
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 1/16                       1/4شبين 

 دائية شبينتالإب الأحمدية السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 رستكم الموقرة المتدربين بمد(لرابعةا ( 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 

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ان عازر يبيتر غطاس بو 170808 1
 زينب حسام الدين عبد الرحمن قاسم  170801 2

 محمد سمير عبد العزيز عبد الفتاح  170970 3

 إسراء محمد شعبان على  171033 4

 فاطمة محمد حسن الميهى  170889 5

 مريم عبد المجيد محمد زالبية  170866 6

 محمود كمال الدين محمود عبد العزيز  170863 7

 العاطى الشامى أحمد نجيب عبد  170980 8

 سناء متولى جابر الخولى  171029 9

 أحمد عمرو عبد العزيز محمد  170806 10

 محمد عبد الفتاح سيد أحمد عبد الرحمن  170867 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 زيداند الحكم     أ/ خالد رسالن             د/ صباح عب     قمر محمد     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 2/16                   2/4شبين 

 ) أ ( الإبتدائية شبين السلام السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 لميس ناصر كمال قمبر  171042 1
 عال حسنى محفوظ إسماعيل  171043 2

 آيه السيد فرحات خواجة  171044 3

 جيهان سالمة عطية الغمرى  171025 4

 إسالم خالد إبراهيم شلبى  161531 5

 مال أحمد أبو فرو إسراء ج 171045 6

 أحمد خالد يوسف محمد الدهشان  170847 7

 محمد صبحى فرحات عبد الحليم  170858 8

 أحمد سعيد أمين عبد السالم  171040 9

 إسالم السيد عبد المعطى الغزالى  161498 10

 أميره محمد محمد الهوارى  171019 11

 حسين فتحى إبراهيم شريف  171028 12

13   

 

 فضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وت

 

 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     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 3/16                                 3/4شبين 

 شبين الكوم المساعى ع الجديدة بنات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

العام  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ناريمان شاكر صديق المصرى  170988 1
 أسماء هانى محمد عبادة  170810 2

 يمنى مصطفى وهبه أبو الفتوح  170937 3

 مرزوق محمد سليمان  آيه مصباح 170842 4

 سندس إبراهيم محمد إبراهيم  170975 5

 نورهان عالء يوسف أحمد عفيفى 170878 6

 خلود محمد محمد عبد البارى  161475 7

 محمد أحمد محمد أحمد  170816 8

 إيمان حمدى عيد أبو الحديد  170845 9

 إيناس سعد السيد خاطر  170830 10

 ن مرسى بسمه رأفت حس 170831 11

 أمانى محمد سليمان نوار         ) باق ( 161515 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     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 4/16                                 4/4شبين 

  السلام أ شبين ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 عدتحية طيبة وب

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب  واالنصراف  ذلك بالتنسيق

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 عبد الرحمن محمود نبوى عبده  170879 1
 محمد عطيه طه عطيه  171003 2

 محمد عبد الحليم محمد غازى  170999 3

 محمد سعيد عبد الواحد الطوخى  170978 4

 نور الدين على أنور متارد  161492 5

 سعد  السيد عمر عالء محمد 161408 6

 سلمى عبد العليم محمود يونس  171024 7

 محمد على محمود غباشى  171053 8

 أحمد عادل بسيونى أبو سالم  171037 9

 ريهام سامى مجد حبيب  170987 10

 صباح مصطفى ناجح الفاضى  171055 11

 محمد صالح عبد الفتاح حجازى  150571 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     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 5/16                                1/4منوف 

  أحمد عرابي ع منوف ) أ ( ر مدرسةالسيد الأستاذ / مدي

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

اء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسم 

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

 قرة دينا مجدى فريد ش 170851 1
 نهال سعيد عبد العظيم مصطفى  170964 2

 رمضان جاد المليجى جاد إسراء  170899 3

 شيماء عبد الرحمن أحمد أبو العنين  170854 4

 نيرة محمد عبد الرحيم ناجى  171032 5

 نورهان إيمن عبد الوهاب الفقى  170859 6

 االء وائل عبد المرضى عفيفى  170954 7

 حمد الشيحى عبد العزيز السيد رنا م 170956 8

 إسالم عبد الصادق عبد الحكيم  161437 9

 نرمين فوزى محمد شعبان  170993 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 زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 6/16                                        2/4منوف 

