
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/15                              1/3شبين 

 بنات شبين المساعى ع القديمة الأستاذ / مدير مدرسةالسيد 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ) ( الفرقة التربية الفنية )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 

 ة للكلية .المدرسة في مكاتبة رسمي
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 خلود طارق عبد الستار عبد الوهاب  170493 1
 نورا عبد المقصود عبد حسب هللا  170456 2

 شروق رضا محمد الشبينى  170504 3

 ندى محمد فؤاد علوان  170474 4

 تقى هشام أمين القاضى  170513 5

 عز العرب قصود المأسماء كمال أحمد فهمى  170414 6

 أحمدهاجر عونى عدلى يكن  170507 7

 إسراء سعيد جاد الشحنه  170518 8

 ندى السيد أبو المعاطى حبيب  170416 9

 مها مصطفى سعيد فوده  170471 10

 أحمد رضا محمد الغتمى  160812 11

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
                                                                                     2/3شبين 

2/15 
 شبين ) أ ( ع الرياضية بنات  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

عام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء ال     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية 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

 مى وائل أحمد نصار  170532 1
 إنجى محمود الحسينى محمود  170476 2

 الشيماء محمود صالح هدهود  170538 3

 رحمن أحمد ضحى صبحى عبد ال 170410 4

 آيه ياسر صديق مصطفى قنديل  170411 5

 عبير صالح محمد الشرقاوى  170417 6

 إسراء صابر رشاد جعفر  170487 7

 إبراهيم حماده إبراهيم يسين  170533 8

 وسام حسام حسن محمود  170535 9

 آالء سعيد إبراهيم على الطحان  160786 10

 سليمان  ساره محمد عبد الحميد 160728 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

 

              

 
 

 3/15                                3/3شبين 
 شبين ) ب (ع الرياضية بنات  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 ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

بغياب  واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري

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 نبيل محمد حلمى حسين  170521 1

 يوسف شعبان عبد السميع بشرى  170452 2

 لبه محمد صالح الدين محمد ط 170467 3

 شرين عصام محمد فهمى منصور  170491 4

 وفاء محمد أحمد جوده الالهونى  170496 5

 عال عبد النبى رجب عماره  170505 6

 رنا فوزى محمد حنفى  170403 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/15                                1/4منوف 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة رقة )( الف التربية الفنية 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 

 في مكاتبة رسمية للكلية .المدرسة 
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 جهاد جمعه فايز عمران  170544 1
 شاهيناز عزت زينهم يوسف  170435 2

 علياء محسن محمد الفرماوى  170482 3

 تقى محمد نجيب عبد السميع  170425 4

 إيمان صبحى صابر إبراهيم  170520 5

 معز رمضان أسماء عواد عبد ال 170503 6

 منى صبحى صابر إبراهيم البنا  170514 7

 خالف  بخديجة سامى حسي 170421 8

 محمد شعبان شفيق الجندى  160780 9

 ريهام طارق محمد فرحات  170546 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 

 

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

 
 5/15                               2/4ف منو 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

 ) ب (أم المؤمنين ع بنات منوف  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 ) التربية الفنية 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 

 ة للكلية .المدرسة في مكاتبة رسمي
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ضحى محمد جابر الشامى  170412 1
 ندا فتحى عبد الجواد دويدار  170439 2

 ندا وجيه فاروق الدجوى  170433 3

 هاجر محمد أيمن محمد عبد العظيم  170438 4

 إسراء سامى عبد الفتاح البابلى  170401 5

 ريف بسمله ممدوح صابر ش 170409 6

 دينا محمد بيومى السيد قنديل  170465 7

 سندس محمد بهاء محمود الشيخ  170472 8

 لميس عبد المنعم مصطفى  170469 9

 سمر محمد عبد العظيم خالد  170406 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 

 

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

 
 6/15                            3/4نوف م

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 ربين بمدرستكم الموقرة المتد(الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية 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 

 لية .المدرسة في مكاتبة رسمية للك
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 حسام السيد محمد خطاب  170534 1
 إبراهيم عبد العظيم فؤاد شعيب  160739 2

 مى عصام مختار إبراهيم  170498 3

 إيناس عاطف عبد الواحد حمودة  170537 4

 حسناء محمد أحمد عيسى  170484 5

 دينا نصر فريد عمران  170454 6

 رهان حاتم مبروك القبانى نو 170455 7

 ندى جمال أحمد محجوب  170419 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 
 7/15                                   4/4منوف 

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

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية 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

 ليلى جمال معوض الشابورى  160788 1
 آيه صالح عبد الحليم مطاوع  170460 2

 هبه هللا محمد عبد الحميد على شديد  170551 3

 مرنا أمير أحمد سرور  170407 4

 أحمد محمد نبوى أبو دنيا  170424 5

 عطاء السيد دسوقى إبراهيم  160793 6

 إيمان مجدى أحمد إبراهيم طه  170426 7

 سماح يحى جالل مهنى  170531 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 (                    

 

 ائل سعيد و

 

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

 
 8/15                               1/1الباجور 

 الباجور ب الرواد الخاصة السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

ة وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحي     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

غياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري ب

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هبة عبد هللا عبد الحميد إبراهيم 170466 1
 إيمان صابر عبد العظيم عيسى 170511 2

 شيماء عادل محمد عبد الحميد 170502 3

 سارة محمد سعيد دهيم 170418 4

 ميار محمد عبد العليم سالمة 170524 5

 مريم مسعود عبد الفتاح عبد الرازق  160791 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 حميدعبد ال أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 
 9/15                               1/4 أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (ةالرابع ( الفرقة ) التربية الفنية 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 

 مية للكلية .المدرسة في مكاتبة رس
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 إيمان محمد عبد اللطيف محمد 170440 1
 غادة رجب محمد درويش 170445 2

 سوسن نبيل عبد العليم عبد الحميد 170429 3

 أنهار أشرف حلمى عباس حلمى 170430 4

 ندا محمود محمد دويدار 170437 5

 الشوربجى صطفىفاطمة مجدى م 170550 6

 جهاد يحيى محمد الغريب على 170500 7

 عال أشرف عبد الوهاب مدين 170404 8

 أميرة صالح شحات بكر  170528 9

 حسناء مصطفى مصرى العقدة 170434 10

 نرمين صابر إبراهيم النجار  170423 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 يدانأ. د/ محمد زقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 
 10/15 2/4 أشمون 

 القطان الخاصة أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 الموقرة  المتدربين بمدرستكم(الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية 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 قم األكاديميالر م

 اآلء رضا عباس شرف  170402 1
 ياسمين محمد رسالن أحمد  170492 2

  النعيممديحه عبد الرحمن عبد  170413 3

 نبيلة عبد الرحمن صالح يوسف  170529 4

 أميرة موسى عبد الرازق موسى  170408 5

 أمنية محمود على أبو عالية  170501 6

 حمد رشاد أحمد عامر ريهام أ 170483 7

 مى إبراهيم حمدى أحمد  170468 8

 يمنى وليد عبده حسن  170510 9

 مها جمعه حسين عبد الجواد  170485 10

 إيمان حسن إبراهيم يوسف 170443 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 

 

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

 
 11/15 3/4 أشمون 

 أشمون على بن أبى طالب ع السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

فضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى الت 

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 .
  

 طالباسم ال الرقم األكاديمي م

 إيمان محمود السيد أبو سنه  170464 1
 نعمة طلعت عبد العليم برى  170463 2

 نورهان محمد السيد أبو عميش  170473 3

 هند جمال محمد الصعيدى  170442 4

 إسراء عبد الرحمن عبد اللطيف  170489 5

 هاجر محمد على محمد على  170490 6

 دميانه عياد شحات حنا  170461 7

 شيماء فتحى جاد عبد الحميد  170525 8

 خلود السيد على العجان 170526 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 
 12/15 4/4 أشمون 

 أشمون خالد بن الوليد أ السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

ق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسي

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 أحمد وحيد محمود  170448 1
 محمد ناصر السيد حسين  170449 2

 أحمد على عبد اللطيف عز الدين  170523 3

 أحمد حمدى حسن عبد الجواد  160779 4

 سمر محمد سعيد عثمان  170447 5

 ياسمين وليد عبد المحسن محمد 170462 6

 هدير سامى رزق محمد  170481 7

 عمرو محمود شوقى بازيد  170548 8

 عالء نبيل إبراهيم أبو العز  160803 9

 ماد الدين عبد الوهاب سيد أحمد بدر ع 170431 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 أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

 
 13/15   ) صم و بكم (                       شبين      

 الأمل للصم والبكم  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

شرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام نت     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

شرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع الم

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 السيد محمود السيد حميده  170539 1
 أحمد صالح الدين عبد العظيم على  170542 2

 تقى أشرف إسماعيل عبد الفتاح  170543 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 
 14/15 1/1 سمادون 

 عبد المنعم عسل التجريبية بسمادون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 ية طيبة وبعدتح



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية 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 أحمد فؤاد عيسى  170446 1
 أبو زكرى علياء سامح السيد  170428 2

 دولت محمد عبد الحى محمد  170415 3

 ياسمين محمد إبراهيم رجب  170451 4

 ضحى محمد أحمد شحاته  150972 5

 وسام صبرى محمود دياب  170506 6

 إيمان مختار عبد العزيز سالم  170458 7

 ياسمين عمرو عبد الحكيم األودن  160732 8

9   

10   

11   

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     

 
 15/15  1/1 الشهداء

 الشهداء ع بنات السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الرابعة ( الفرقة ) التربية الفنية ب بقسم )أسماء الطال

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

 هاجر محمود شحاته عوف شريف  170477 1
 شيماء عبد المنعم السيد مطر  170470 2

 الشيماء وحيد عبد الجيد حموده  170420 3

 سلوى زكى عبد الحميد الحضرى  170427 4

 وسف سليمان كبود إسراء ي 170494 5

 نسرين محمد حسين سالم  170495 6

 تقى محمد عبد المنعم حماد  170519 7

 إسراء عاطف فتحى محمد أبو خضر  170530 8

 مى أحمد سليمان أحمد  160776 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     

 

    

 


