
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
                        1/12شبين 

 1/32 

 ) أ ( شبين الأحمدية الإبتدائية  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 تدربين بمدرستكم الموقرة الم(الثالثة ( الفرقة ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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 

 لكلية .المدرسة في مكاتبة رسمية ل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 الهادى مصطفى  الهادى رجب عبد عبد 170856 1
 إسالم يحي جمال أمين منصور  170883 2

 أحمد زكى محمد العباسي  170897 3

 العزيز حسن  محمد رضا عبد 170909 4

 أحمد محمد إبراهيم عفيفي  170926 5

 شحاته أحمد أشرف المتولى السيد  170927 6

 محمد عيد شحاته أحمد زين الدين  170940 7

 الوهاب  محمد مصطفى على عبد 170942 8

 القادر القادر حسن عبد فوزى عبد 170971 9

 محمد هانى محمد المحمدى  171020 10

 إيهاب محمد طنطاوى محمد طنطاوى  171026 11

 أحمد رياض محمد حلمى  171031 12

13   

 

 كم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادت

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيداند رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ/ خال     قمر محمد     

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 

 2/32 2/12شبين 

 الأحمدية الإبتدائية شبين ) ب ( 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 ) التكنولوجيا لطالب بقسم )أسماء ا

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 محمود حمدى عبدالفتاح على يوسف  171052 1

 حنان ياسر عبدالمنعم حسن إبراهيم  180810 2

 الحميد عبدهللا زغلول  أمل عبد 180811 3

 محمد أيمن سعد السيد يونس  180817 4

 فرح محمد محمد السيد البرماوى  180821 5

 العليم عبدالرحمن هاجر سعيد عبد 180822 6

 الجليل عفيفي  أميرة طارق عبد 180826 7

 شروق أشرف على توفيق القناوى  180827 8

 الحى عبدهللا  هاجر مجدى عبد 180828 9

 حنين عالء الدين فؤاد العريان  180829 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانخالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم      قمر محمد         أ/

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 3/32                                3/12شبين 

 ) أ ( الحسينية ع شبين   السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020لجديد  الجامعي ا

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 محمود الحسن محمد عبادة حسن  180831 1

 الحليم المغورى  منار جمعة عبد 180833 2

 أية هللا عمرو سعيد البنا  180838 3

 باحى أية بشير السيد الص 180841 4

 أية بشير صبري سيد أحمد  180845 5

 المنعم على  كريم طارق عبد 180848 6

 خالد ممدوح فوزى أحمد  180849 7

 كمال نادر محمد محمد أحمد الطويل  180851 8

 حسام مصطفى سعيد فودة  180853 9

 محمود عصام محمد إبراهيم يوسف  180854 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيداند رسالن             د/ صباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خال

 

 

 4/32                               4/12شبين 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 

 ) ب (الحسينية ع 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 (الثالثة ( الفرقة ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 شيماء خميس نبيل دومة  180876 1

 رضوان  الرحمن أسماء حسن عبد 180878 2

 عثمان خالد عباس حجازى  180879 3

 شهدة إبراهيم سعيد محمد حيدر  180896 4

 أحمد محروس جابر محروس مدكور   180903 5

 سارة أحمد محمد حلمى مصطفى  180906 6

 مى رضا محمد رمضان بردانه  180910 7

 لؤى وليد عطية الغزالى  180915 8

 بسنت إيهاب زاهر الجوهرى  180916 9

 فاطمة سالمة محمد العنانى  180919 10

11   

12   

13   

 

 فر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وا

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 5/32                               5/12شبين 

 الحسينية ع شبين  ) 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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

 هلل موسي  أميرة محمد إبراهيم عطا 180922 1

 سهيلة يسن محمد أبو حسانين  180924 2

 أية هشام إبراهيم محمد الفقى  180933 3

 أمين نوح أمين نوح النجار  180937 4

 محمد منير محمد عبدهللا  180945 5

 القوى  إسراء جمال كامل عبد 180946 6

 أيمن صابر مغاورى العليمي  180947 7

 محمد العربي بيومى الرغيوى  180950 8

 العزيز السيد رسالن  إسراء عبد 180954 9

 أية أشرف محمد شريف  180955 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 6/32                               6/12شبين 

 الحسينية ع شبين  ) د ( 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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

