
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 1/16                          1/7شبين الكوم 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة دربينالمت (الثالثة ) 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 

 كلية .المدرسة في مكاتبة رسمية لل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 الفضيل على  أسماء قطب عبد 171113 1

 رغداء إبراهيم الجابري فرج  171117 2

 الخالق بدوى  محمد محمد عبدة عبد 171170 3

 هدير محسن عبده شبل  171178 4

 ناريمان إيهاب محمد رياض  171204 5

 محمود السيد صبحى نصار عبيد  171234 6

 المحسن السعودى  سلمى عادل عبد 171243 7

 جنا سمير أبو شوال المنسي 171276 8

 عبدالرحمن أحمد محمد حلمى  171322 9

 لم هدهودالرحمن سا ماجد حسين عبد 171356 10

 أحمد عادل إبراهيم محمد  171378 11

 بسمة أحمد عبدهللا عبدة 171432 12

13   

 

 ر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول واف

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 2/16                     2/7شبين الكوم 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

 ( 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  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 العاطى  الرازق عبد سمر أمجد عبد 171488 1

 سماح محسن حمودة عبدة جادهللا  181401 2

 نورهان محمد أحمد عبدهللا  181424 3

 أية أشرف عامر طاحون  181427 4

 ى محمد إبراهيم زكى حسان مصطف 181434 5

 دينا عونى إبراهيم أحمد  181464 6

 منار محمد جمال صبيح محمد قنديل  181470 7

 الواحد جعفر  أية أحمد عبد 181487 8

 سعد على سعد مسلم 181488 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد يدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد ز
 

 3/16                                 3/7شبين الكوم 
 ( أ / المساعى ع الجديدة بنات شبين ) 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 (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 محمد عبدهللا أحمد عبدهللا  181504 1

 العزيزمحمد عبدالرحمن أحمد عبد 181514 2

 عمر حسن على محمد يوسف  181515 3

 أميرة طارق إبراهيم الشرقاوى  181544 4

 رويدا منصور عثمان رسالن  181549 5

 النجار  صالح محمدإيمان طلعت  181554 6

 عمر السيد محمد الفقى  181556 7

 الستار إبراهيم العالم  سلمى عبد 181557 8

 مصطفى رجب محمود بدران  181559 9

 إسراء فتحى زاهر غنيم  181567 10

 أحمد ياسين السيد حليمة  181571 11

12   

13   

 

 ية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التح

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 4/16                        4/7شبين الكوم 
 ب المساعى ع الجديدة بنات شبين )/  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 (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هدير سامى عبدالفتاح القسط  181582 1

 إيمان مصلحى عبدالرحمن الصبرى  181591 2

 هاجر عطية حسين عطية  181595 3

 دعاء جميل عبدالعزيز إبراهيم  181601 4

 محمد عبدالصبور محمد حسين أية  181606 5

 سماح شاكر محمد عبدالمقصود  181611 6

 صبرين أحمد نصر الدين الكفراوى  181620 7

 إيمان عبدالغنى شندى محروس  181625 8

 يوسف محمود مصلحى عمران  181627 9

 أية خالد سالم عيسي  181628 10

 نجوى جمال عبدالعزيز أبو العنين  181632 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 محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدانقمر 
 

 5/16                 5/7شبين الكوم 
 ( ج المساعى ع الجديدة بنات شبين ) 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 (الثالثة ) 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

 دينا أحمد عبدالرؤف عبدالمقصود 181648 1

 إبتسام فوزى عبدالجواد عبدهللا  181656 2

 أمنية إبراهيم عبدالستار محمد عشما 181657 3

 أمانى إبراهيم عبدالستار محمد  181658 4

 سارة ربعى محمد فهمى عامر  181659 5

 محمود حسن عبدالسالم عبداللطيف  181663 6

 عمار محمد السيد سليمان  181691 7

 زينب محمد حامد على السيد  181693 8

 دينا محمد محمد فتحى أحمد 181696 9

 محمد محمود حامد دياب  181697 10

 أية أشرف سعيد القرط  181701 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
 

 6/16                   6/7شبين الكوم 
 ( أ الأحمدية أ  شبين الكوم )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

تكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسياد     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 عبدالرحمن محمد الشحات محمد 181704 1

