
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/18                      1/4شبين 

 ( أ دار التربية للغات شبين )  الأستاذ / مدير مدرسةالسيد 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 بين بمدرستكم الموقرة المتدر(الثالثة ) ( 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 

 ية .المدرسة في مكاتبة رسمية للكل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 زينب رأفت عبد الرحمن مسعود 170478 1
 العال اية حامد محمد على عبد 170486 2

 حسناء أسامة عطوة موسي عطوة 180405 3

 الفتاح خليفة خطاب  االء هانئ عبد 180406 4

 الفتاح محمد الخولى  هبة هللا عبد 180413 5

 مد إبراهيم عطيةاالء أحمد مح 180415 6

 إبراهيم أيمن إبراهيم الناظر  180418 7

 أسماء أبو القاسم على محمد شمة  180422 8

 العزيز درويش  منة هللا مجدى عبد 180423 9

 هاجر أحمد محمود شومان  180427 10

 أية طه سعيد زهران  180431 11

 نرمين وليد على عبده 180434 12

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

 عبد الحميد أ. د/ محمد زيدانسالن             د/ صباح عبد الحكم     قمر محمد         أ/ خالد ر

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/18                      2/4شبين 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ميادة ممدوح عمر األفندى 180435 1
 الحميد أمل وليد رجب عبد 180449 2

 هاجر سمير إبراهيم محمود 180461 3

 دينا عماد محمود الحلوانى 180465 4

 رجاء عادل المحمدى الدسوقى 180468 5

 لكريم خالفا تقى مصطفى عبد 180488 6

 أسماء شندى صبحي شندى 180489 7

 العزيز نصر أحمد أشرف محمد عبد 180501 8

 إسراء جمال على على أبو عجيزة 180503 9

 الجواد إسالم محمد محى الدين عبد 180505 10

 السميع عامر عال عصام عبد 180506 11

 عنايات محمد عدلى يكن 180510 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     

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 3/18                      3/4شبين 

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

 تحية طيبة وبعد

م أرق التحية وبمناسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتك     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

قرير شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال ت

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مارى ماهر بطرس يوسف 180512 1
 كرستينا مجدى عبدهللا جرجس 180513 2

 حنفى الحق ال إسراء محمد عبد 180524 3

 طارق محمد إبراهيم شريف 180532 4

 الفتاح شاهين سامية محمد عبد 180536 5

 هللا  أميرة أشرف صبرى جاد 180540 6

 شيرين طارق جابر عيد شرف 180542 7

 سلمى السيد بيومى السيد بصار  180551 8

 ربه النبي عبد شهاب أحمد عبد 180562 9

 مر عسكر أية محمد محمد أحمد عا 180568 10

 علياء ممدوح السيد السيد  180570 11

 خديجة شوقى محمد الدسوقى  180571 12

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 4/18                      4/4شبين 

 ( ب شبين ) ع الرياضية بنات 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 ) التربية الفنية 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

  أمانى نبيل ناجي سليم 180574 1
 مود سامى عبدالخالق محمدمح 180578 2

 إبراهيم إيهاب محمود إبراهيم  180579 3

 نورهان مهدى عطية الباجورى 180586 4

 أميرة صبحي الصباحى نصار  180589 5

 إنجى أيمن وهبة فرج 180590 6

 العظيم المشد  ندى إبراهيم عبد 180591 7

 محمد عبدهللا سليم مصطفى  180593 8

  فت القلشيإسراء رأ 170499 9

 الحميد مصطفى أبو نيدة أسماء عبد 170516 10

 ) باق ( الحميد  محمد السيد فوزى عبد 170512 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

 

              

 
 5/18                      1/3 منوف

  ( أ الحدبثة ع بنات منوف ) مدير مدرسةالسيد الأستاذ / 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

سجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو ت 

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

 شرف على شعبانإبتهال أ 170450 1
 عبدهللا صابر محمد خضر 170457 2

 ميار عماد فؤاد الشعار 170488 3

 سلمى محمد إبراهيم اإلسحاقى  170497 4

 حمد ديابأيمنى وائل  170509 5

 ياسمين جمال فهمى أبو إسماعيل 170527 6

 وفاء على كورانى إسماعيل جعفر 180410 7

 حميد نداال أسماء يسرى محمد عبد 180411 8

 أحمد وليد أحمد الشبشيرى 180432 9

 الغنى على مطاوع نورهان عبد 180439 10

  عيطة الحميد منصور رباب خالد عبد 180443 11

 المعطى النادرى رنا عصام عبد 180451 12

 هاجر شريف جابر شعبان 180477 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 / محمد زيدانأ. دقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 6/18                      2/3 منوف

 ( ب الحدبثة 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 (الثالثة ( الفرقة ) نيةالتربية الف 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