 رنا إبراهيم محمد زكريا سالم  180960 1

 دنيا عصام فؤاد البسيونى  180965 2

 الرحيم جاد  أيات عاطف عبد 180966 3

 أحمد فريد رمضان أحمد أبو السعود  180967 4

 منة مجدى حامد حمد  180968 5

 مارجريت عوض يونان عوض  180970 6

 أحمد ياسر إبراهيم على عبدهللا  180977 7

 الدايم  عمر وجيه السيد عبد 180978 8

 مايكل سمير شحاته سليمان  180979 9

 إسالم طه فتحى سيف الدين  180980 10

11   

12   

13   

 

 التقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانصباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ 

 

 

 7/32                               7/12شبين 

 ع القديمة بنين شبين )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  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( الفرقة ) التكنولوجيا لطالب بقسم )أسماء ا

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هدير أحمد عبدالعال حسن  180981 1
 المقصود  رضوى جمال الوصال عبد 180982 2

 إسراء محمد فاروق مطاوع  180983 3

 إيمان جمال يوسف نصار  180984 4

 إبراهيم خلود السيد فرج جمعه  180988 5

 محمد رفيق محمد محمد رجب  180990 6

 محمود مغازى محمد مغازى  180993 7

 الحافظ حسنين  رانيا سعيد عبد 180994 8

 إسراء محمد أمين البلشي جاد  180996 9

 المهدى  الحكم عبد أحمد عادل عبد 180997 10

11   

12   

13   

 

 قدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والت

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صبا

 

 

 8/32                               8/12شبين 

 ) ب (ع القديمة بنين 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  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( الفرقة ) التكنولوجيا لطالب بقسم )أسماء ا

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فارس ناجى محمد قنديل سعد  180998 1

 مها السيد على على النمر  181001 2

 شربات رمضان محمد كامل  181004 3

 الحميد حسين خليف  منار عبد 181006 4

 ليمان مصطفى سليمان أحمد س 181007 5

 محمد جابر أبو النصر عيسي  181011 6

 إسماعيل الدسوقى إبراهيم محمد  181015 7

 الحميد الفسخانى  فاطمة سامى عبد 181025 8

 عبدهللا مرسي عبدهللا مرسي على  181029 9

 لطفى ضياء لطفى رزق حنا  181030 10

11   

12   

13   

 

 التقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانصباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ 

 

 

 9/32                               9/12شبين 

 ( ج) شبين الكوم  ع القديمة بنين 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أية جمال محمد سعفان  181032 1
 المرضي  إسراء صبري عبد 181041 2

 القادر  محمد مصطفى عبدهللا عبد 181047 3

 كريم نجيب طه الفرماوى  181051 4

 عمار عبير حمدى حسن  181054 5

 ياسمين محسن مختار السيد يونس  181055 6

 محمود سعيد فتحى الصعيدي  181056 7

 دينا إيهاب فاروق حسين 181060 8

 أمانى طارق العشري راشد  181064 9

 سهيلة محمد السيد الشين 181070 10

11   

12   

13   

 

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

 

 ختص          مدير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالم 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد . د/ محمد زيدانأقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 10/32                               10/12شبين 

 ( دع القديمة بنين شبين الكوم )  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 ) التكنولوجيا ) أسماء الطالب بقسم

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 حبيبة أحمد محمدى محمد بدوى  181073 1

 كرم مطاوع حمدى رسالن  181074 2

 محمد على السيد على الحسانين  181076 3

 محمد سامى يوسف أبو العزم  181077 4

 مصطفى عاشور مصطفى زهران  181081 5

 زينب أحمد بكر خالف  181089 6

 تقى محمد صابر الحبشي  181095 7

 إيمان أحمد فتحى حسين  181109 8

 محمد إيهاب السيد على بركات  181115 9

 مصطفى كمال محمد شقير  181116 10

11   

12   

13   

 

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

 

 ر إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالمختص          مدي 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 11/32                               11/12شبين 

  ) 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  

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

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 

 لمدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .ا
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 المنعم محمد عالمة  أحمد سامى عبد 181117 1
 أحمد أيمن أحمد محمد سيد أحمد  181121 2

