 محمد حسنى إمام إبراهيم 160425 4

 محمد إبراهيم محمد أبوعيطة 160383 5

 أمنية إيهاب معوض عطية  171196 6

 هاجر هانى فرج إبراهيم إسماعبل 171407 7

 مكسيموس فوزى توما فريد 160308 8

 كريم أحمد حسن عيسى 160061 9

 محمود محمد محسن إسماعيل 160409 10

 على أشرف على الدين متولى 160387 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 4/14                             4/5شبين الكوم 
 شبين ) ب (الأحمدية أ  مدير مدرسة السيد الأستاذ /

 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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء  

واالنصراف  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

 رأمنية جمال رمضان خض 160333 1
 أسماء مجدى سعيد عبد الحميد 160289 2

 محمود شريف عبد العزيز حسب النبى 150241 3

 طارق فؤاد إبراهيم محمد الديب 160382 4

 عبد الرحمن إيهاب محمد عبد ربه 160443 5

 أحمد إبراهيم أحمد المحروق 160452 6

 سلمى خالد محمد نبوى امبارك 160294 7

 د خطاب              أيمن أحمد محم 140113 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 5/14                      5/5شبين الكوم 
 ) ج ( شبين دار التربية للغات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

ف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشر      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المخت

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رضا محمد سعد على 171158 1
 بو العزأياسمين شعبان رشاد  171323 2

 الشافى عوض هللاسارة محمد عبد 171368 3

 دنيا جالل عبد الرازق أحمد عبد ربه 160483 4

 عبد الرحمن رمضان عيد إبراهيم 171123 5

 عبير نصر عوض هللا السيد  140326 6

 ) باق (      هبه ناصر حجازى محمدى  150360 7

 إسراء رأفت محمود عبد الباقى  ) باق (  150449 8

 ) باق (            نرمين على لطفى أحمد 160344 9

 بسنت عصام عبد هللا عسكر      ) باق ( 160476 10

11   

12   

13   

 

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

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 ب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطال                 

 

 وائل سعيد 

 

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

 6/14                     1/1منوف 
  منوف للتعليم الأساسي السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 ية طيبة وبعدتح



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

لتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك با

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أمانى كورانى عبد الحميد بهلول  171150 1

 المنعم على غراب إسراء سعيد عبد 171293 2

 علياء عماد محمد رمضان مرعى 171114 3

 إسراء فتحى أحمد عامر 160311 4

 إسراء عبد العظيم مسعود عيسى 171215 5

 هاجر سمير عبد العزيز خضر 171324 6

 نورا رجب فتحى عبد المجيد 171162 7

 سمية محمد على متولى غنيم 171449 8

 ليفىآمال أشرف حامد الح 160278 9

 حمد حامد شعيرأإيمان سيد  160491 10

 الرحمن حافظ محمد غيط عبد 171233 11

 كريم عبد هللا أحمد أحمد سعد 171455 12

 نورهان صبرى فتحى حميده  171453 13

 إسالم سمير عبد النبى قميحة  ) باق ( 150438 14

 

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

 

 تص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالمخ 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد د/ محمد زيدان قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ.
 7/14 1/2الباجور 

 ) أ ( الباجور ث المشتركة 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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  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

 ندا السيد محمد إبراهيم عامر 171292 1
 نهى جمال السيد أحمد عبد العزيز 171395 2

 دينا هاشم محمد الخولى 171364 3

 فاطمة محمد مصطفى على 171261 4

 جيهان محمد مصطفى محمد ذكرى 171135 5

 مريم رجب خليفة على خليفة 171387 6

 ين السيددال لرنا أحمد جما 171379 7

 شيماء شريف محمد سميرالنجار 171375 8

 أحمد محمود ربيع محمود حسن 171154 9

 أحمد السيد عبد المؤمن شلبى 160272 10

 فاطمة صبحى القاضى أبو السعود 160413 11

 هاجر أصيل محمد بندارى 171242 12

 محمد عبد الستار عبد الحميد عمار  150108 13

 سارة عمرو جمال أبو الفتوح     ) باق ( 150264 14

 

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

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 ئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لش                 

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 8/14 2/2الباجور 

 ) ب (الباجور ث المشتركة  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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

شرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع الم

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 مجدى جالل حافظ 160258 1
 مروة السيد عبد العزيز عبد الغنى 160187 2

 حسناء حسن خليل الطرش 160450 3

 أمنية رجب محمد عطا هللا 160486 4

 آية عفيفى عبد الفتاح دياب 171412 5

 سعد إبراهيم سعد إبراهيم 160284 6

 آية عالء محمد أنور 160044 7

 أحمد ماهر محمد كريم الدين 160433 8

 محمد عبد المنعم حافظ غيث 160435 9

 الصعيدىكريم محمد سعيد  171185 10

 إسالم سند صبحى عبد الخالق  150320 11

 ياسمين تامر إبراهيم عبد العزيز 171169 12

 إيمان شكرى عبد الفتاح موسى  140300 13

 محمود عادل فريد غنيم  150288 14

 هدى عاطف عبد الستار محمد  150402 15
 

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

 