 شروق مدحت سليمان محمد  181706 2

 د أحمد محمد الشحات شوقى أبو سي 181710 3

 الهادى جبريل  أحمد دهشان عبد 181716 4

 محمود أحمد سعيد أحمد أبو العال  181718 5

 رانيا إبراهيم رشدى محمد السيد  181720 6

 سمر شوقى جابر مصطفى األشقر  181721 7

 بشائر خالد توفيق عسكر  181727 8

 حمزة سعيد عبدهللا سليم  181731 9

 مكاوى غيضان وسام محمد  181734 10

 كريم أيمن سعد عامر  181736 11

12   

13   

14   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 7/16                       7/7شبين الكوم 

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

 عدتحية طيبة وب



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الثالثة ) 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

 هاجر محمد عاشور العبد  181739 1

 حمد إيمان سمير محمد  181745 2

 بيلة مجدى إبراهيم شبل القرشن 181747 3

 بسمة محمد صديق إبراهيم  181748 4

 شرين رضا رمضان عمران  181749 5

 عبدهللا عادل قطب الشهالى  181750 6

 باق((      حنان ناصر فتحى الشنتناوى  150265 7

 إسراء إبراهيم السيد أبو حجازى) فرصة أولى(  150300 8

 )فرصة ثانية (       راقى صفاء سمير محمد ش 140218 9

 )فرصة ثانية (    هناء ماهر عمر محمد الشيخ  150184 10

 )فرصة ثالثة(         دعاء فوزى على سلطان  140132 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
 

 8/16                   1/3 منوف
 ( أ دوحة الإيمان الخاصة بمنوف )/ 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 (الثالثة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

ل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفض 

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 .
  

 لباسم الطا الرقم األكاديمي م

 مهند محمد حمدى البهنساوى  171173 1

 هدير صابر محمد الدرغامى محمد  171223 2

 أحمد السيد عبدالعظيم السيد نعيم  171308 3

 نورهان عبدالقادر عبدالعزيز قنديل  171344 4

 دنيا رجب رجب محمد  171353 5

 أحمد محمد عبدهللا السندبيسي  171394 6

 عبدالرحمن السيد شيماء رمضان  171396 7

 ماهيتاب الرفاعى محمد العسلي  171420 8

 دينا أحمد محمد فرج هللا  171434 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
 

 9/16                    2/3 منوف
 ( ب دوحة الإيمان الخاصة بمنوف ) / 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 (الثالثة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

خاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل بات 

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

 كريم محمود جاد النجار  171456 1

 على صالح محمد الدمهوجى  171484 2

 مريم محمد عبد العظيم جعفر 181402 3

 يوسف عوض عبدالفتاح محمد  181407 4

 هاجر خالد توفيق السيد  181410 5

 عبدالرحمن أيمن عيد القديم  181538 6

 مريم محمد صابر أبو فرو  181539 7

 يسري على بدر إسراء  181570 8

 منة حمدى سعد بربار  181599 9

 نيرة توفيق محمد إسماعيل  181616 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 10/16                      3/3 منوف
 ( ج يمان الخاصة بمنوف )دوحة الإ / 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 (الثالثة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

ل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسج 

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

 سلمى صبحى محمود عريق  181654 1

 شيماء فتحى الدسوقى مرعى  181680 2

 ياسمين أحمد محمد السيد ريان  181681 3

 حسن فتحى عبدالحميد حسام الدين  181711 4

 أحمد محسن محمود أبو شادى  181715 5

 أمنية محمد عبدالمنعم الشعار  181725 6

 بسنت عبدالعزيز موسي الشبراوى  181732 7

 ربه أحمد نبيل عبدالرحمن عبد 181738 8

 مروة محمود محمد فهمى زيد  181746 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 11/16                      1/2 الباجور
 الرواد الخاصة بالباجور ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 وبعدتحية طيبة 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق م

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مصطفى محمود رياض الحداد 171118 1

 هاجر محمد سالم صبيح  171209 2

 إبراهيم حاتم عبدالعليم أمين أبو الدهب  171210 3

 محمود طارق سعيد عبدالعظيم  171213 4

 أحمد سليمان مهران سليمان  171238 5

 إبراهيم فوزى إبراهيم مصطفى  171253 6

 محمد أشرف شفيق محمد  171288 7

 منال ربيع عبدالعزيز سليمان  171452 8

 على أنور فتحى محمد مهابة  171473 9

 عبدالرؤف محمد عبدالرؤف على  181467 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
  