 محمد محمد رأفت محمد سعد  181123 3

 أحمد ربيع غنيم الطوخى  181129 4

 مريم ماهر شلبي زكى  181132 5

 ليا محمد محمد مصلحى دا 181133 6

 سارة يحي على يوسف أبو المكارم  181134 7

 أحمد صابر أبو اليزيد جابر شديد  181136 8

 أمانى لطفى على عمارة  181137 9

 لورا عماد كمال عياد  181142 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد انأ. د/ محمد زيدقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 12/32                               12/12شبين 

 ) ب (بنات شبين  المساعى ع الجديدة 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 ) جياالتكنولو أسماء الطالب بقسم )

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

 الحليم أبو سنة  أميرة محمد عبد 181143 1

 هاجر ياسر محمود عبدة  181145 2

 سارة أحمد على بسيونى  181148 3

 محمد أبو الفتوح عبدهللا أحمد دياب  181153 4

 عمر رضا معتمد العزبة  181154 5

 اهيم عالم رأالء سعيد إب 181156 6

 أسماء عزت أحمد الحوفى  181160 7

 العزيز العزاوى  إسراء السيد عبد 181162 8

 أحمد فتحى محمد زهران  170965 9

 أحمد سعيد إبراهيم بدر  170972 10

11   

12   

13   

 

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

 

 ير إدارة                مدير وحدة                وكيل الكليةالمختص          مد 
 ) شئون التعليم والطالب (    ) التربية الميدانية (       )لشئون التعليم والطالب (                    

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 13/32                              1/7منوف 

 ) أ (أحمد عرابى ع منوف  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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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 

 تبة رسمية للكلية .المدرسة في مكا
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 نهال أحمد محمد سعد الدين قلمة  170803 1

 مرسي هشام مرسي محمد درويش  170826 2

 المعز  الرحمن سيد أحمد عبد عبد 170861 3

 محمد أحمد محمد محمد الجندى  170864 4

 مصطفى يوسف محمد أبو شحاته  170885 5

 ى ممدوح على النجار عل 170901 6

 الغنى السنباطى  إسالم أيمن عبد 170910 7

 نورهان محمد مصطفى إبراهيم  180803 8

 ميار طارق محمد فهمى حتاته  180804 9

 الحكيم  الصادق عبد مروة عبد 180806 10

 سمر أسامة سعد مصطفى  180807 11

12   

13   

 

 لتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية وا

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ ص

 

 

 14/32                              2/7منوف 

 أحمد عرابى ع منوف ) 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 ) التكنولوجيا الب بقسم )أسماء الط

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 بسمة عماد حمدى بكير  180814 1
 صفاء محمد صديق شهاب الدين  180816 2

 رويدا طلعت شاهين محفوظ  180836 3

 أميرة كمال إسماعيل عبدربه  180840 4

 شادى  المحسن أبو أية مجدى عبد 180859 5

 هبة محمد على عطية  180860 6

 المقصود أحمد خضر  أسماء عبد 180863 7

 هدى أحمد إسماعيل العطار  180872 8

 سارة جمال سعدهارون  180873 9

 الظاهر الحلبي  رغدة صبحى عبد 180883 10

 ياسمين محروس محمد فضل هللا  180885 11

12   

13   

 

 فر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وا

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 15/32                              3/7منوف 

 ( ج) أحمد عرابى ع منوف  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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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

 أسماء أحمد حافظ عراقى  180886 1

 إسراء عبدهللا صالح عبدهللا  180890 2

 مريم هشام نظير أبو هيبة  180901 3

 سمية جمال منصور محمد  180904 4

 الظاهر حلبي  دسماء صبحى عب 180908 5

 إيمان سالمة فوزى أبو النصر  180926 6

 السالم عرفه  محمد مصطفى عبد 180930 7

 رانيا سعيد سعد شعيب  180932 8

 عالء الدين مهدى صبرى الهوارى  180939 9

 المؤمن أبو العنين حفيشة  ندى عبد 180940 10

 الصادق الجوهرى  إيهاب أيمن عبد 180944 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 أ. د/ محمد زيدانحمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     قمر م

 

 

 16/32                              4/7منوف 

 ( أجمال عبد الناصر ع منوف )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

ء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بد     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هيثم محمود جابر عليان 180948 1
 مريم عادل أحمد بكر القطان  180951 2