 ص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالمخت 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. 
 9/14                          1/6أشمون 

 ) أ ( طيبة الخاصة أشمون 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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 مكاتبة رسمية للكلية .المدرسة في 
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رضوى شهدى السيد محمد 171478 1
 إحسان جمال عبد الحميد خالف 171440 2

 إيمان جويد زهران درار 171100 3

 إيناس محمد األنور السيد دسوقى 171108 4

 شيماء تحسين محمود األودن 160066 5

  عبد الرحمننسمة فاروز عبد هللا 160449 6

 آالء ناصف عباس منصور 171177 7

 دميانة كيرلس جرجس ميخائيل 171132 8

 سعاد إبراهيم عبد الحميد الصعيدى 171384 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 10/14 2/6أشمون 
 ) ب (طيبة الخاصة أشمون  ستاذ / مدير مدرسةالسيد الأ

 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 (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

ل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجي 

واالنصراف  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

 ى محمد الليثىإيناس الليث 171441 1
 آالء عبد الحميد عبد الغنى محمد شلبى 171199 2

 أحمد السيد محمد الركيبى 171470 3

 عمر عالء الدين عبد الونيس 160309 4

 راجى محمدحمصطفى إيهاب  171217 5

 سماح حسن حسن رويشد 171471 6

 جهاد جالل إبراهيم بازيد 171228 7

 مة أحمد حسنى سعيدطفا 171360 8

 زينب مصطفى أحمد البهنساوى 171197 9

 شروق أحمد محمد بازيد 171410 10

11   

12   

13   

 

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

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 الب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (   ) شئون التعليم والط                 

 

 وائل سعيد 

 

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

 11/14 3/6أشمون 
 ) أ (أشمون للتعليم الأساسى   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 بعدتحية طيبة و



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب  واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 آمنة وهبة محمود على 171164 1
 جهاد محمد مرسى عبد الكريم 171256 2

 سلمى شكرى محمد البوهى 171285 3

 هانم صالح نصر الدين حسن 171202 4

 هدير وجيه زغلول أمين 171271 5

 جهاد مجدى سالم السيد 171272 6

 مارى بشرى فرج فانوس 171342 7

 نرمين صبحى صالح على 171273 8

 دينا أحمد محمد عياد 171366 9

 نعيمة مسعد عبد الحفيظ شرف 171218 10

 رانيا عبد العزيز سعد صقر 171331 11

12   

 

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

 

 المختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكلية 
 لطالب (   ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم وا                 

 

 وائل سعيد 

 

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

 12/14 4/6أشمون       
 ) أ ( أشمون ث بنات 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  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في الطالب إلى الكلية 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 محمد عبد هللا يونس عبد المقصود 171262 1
 محمود خالد على على حسن 171131 2

 مصطفى أسامة عبد الحميد محمد 171143 3

 فهمى دخانمحمد صابر  171314 4

 محمد سالم عبد الكامل سالم 160290 5

 شيماء ماهر رمضان عبد الجيد 150027 6

 آية خيرى عبد السميع منير 171112 7

 غادة خالد إسماعيل سالم 171125 8

 ميريت ريمون زكى ناقوال 160331 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد حكم     أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد ال
 

 13/14                      5/6أشمون 

 ) ب (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/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) رقةالف (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

الطالب إلى الكلية و كذلك إرسال اسم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في 

 في مكاتبة رسمية للكلية . المدرسة
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رزق محمد رزق سالمة 150165 1
 أحمد فتحى رمضان بحيرى 160490 2

 أحمد ماهر محمد علوان 160446 3

 محمد جمال أبو القاسم سايق 160448 4

 ناهد حسن السيد قريقر 171454 5

 داليا محمد على عزيز 171337 6

 نجالء سامى أمين عمر 171341 7

 مريم طارق محمد جالل الدين البابلى  150097 8

 هدير إبراهيم إبراهيم القطان 160370 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

 ليةالمختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الك 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

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

 14/14 6/6أشمون 
 ) ب (  للتعليم الأساسىشمون 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  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الرابعة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

بسجل الحضور  يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب 

واالنصراف  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

 مروه عماد نجم سيد أحمد  171297 1
 عبد الرحمن صالح السيد نصر الدين  171315 2

 اآلء فتحى عبد الرازق سعد  171389 3

 هدى أحمد محمود جمعه  171414 4

 آية لطفى عبد العليم معوض 171236 5

 روفيدا خالد محمد أبوعياد 171129 6

 إسالم عادل عرفة زكى         150447 7

 اق ( بسنت مجدى أحمد عبده       ) ب 160074 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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