  العظيم عيادة منة هللا زكريا عبد 180483 1
 منة هللا أيمن محمد حسن على  180495 2

 فاتن على صابر محمد 180499  3

 خالد زكى أحمد العشماوى  180502 4

 همس مجدى أحمد حسب النبي 180507 5

 مين أشرف مبروك الشرقاوى نر 180509 6

 الفتاح الجنيدى شروق أحمد عبد 180517 7

 ضحى حسن على بدر 180519 8

 هاشم عيسي المعداوى وجدى محمد 180525 9

 ضبشنعم مال هالة مجدى إبراهيم عبد 180527 10

 حمدأاية يحي محمد أبو 180528 11

 يوستينا هشام أسعد رزق أسعد 180529 12

 محمد مختار الشيمى مى 180534 13

 

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

 

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

 

 ئل سعيد وا

 

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

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 7/18                      3/3 منوف

 منوف للتعليم الأساسيالسيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

بدء العام  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( 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 

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

 دينا ياسر سعيد محمود 180537 1
 شاهين المؤمن إسراء صالح محمد عبد 180546 2

 أميرة سامى مصطفى حسام الدين 180552 3

 ريهام صبحى أحمد أبو غزالة  180564 4

 اية عاطف توفيق صبح 180565 5

 عبدهللا صفوان على الدويك 180581 6

 تقى حسنى كمال الكاشف  180582 7

 البغدادي  معتز جمال مشحوت محمد 180584 8

 سلمى أشرف محمد الدجوى  150968 9

 ) باق ( المنعم السيد شعبان  إسراء عبد 150962 10

 ) فرصة ثالثة (   محمد طارق إبراهيم مليك 120860 11

 ) فرصة ثالثة (      إيمان أحمد السيد الفقى 120888 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

 

              

 
 8/18                      1/2 الباجور

 ( أ الرواد الخاصة بالباجور ) درسةالسيد الأستاذ / مدير م

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

أسماء الطالب بسجل الحضور  يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل 

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

  مد العربي توفيقنورا هاشم مح 180407 1
 سارة عاطف محمدي محمد شاهين  180420 2

 المعين قطب العليم عبد منيرة عبد 180425 3

 البر نورهان نبيل عبده عمر عبد 180436 4

 بسمة طارق على فهيم عطية  180437 5

 تقى سامح السيد خالف 180460 6

 منة هللا رمضان محمد إبراهيم النافع  180462 7

 الوهاب ياسمين سمير توفيق عبد 180469 8

 القادر رخا نجوى جمال عبد 180471 9

 اللطيف رجب  نهال أسامة عبد 180474 10

 العليم أبو الدهب  منار حاتم عبد 180486 11

 هايدى أصيل محمد بندارى  180508 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     

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 9/18                      2/2 الباجور

 ( ب /الرواد الخاصة بالباجور ) 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 ) ةالتربية الفني 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

 دينا عاطف كمال خليل 180548 1
 مريم محمد صابر فرج  180549 2

 فاطمة فتوح سنوسي محمد  180553 3

 المجيد محمد الحميد عبد هاجر عبد 180554 4

 العزيز ممدوح أبو سالم  هند عبد 180563 5

 محمد أبو السعود جالل نورهان  180567 6

 هشام محمد عالم صقر  180569 7

 حسين رفعت طلبة حسن  180573 8

 باسم عادل عبدهللا محمد الحلو  180575 9

 الملك  مارلين وجيه شكرى عبد 180576 10

 سحر محمد عبدهللا السعداوى  180587 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

 

              

 
 10/18                     1/7 أشمون 

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

 تحية طيبة وبعد

بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  سالي سامي صابر السيد 170444 1
 أمنية محمود رشاد الجدامى 170479 2

 الصمد شماخ  مروة طاهر عبد 170480 3

 إبراهيم محمد الصفراوى نورهان  170545 4

 الحليم محمد على  دعاء عبد 180401 5

 هدير أحمد شرف حلوة  180403 6

 عودة فاطمة محمد محمد عبد العال 180408 7

 السالم  فاطمة إسالم أحمد عبد 180412 8

 محمد حازم رزق كشك  180421 9

 إبراهيم هماد السيد أبو عميش  180428 10

 د محمود أحمد الخطيبأية محم 180429 11

 دينا جمال عزت بدر  180430 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     

        



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 11/18                      2/7 أشمون 

 فاطمة الزهراء ع أشمون ) 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 ) التربية الفنية 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

 سلمى زكى محمود خطاب  180433 1

 يارا محمود عبود داود  180440 2
 الشافى  الشافى عبدهللا عبد أية عبد 180441 3

 يسرا محمود حسن القليطى  180442 4

 الغفار فرحات  هاجر محمود عبد 180445 5

 العليم حماده ياسمين هشام على عبد 180446 6

 المطلب  غادة على محمد عبد 180450 7

 أية سمير مشحوت عبدهللا  180453 8

 دومه  النبي مصطفى أية خالد عبد 180455 9

 الحليم محمود  منال محمود عبد 180458 10

 أالء سامى معوض عشماوى  180459 11

 صفاء محمد محمود بدر  180463 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

 

              

 
 12/18                      3/7 أشمون 

 رابعة العدوية ) أ ( أشمون أستاذ / مدير مدرسةالسيد ال

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

م نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور يرجى التفضل باتخاذ الالز 