 هاجر مسعد محمود هارون  180956 3

 أبو بكر  هدى صالح فتحى 180957 4

 المولى الجمل إيمان بشير عبد 180971 5

 إسراء محمد محمود السندبيسي  180972 6

 العظيم إسماعيل  غادة رجب عبد 180974 7

 إسالم فتحى صالح محمد مطر  180989 8

 المرضي على الجندى محمد عبد 180995 9

 إسالم محمد محمد على  عيسي  181000 10

 المطلب هاشم  عبد محمد جمعه 181002 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 17/32                              5/7منوف 

  ( ب) جمال عبد الناصر ع منوف  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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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

 المنعم األشمونى  عبد هاجر أبو العال 181008 1

 وشي أحمد إبراهيم صالح الكمش 181009 2

 نبوى أيمن نبوى الحجرى  181013 3

 الفتاح محمود  نورا صبحى عبد 181023 4

 اللطيف المصرى  أية فتحى عبد 181024 5

 الرحمن سعيد جاد الكمشوشي  عبد 181026 6

 المجيد بيان  الرحمن مرسي عبد عبد 181028 7

 مصطفى محمود سعد محمد  181033 8

 طفى محمد أحمد محرم مص 181034 9

 الغفار السقا  سعد حمدى عبد 181035 10

 أحمد عاطف متولى شوكة  181036 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 18/32                              6/7منوف 

 ( أنات منوف ) ع الحديثة 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

ضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الح 

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

 محمد صالح محمد خليفة  181040 1

 ة محمد مرشدى أحمد عز 181042 2

 شروق مسعد عبده سالم  181053 3

 الفتاح بدوى السطوحى  أية عبد 181065 4

 الفضيل  الرحمن عبد وفاء عبد 181067 5

 سماء محمد مجدى عباس  181069 6

 المنعم عبدهللا  إسراء جمال عبد 181082 7

 رانيا صبحى عيد أبو طالب  181085 8

 سيد الحريري سارة أحمد ال 181088 9

 كريم أشرف فاروق بدير  181104 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 19/32                              7/7منوف 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 وبعد تحية طيبة

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

سيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتن

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 عبدهللا ياسر خليل عصفور  181112 1

 شهاوى الوهاب صالح سعيد ال عبد 181135 2

 وليد السيد فوزى فايد  181139 3

 بسنت صالح محمد شاهين  181141 4

 أحمد محمد مرسي خليف  181144 5

 خلود على محمد إبراهيم  181158 6

 النبي محمود خالف  هاجر عبد 181161 7

 اللطيف شعبان  اللطيف عبد نورا عبد 181163 8

 ) باق (   شيماء محمد عبدالحميد الوكيل    171036 9

 ) فرصة ثانية (محمود جمال محمد األباصيري  140755 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 20/32                1/3 الباجور 

  كمال الشاذلى ع الباجور ) ا ( لأستاذ / مدير مدرسةالسيد ا



 

  

 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب   واالنصراف

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  محمد حسن حسنى نوار 170884 1
 حمد إيهاب سامى أنور م 170891 2

 العزيز خضر  أحمد مصطفى عبد 170925 3

 السالم  السالم سمير سمير عبد عبد 170933 4

 ار على حسنين الغف محمد عبد 171023 5

 سمر عصام عبدهللا حسن جاب هللا  180823 6

 على ممدوح على عمر حلوة 180858 7

 الرازق  مايسة عاطف أحمد عبد 180869 8

 عيد مرسي فاطمة هانئ س 180870 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 21/32                2/3 الباجور 

 كمال الشاذلى ع الباجور ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

ق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أر     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شه

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 الخالق محمد العشري  كوثر عبد 180871 1

 الشيماء عبدهللا زيدان مصطفى  180874 2

 مصطفى سعاد مصطفى السيد  180875 3

 إسراء سعد كمال الجحش  180892 4

 حبيبة ياسر أحمد عفت محمد عفت  180898 5

 الواحد أحمد  إيمان محمد عبد 180912 6

 عبدهللا سعيد على سالم  180913 7

 العاطى  المعبود عبد داليا حسام عبد 180942 8

 الظاهر رمضان  أحمد ماهر عبد 180964 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 أ. د/ محمد زيدانأ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم              قمر محمد

 

 

 

 22/32                3/3 الباجور 

 كمال الشاذلى ع الباجور ) ج ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020معي الجديد  الجا

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 العليم  ياسمين عالء متولى عبد 181012 1

