
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/10                                        1/3شبين  

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الثالثة ) الفرقة (ةالتربية الموسيقي) بقسم الطالب أسماء
 الموقرة 

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 

 مدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .ال
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مى ماجد محمد السيد إسماعيل  170603 1

 العال شلبى  المجيد عبد نرمين عبد 170650 2

 المقصود محجوب  دعاء محمود عبد 170660 3

 زهراء أحمد محمود محمد عيسي 170680 4

 سلمى هشام سعيد الشيخ  180601 5

 أميرة سعيد شعبان موسي  180603 6

 أحمد حامى اإلسالم محمود محمد   180616 7

 أحمد سمير حامد إبراهيم القرو  180617 8

 علىالحميد مصطفى الحاج  هاجر عبد 180620 9

 المنعم فايد  أروى سمير عبد 180623 10

 سهام أشرف شبل دياب  180629 11

 مي الفتاح العلي أية رضا عبد 180631 12

 العزيز المهلب  أميرة السيد عبد 180635 13

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 2/10                              2/3شبين 

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

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

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

  السميع صبيحة ندى نبيل عبد 180647 1
 رضوى السيد حسن جاب هللا  180652 2

 نورهان محمود يوسف محمد حتاته   180653 3

 علىالحميد أبو شيخ  شيماء صبري عبد 180672 4

 محمد أمير محمد سرور  180673 5

 الناصر إسماعيل حشيش  أية عبد 180674 6

 تقى محمود بسيونى عامر  180677 7

 ميرال محمد محمد خليفة  180680 8

 نعم الم منى محمد على محمد عبد 180681 9

 رحمة وليد محمد غريب أبو شاكر  180682 10

 العزيز الحناوى  القادر عبد إسراء عبد 180683 11

 مصطفى والء مصطفى حامد  180685 12

 لمياء محمد فوزى خضر  180686 13

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 

 3/10                                 3/3شبين 

 الأحمدية الإبتدائية شبين الكوم السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  تدربينالم(الثالثة ) الفرقة (التربية الموسيقية) بقسم الطالب أسماء
 الموقرة 

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

  فارس أسامة لطفى مبارك 180689 1
 محمود صبرى محمد نجم  180694 2

 الحليم شحاته  عبير صبرى عبد 180695 3

 فاطمة محيي مسعد إمام  180696 4

 ريهام أحمد شفيق شافعى  180700 5

 محمد وسام الدين إبراهيم المصيلحى  180701 6

 عمرو أشرف عصام إبراهيم  180703 7

 سارة أشرف محمد مصطفى  180707 8

 المجيد عامر  مروان خالد عبد 180708 9

 الرحمن محمود محمد صالح  عبد 180716 10

 سهيلة اسامة فهيم جمعه  170700 11

 الحميد  الرازق عبد أميرة محمد عبد 160501 12

13   

 

 ة والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحي

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 

 4/10                           1/3منوف 

 دوحة الإيمان الخاصة بمنوف ) ا ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الثالثة ) الفرقة (التربية الموسيقية) بقسم الطالب سماءأ
 الموقرة 

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

 المنصف خالد  أمنية محمد عبد 170631 1

 إسراء محمد إبراهيم محمد الفيشاوى  180602 2

 شيماء إسماعيل على شريف عوف  180609 3

 ندى نصر محمد جمعه طاحون  180618 4

 نورا عاطف السيد القطان  180619 5

 ندا مصطفى درويش أبو شنب  180632 6

 مينا توفيق نجيب منسي  180633 7

 تقى عالء الدين صادق سمارة  180634 8

 تقى إبراهيم محمد البنا  180636 9

 مروان أحمد سعيد لطفى  180640 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 باح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ ص



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 

 5/10                                  2/3منوف 

 دوحة الإيمان الخاصة بمنوف ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  سلمى محمد كمال محمود النمسة 180642 1
 إيمان أحمد محمد عمارة  180650 2