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

 راهيم خليلبالنبي إ عمة عبدن 180464 1

  البصير محمد رابح ندا عبد 180466 2
 زينب على أحمد معتوق  180470 3

 الناصر زهران أبو ناشي  مريم عبد 180472 4

 هاجر خالد عبد العزيز أبو طالب  180473 5

 كاملة إسماعيل حسن إبراهيم  180478 6

 رضوى خالد عباس الضوى  180479 7

 الرازق  مها سعيد محمود عبد 180487 8

 الرحمن فهمى العجان  بسنت عبد 180492 9

 أية ربيع محفوظ أبو سنه 180500 10

 أحمد عزت أحمد يوسف  180511 11

 منار على فوزى محمد  180516 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     

 

 13/18                      4/7ون أشم



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

  خالد بن الوليد الإبتدائية أشمون السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 دربين بمدرستكم الموقرة المت(الثالثة ( 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 

 كلية .المدرسة في مكاتبة رسمية لل
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  المنعم السرجى ضحى يوسف عبد 180424 1
 فايزة عادل حسن فاضل نجم  180438 2

 محمود خالد عبد الحليم حبيب 180476 3

 منة هشام محمد عزت إمام فودة  180482 4

 مروة عبد الظاهر أنور مصيلحى  180485 5

 ى دخان روزانا عاطف محمود عل 180514 6

 أسماء سامح عبد المنعم عبد العزيز  180518 7

 فاطمة نادى شعبان عز الدين  180535 8

 )فرصة ثانية(محمود إبراهيم أحمد محمد البرعى  120822 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 

 

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

        
 14/18                      5/7أشمون 

 )أ( طيبة الخاصة 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  

 بمدرستكم الموقرة  المتدربين(الثالثة ( 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 الرقم األكاديمي م

 رقية جمال احمد محمد الشال  180520 1

  نورهان سعيد نوح زالبية 180522 2
 الحليم  عبدالنور تسنيم أسامة عبد 180523 3

 نرمين فكري السيد على  180530 4

 الرحمن  النعيم عبد نرمين وجيه عبد 180531 5

 العزيز  العظيم عبد سحر صالح عبد 180533 6

 تقى عيد حسنين محمد  180538 7

 الحميد محمد محمد  أية أسامة عبد 180547 8

 فاعى رعبير معوض فهيم  180550 9

 الشكور خطاب  إيمان أحمد عبد 180555 10

 أمنية سامى على مجاهد  160767 11

 ()فرصة أولىالناصر محمد الطحالوى  محمد عبد 140489 12

 )فرصة ثالثة(شوقى عبدالمجيد أبو موسي إنتصار  140478 13

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 

 15/18                       6/7أشمون 
 طيبة الخاصة أشمون )ب( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

التحية وبمناسبة بدء العام  نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

شهري بغياب واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  حنان ناصف محى الشيتى 180409 1
 إيمان خميس على البركى  180444 2

 هديل سميح عبد المنعم حمامه  180452 3

 أميرة عادل عبد العليم رية  180454 4

 شيماء فرج إبراهيم خليفة  180484 5

 إيمان عبد العليم عبد الظاهر هدهود  180496 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

            
  16/18                    (الصم والبكم)    7/7ن أشمو 

 الأمل للصم والبكم 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 (ةالثالث ( 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

  محمد سعيد عباس أحمد الخولى 170547 1
 أسماء خالد مصطفى عباس  180490 2

 محمد ممدوح أمين سيد أحمد مرزوق  180556 3

 أحمد سامى السيد عبدهللا السيسي  180557 4

 الفضيل حجر  أحمد محمد عبد 180558 5

 محمد مرسي الشيخ  ياسمين صالح 180559 6

 سيد أحمد  عمر خالد صبحى محمود 180560 7

 يسرا همام فهيم بشري  180561 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

        
 17/18                      1/2 الشهداء

 ( أ ع بنات الشهداء ) لأستاذ / مدير مدرسةالسيد ا

 تحية طيبة وبعد



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

 المتدربين بمدرستكم الموقرة (الثالثة ( الفرقة ) التربية الفنية 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

 السعادات  اللطيف أبو شعبان عبد أميرة 180402 1
 أحمد السيد غنيم الطوخى  180404 2

 الحميد غانم  معتز سامح عبد 180416 3

 أية محمود أحمد شرف الدين  180417 4

 المجيد الوكيل  مروة أنور عبد 180447 5

 إسراء شاكر محمد شبل جاب هللا  180475 6

 أمانى شعبان محمود خضر  180480 7

 حبيبة عالء عبدهللا محمد  180497 8

9   

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

        
 18/18                      2/2 الشهداء

 ( ب ع بنات الشهداء ) 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 (الثالثة ( الفرقة ) التربية الفنية أسماء الطالب بقسم )

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب  واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  هدير سعيد أبو المكارم أبو على 180498 1
 ين أسماء حمدى محمد علم الد 180521 2

 محمود محمد رجب عبد الفتاح طه  180526 3

 هند رضا إبراهيم حشاد  180541 4

 الرحمن محمد زين العابدين  عبد 180544 5

 محمد أشرف سعيد سليم  180585 6

 أميرة محمد إبراهيم األشقر  150955 7

8   

9   

10   

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

        