 فادى عماد صموئيل جريس  181031 2

 منار سعيد معوض خالف  181057 3

 محمد  المنعم إبراهيم رحمة عبد 181066 4

 المحسن فتح الباب الضبع  أية عبد 181086 5

 محمود ماهر محمود محروس  181107 6

 المعبود  محمد عربي السيد عبد 181118 7

 الكريم  أالء حمدى صبحى حامد عبد 181128 8

 الحليم على  عادل عبد خلود 181130 9

10   

11   

12   

13   

 

 حية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الت

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 23/32               1/8أشمون 

 )أ(خالد بن الوليد  الإبتدائية أشمون 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 ) التكنولوجيا الطالب بقسم ) أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رمضان السيد رمضان الجيزاوى  170834 1

 أيمن عماد عشري صقر  170843 2

 حسام عالء رشاد أحمد المصرى  170850 3

 يوسف شعبان على غانم 170907 4

 لعليم عطا ا الرحمن عبد إيهاب عبد 170912 5

 محمود روحى محمود إبراهيم  170973 6

 إسالم أسامة راشد خليل  171041 7

 أمنية محمود عبدهللا محمود  180802 8

 إيمان عادل محمد الجمال  180809 9

 أمنية أحمد كامل عمارة  180812 10

 ريهام إبراهيم محمد إبراهيم  180815 11

 الشافى  دكريمة خيري إبراهيم عب 180824 12

13   

 

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

 

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

 

 سعيد وائل 

 

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

 

 

 24/32               2/8أشمون 

 ) ب ( خالد بن الوليد الإبتدائية أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

اسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 رقية محمد سالم إبراهيم  180825 1

 الحميد صبيح  روضة محمد عبد 180834 2

 أحمد رأفت فريد رمضان  180835 3

 سمير بكر المسلمانى سلمى  180839 4

 محمد مصطفى عباس إمام سطوحى  180842 5

 محمد صابر محمد حسين  180847 6

 مصطفى أحمد أحمد الناقة  180855 7

 هلل  الخالق سعيد عطا مؤمن عبد 180861 8

 أحمد محمد محمد باظة  180864 9

 المحسن محمد  إسالم محمد عبد 180867 10

 أبو العنين  سفهاجر محمد يو 180868 11

 أميرة عادل محمد غزيز  180877 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 25/32               3/8أشمون 

 ( جخالد بن الوليد الإبتدائية أشمون )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

تشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام ن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشر

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 ربيع على زالبية  180887 1

 مريم مجدى يوسف إسكندر  180888 2

 الحسيب الصاوى  وليد عبد أحمد 180889 3

 العزيز خضر  إسراء جمال عبد 180891 4

 الحليم  سارا سمير محمد عبد 180893 5

 الهادى محمد إسماعيل  أمانى عبد 180897 6

 غادة رجب مصطفى أبو العنين  180899 7

 العزيز الجندى  العزيز عبد أحمد عبد 180900 8

 ال نهلة سالمة السيد أبو الع 180902 9

 الحميد إبراهيم  زينب محمد عبد 180914 10

 الحميد  أمنية سالمة محمد عبد 180927 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 26/32               4/8أشمون 

 ( تعليم الأساسى  ) أالجديدة لل أشمون 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

جل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بس 

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

 على أحمد فايز القاضي  180931 1

 اللطيف  الهادى عبد رانيا محمد عبد 180934 2

 أحمد أشرف أحمد الحداد  180935 3

 الرسول  عبدهللا رشاد سعد عبد 180938 4

 المحسن فودة  وئام وحيد عبد 180952 5

 الفتاح  مريم حمدى حامد عبد 180953 6

 محمد سعيد إبراهيم الفار  180962 7

 مصطفى خالد على زلمة  180969 8

 سارة محمد على السنان  180973 9

 عبد الحميدالعزيز  شيماء إسماعيل عبد 180976 10

 إبتسام طلعت أحمد الخولى  180985 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 27/32               5/8أشمون 

 ( ب)  الجديدة للتعليم الأساسى أشمون ر مدرسةالسيد الأستاذ / مدي



 

  