 12/16                      2/2 الباجور
 الرواد الخاصة بالباجور ) 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  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

رف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المش

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أالء جمال عبدالملك شاهين  181603 1

 أسماء عبدهللا فهيم محمد عفيفي  181607 2

 حسين فكرى عبدربه حسن جادو  181624 3

 مؤمن أسامه حلمى إبراهيم  181633 4

 نادر صبحى عبدالفتاح عبدالهادى  181634 5

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مطر  181694 6

 عبدالمحسن حسنى عبدالمحسن  181695 7

 أحمد عبدالناصر متولى عبدالجواد  181714 8

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 د         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدانقمر محم
  

 13/16                      1/3أشمون 
 ( أ أشمون للتعليم الأساسي ) السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020جامعي الجديد  ال

  بمدرستكم الموقرة المتدربين (الثالثة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  شروق محمد السيد أحمد 160485 1
 مريم سمير هنداوى مصطفى  171128 2

 بيتر عادل جورج إبراهيم  171138 3

 هشام سيف عثمان عمر  171142 4

 محمد أسامة موسي موسي  171174 5

 أسماء عبدالهادى إبراهيم أبو حداية  171220 6

 أحمد فتحى فيصل رمضان  171354 7

 هدير محمد عبدالعظيم ليلة  171357 8

 أحمد محمد عبدهللا عبدالمقصود  171393 9

 محمد ربيع رشاد الكاشف 171418 10

 محمد لطفى عبدالحميد على  171465 11

 أحمد حمدى عبدالنبي أبو علفة 181437 12

13   

14   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 14/16                      2/3أشمون       

 ( ب أشمون للتعليم الأساسي ) 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 (الثالثة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  بسمة محمد زكى عبد الصمد 181496 1
 نورا عبدالفتاح عبدالموجود شرف  181499 2

 منعم عبد الرازق عيسي غادة عبد ال 181502 3

 سارة على إبراهيم عبد الحكيم  181506 4

 رضوى أحمد عبد المنعم أبو سنة  181524 5

 أمانى رمضان كمال سالمة  181540 6

 نورا أحمد إسماعيل الجنزورى  181552 7

 أميرة سعيد شحات إسماعيل  181553 8

 سلمى السيد فرحات عامر الفار  181560 9

 شيماء عبد المنعم عبد الواحد عيد  181566 10

 زهراء إبراهيم خليل على  181568 11

 منار رجب على أبو زيد  181590 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
                              3/3أشمون 

15/16 

 الحسين بن على أ أشمون ير مدرسةالسيد الأستاذ / مد

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 . بمدرستكم الموقرة المتدربين (الثالثة ) الفرقة (المسرح  ) بقسم الطالب أسماء 

لطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء ا 

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

 نصر  أحمد أشرف عبد الغفار 181600 1

  خالد عباس أحمد عبد اللطيف 181608 2
 إيمان محمد صالح منصور  181622 3

 فاطمة محمود مصطفى زيد  181626 4

 خديجة طه السيد القاضي  181642 5

 مصطفى حسين محمد الهاللى  181651 6

 ماريان عياد ماهر عياد  181653 7

 إيمان مجدى عبد هللا عطا  181664 8

 حمد هالل عبد الفتاح عمران م 181685 9

 أحمد هشام حلمى حداد الفار  181723 10

 محمد عبد الحليم عبد الحكيم السايس  181740 11

 ياسمين شحات قطب شحات  ) فرصة أولى ( 150139 12

 أية أشرف نجاح عمر         ) فرصة أولى ( 160487 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 لحكم     أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد ا
 

 16/16                       1/1 سنتريس
 زكى مبارك ع بسنتريس 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 (الثالثة ) 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 

 درسة في مكاتبة رسمية للكلية .الم
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  محمود على عاشور السيد 171171 1
 وفاء عبدالمنعم عبدالوهاب أحمد  171250 2

 على محمود محمد الغندور  181433 3

 والء السيد رجب بدران  181605 4

 محمد مجدى مصطفى عبدالعزيز  181646 5

 ر رمزى عبدالمجيد محمد ياس 181717 6

 فرصة أولى ( )سارة عبدربه محمد عبدالعزيز  150247 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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