 ) ب (ع منوف  أحمد عرابى السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

لالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف  يرجى التفضل باتخاذ ا

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

 عبد الرحمن أحمد السيد أحمد  161528 1
 شروق مسعد محمد مصطفى  171022 2

 أحمد صالح عبد العظيم القارح  161438 3

 محمود نبيل زكريا شهاب الدين  161416 4

 ندا مصطفى عبد المجيد غيط  171030 5

 شيماء فتحى جابر حماده  161467 6

 سلمى محب متولى حماد  161424 7

 اء عبد اللطيف حسين عبد اللطيف الشيم 170833 8

 محمد مجدى السيد البمبى  161439 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 7/16                               3/4منوف 

 منوف المساعى ع  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

راف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنص

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 حنان أحمد عبد النبى أبو خليل  170828 1
 ى شمع معتز إبراهيم البو ساره 170832 2

 إيمان صالح عبد الجيد عبد هللا  170829 3

 ياره السيد فتحى أبو إسماعيل  170931 4

 جيمانه نعيم عوض هللا بدوى  170982 5

 يوسف ممدوح أبو الخير مهران 170825 6

 هند جمال فتح هللا حامد خضر  170804 7

  محمد صبرى عبد الصادق صابر على 170809 8

 مصطفى أحمد عبد المعطى الشريف 170817 9

 مصطفى محى الدين محمد الجمال 170812 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 8/16                                4/4منوف 

 منوفالحديثة بنات ع  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

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

 عبد هللا محمد حامد ابو خليل  170818 1
 محمد رمضان أحمد الشيخ  170822 2

 إسراء أحمد توفيق أحمد صقر  170908 3

 عالء حسنى عبد العليم رجب  170979 4

 محمد كرم جاب هللا عبد الخالق  170990 5

 حسن محمد الصاوى محمد  171034 6

7   

8   

9   

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 زيدانن             د/ صباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد رسال

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 9/16                                        1/2الباجور 

 ) أ ( ع بناتالباجور  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020ديد  الجامعي الج

 المتدربين بمدرستكم الموقرة(الرابعة ( 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 

سم  مدير إدارة المدرسة والقيادة التالية له في المدرسة في مكاتبة و كذلك إرسال ا

 رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أحمد عالء الدين عثمان عامر  161425 1
 عبد السميع عادل عبد السميع سالم  170871 2

 محمود صالح عبد الواحد رضوان  170821 3

 عبده  نهله بيومى شحاته 170868 4

 هاجر سعيد محمدى جرنه  170870 5

 أسماء صابر محمود اللبودى  170969 6

 محمود يسرى محمد محمد إبراهيم  170992 7

 كامل صبرى أبو المعاطى أحمد  171014 8

 إسراء مجدى أحمد إبراهيم النحاس  171049 9

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/ 

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 10/16                         2/2الباجور 

 الباجور ع بنات ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 سمر شعبان نور الدين وهبه  170852 1
 أسماء محمد محمد درويش غانم  170886 2

 وفاء محمود عفيفى عبد ربه  170998 3

 نوال خالد رشدى محمد  170950 4

  بسنت أحمد عبد الكريم مختار 170949 5

 نسمه عوض عبد الستار عوض  170996 6

 محمد أبو طالب  أميرة شريف 170837 7

 إبراهيم رضوان إبراهيم عبد الرحمن  170880 8

 مصطفى محمد عبد الحميد عفيفى  170824 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 11/16 1/5أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 الموقرة المتدربين بمدرستكم(الرابعة ( 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 المدرسة في مكاتبة 

 رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب األكاديمي الرقم م

 أحمد مصطفى محمد البرى 170840 1
 أحمد سليمان الحسينى منصور 170838 2

 معتز جمال عبد السالم الجزيرى 170835 3

 إيناس صابر خليل الطنطاوى 170841 4

 إيمان أحمد عبد المنعم محمد 170844 5

 هند طارق زين العابدين الشافعى 170802 6

 مدى على عبد المجيدعال ح 171013 7

 ندى أحمد حسين أحمد 170860 8

 صر إبراهيمنصر عبد المالك ن 170823 9

 دعاء أحمد محروس الحملى 170849 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 12/16 2/5شمون أ

 فاطمة الزهراء ع أشمون  ) ب ( دير مدرسةلأستاذ / مالسيد ا
 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

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

 عباس شرقاوىسميرة سعيد  170962 1
 نورا إمام محمود أبوطالب 170869 2

 ريهام سامى حامد اللبودى 171011 3

 إسراء مجدى صابر صالح 170872 4

 شروق أيمن عبد الونيس السيد 170855 5

 محمد حسن حسين القطان 170985 6

 أحمد جمال حسب النبى عفيفى 170986 7

 سارة مصطفى عبد العزيز بيومى 170961 8

 إسراء محمد على اللبودى 170984 9

 إسراء جمعة حسن إبراهيم 170882 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     

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 13/16 3/5شمون أ

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

 بة وبعدتحية طي

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف  

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

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

 رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 شيماء خالد عبد الوهاب محمد 170976 1
 السيد أميرة خالد عبد المجيد 170892 2

 ندا محمد أحمد السيد 170876 3

 محمودأحمد جمال كفراوى  170994 4

 إسماعيل سعيد محمد عبد المعطى 170989 5

 آية عاطف عبد الخالق العياط 170991 6

 هسمردينا ناصر عبد العزيز  170981 7

 أحمد محمد محمد زنون 170997 8

 كريمة سامى محمد دسوقى 170995 9

 يماء محمد خليل إبراهيمش 170936 10

 كريم حسنى بكر المسلمانى 170807 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 14/16 4/5شمون أ

  الجديدة للتعليم الأساسى أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف  

تص  وإرسال تقرير شهري بغياب الطالب إلى الكلية ذلك بالتنسيق مع المشرف المخ

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

 رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إسراء حامد عبد السالم الصيفى 171046 1
 طى محمداندا محمد عبد الع 171048 2

 مان عبد المجيد عبد العظيم إسماعيلإي 170952 3

 ىإيمان صالح محمد المحروق 170941 4

 تقى محمود شاكر حسن 170938 5

 رانيا كمال محمد فرحات 170932 6

 إيمان حربى عبد الحليم ياسين 170923 7

 والء رأفت على عبد الرحمن 170819 8

 هدير محسن إبراهيم راغب 170805 9

 بان حلمى أبوالحديدياسمين شع 170827 10

 أمانى هشام محمد عبد العال الجزار 171070 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 15/16 5/5أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

رف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتش     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

لمختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف ا

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 بدر محمد الجندى  170813 1
 إسالم على رمضان شاهين  170839 2

 ب أحمد مبروك محمود رج 170865 3

 صبحى محمد محمد كمال عابد  170873 4

 شيماء سالم محمد محمد سالم  170888 5

 فاطمه سعيد عبد الخالق قنديل     170935 6

 رانيا عبد الحميد عبد الفضيل  170944 7

 محمد رضا محمد أحمد  171008 8

 ساره حسنى محمد الحفناوى  171051 9

 تضى عبد العزيز  ) باق (شفاء محمد مر 150543 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

              

 
 16/16 1/1سنتريس 

 ( بسنتريس 1السادات الإبتدائية )  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

حية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق الت     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور واالنصراف  

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

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

 رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 أسماء حسن جالل عبد الرحمن  170836 1
 أحمد طه  دالشيماء محم 170917 2

 أمل سعيد أحمد قطب  170918 3

 صالح صابر محمد  دنيا 170919 4

 يمنى خيرى محمد إبراهيم  170920 5

 إسالم محمد عيد محمود  170929 6

 آيه سليمان سمير أحمد  170951 7

 آيه عزمى محمد زكى   170966 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 دعبد الحمي أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 

 