 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

و تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نح 

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

  ربه عزت أحمد عبد شهيرة 180991 1
 أحمد أسامة محمد محمود فودة  180999 2

 العليم عبد المطلب  رضوان محمد عبد 181016 3

 سعيد أحمد قناوى  رهدي 181019 4

 محمد حجاج رزق الحفناوى  181048 5

 أالء طه سعيد زهران  181050 6

 سارة محمد فوزى عمر خطاب  181058 7

 فتحى قاسم منة هللا محمد  181059 8

 محمد سعيد السيد أبو طالب  181063 9

 مارينا سمير عبده عزيز  181068 10

 شيماء محمد إبراهيم العياط  181072 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 28/32               6/8أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون ) أ ( ستاذ / مدير مدرسةالسيد الأ



 

  

 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم  

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

 الغفار الجيزاوى  الغفار جمال عبد عبد 181075 1

 محمود مسعود معوض الخولى  181079 2

 ياسمين سعيد إسماعيل غنيم  181083 3

 إسراء عادل محمد على  181084 4

 ندى رجب محمد الفضالى  181087 5

 السميع الغزولى  لبنى هشام عبد 181093 6

 اللطيف أنس  أية محمد عبد 181094 7

 د طارق فتحى يوسف أحم 181100 8

 السالم  إسراء عالء حسان عبد 181105 9

 المعطى  أية شعبان حسن عبد 181110 10

 أيات حسن محمود زيد  181111 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 29/32               7/8أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون ) ب ( د الأستاذ / مدير مدرسةالسي



 

  

 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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

الزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ ال 

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

 الرحمن محمد إبراهيم الزهار  عبد 181114 1

 العليم الشنوفى  مى السيد عبد 181119 2

 محمد هشام محمد تهامى  181124 3

 روان السيد أبو بكر خلف 181138 4

 أحمد محمود عشرى عمران  181140 5

 أحمد محمد شحات منصور  181147 6

 الرسول شرف الدين  أحمد أحمد عبد 181149 7

 ميحة عيد مضان لبيب س 181150 8

 محمود أسامة محمد مرسي  181155 9

 محمد طلعت فاروق زالبية  181157 10

 ) فرصة أولى (محمود إيهاب محمود إبراهيم  140809 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 

 30/32               8/8أشمون 

 على بن أبي طالب ع أشمون  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 ) التكنولوجيا أسماء الطالب بقسم )

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

 أحمد أشرف محمد رزق  171035 1

 رضوى عبد الناصر عبد الرحمن  180832 2

 أمنية سيد أحمد محمد عبد الوهاب  180909 3

 إسراء إيهاب فاروق عبد الشافى  181061 4

 محمود السيد محمود السيد محمد  181090 5

 هدير عاطف محمد عبد العزيز  181151 6

7   

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 (                    

 

 يد وائل سع

 

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

 

 

 31/32               1/1سنتريس 

 ( بسنتريس 1السادات الإبتدائية )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

دء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة ب     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 صبحى إبراهيم صبحى إبراهيم  170862 1

 ماجدة هانى عبدة مجدى  180813 2

 العليم  العاطى عبد عمرو عبد 180843 3

 امى السيد محمد هايدى س 180844 4

 النبي على  سهيلة عصام عبد 180852 5

 ندا أحمد صالح رشدى  180856 6

 أية أحمد السيد مرسي  180866 7

 العظيم  الحفيظ عبد إسراء محمد عبد 180881 8

 فاطمة مصطفى توفيق الصاوى  180923 9

 العليم  ربيع رأفت حمدى عبد 181005 10

 الموجود كامل  إسالم محمد عبد 181101 11

 المحسن أحمد  محمد خالد عبد 181103 12

 المطلب عون  عاصم أحمد عبد 181164 13

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 

 32/32               1/1سبك 

 الشريف الخاصة بسبك السيد الأستاذ / مدير مدرسة



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 يبة وبعدتحية ط

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

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

  ريم محمد عادل محمد الجمال 180808 1
 اللطيف  بدأميرة سمير السيد ع 180846 2

 مصطفى محمد دسوقى أحمد سالم 180857 3

 المعطى  مصطفى محمد محمود عبد 180865 4

 ريهام رضا على محمد الدقمان  180911 5

 رانيا رضا عبدهللا محمد الشاذلى  180928 6

 محمد إبراهيم السيد زيدان مبارك  181045 7

 إيمان أيمن السيد فرحات  181096 8

 ة محمد سعيد على أبو عمر رحم 181097 9

 الفضيل محمد  أمين طلعت عبد 181098 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 