 الناصف محمد  محمود يسرى عبد 180655 3

 ناردين صفوت عياد جرجس  180658 4

 الشافى أبو قورة  ة حمدى عبدمايس 180659 5

 هللا  الفتاح عزب جاد مريم مجدى عبد 180660 6

 أالء أيمن إبراهيم أبو غزالة  180661 7

 ريم أمير أحمد سرور  180667 8

 هايدى صبحى حامد البدوى  180668 9

 ياسمين جمال توفيق ظاظا  180669 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

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

 

 

 6/10                                  3/3منوف  

  منوف للتعليم الأساسى  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  أحمد محمد سعد حسن عبدالوهاب 180671 1
 النبي محمد الميهى  ليلي عبد 180676 2

 المنعم الصبارى  أمينة هارون عبد 180699 3

 ثى المنعم اللي يوسف محمد عبد 180705 4

 زينب مجدى صبرى دسوقى  180712 5

 المنعم الرفاعى  إسراء محمد عبد 180717 6

 شيماء صبحى أحمد حماد  180719 7

 الحميد المليجى سارة حازم عبد 180723 8

 محمود عماد على حسن  160539 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 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

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

 

 

 7/10                                 1/2أشمون  

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الثالثة ) الفرقة (التربية الموسيقية) بقسم بالطال أسماء
 الموقرة 

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

 خلود سامح حسن محمود  170613 1

 المقصود أبو دان  بشري درويش عبد 170626 2

 الرحمن عبده  أحمد سعيد عبد 170672 3

 محمد سعيد حسن الجندى 170701  4

 دهللا بخيت إسراء أشرف بخيت عب 170702 5

 حبيبة محسن مصطفى طاحون 180604 6

 الستار أبو الحديد  سهام محمد عبد 180610 7

 محمد هشام محمد طاحون  180614 8

 الفتاح  المقصود عبد مريم فوزى عبد 180615 9

 إسراء على يحي على  180625 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 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

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

 

 

 8/10                                                     2/2أشمون        

 

 فاطمة الزهراء ع بنات أشمون ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020عي الجديد  الجام

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  لينا محمود شاكر حسن 180639 1
 شاهندة خالد فاروق أبو صقر  180641 2

 رنا محمد السيد شلبي  180651 3

 أسماء ياسر محمود الطحان  180654 4

 محمد نبيل جمعه محمد  180663 5

 أحمد خالد محمد على  180665 6

 سالم  ىمحمود أحمد عل 180710 7

 لسيد رمضان جمعه افوزية  180720 8

 رفيدة خالد أحمد السيد عطية  180726 9

10   

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

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

 

 9/10                                          1/2 سرس

 

 الرسمية للغات بسرس ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الثالثة ) الفرقة (لموسيقيةالتربية ا) بقسم الطالب أسماء
 الموقرة 

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  مروة على عبدالحميد أحمد 170636 1
 نعمة سعيد السيد فاروق  170681 2

 إسراء عالء فتحى السيد  180605 3

 المجيد  المنعم محمد عبد شيماء عبد 180606 4

 نورا محمد محمد مياح  180607 5

 شري عالعظيم  مر أمجد فوزى عبدس 180611 6

 العاطى عبدهللا  أية محمد عبد 180613 7

 أمل أيمن سعيد الطيب  180622 8

 الموجود حبلص  الغفار عبد إيمان عبد 180627 9

 رويدا محمد محمد أبو سعدة  180630 10

11   

12   

13   

 

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

 

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

 

 وائل سعيد 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

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

 

 10/10                                          2/2سرس 

 

 الرسمية للغات بسرس ) ب ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الثالثة ) الفرقة (التربية الموسيقية) سمبق الطالب أسماء
 الموقرة 

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

  رانيا وحيد محمد محمد شتلة 180637 1
 سلسبيل محمد حامد منصور  180638 2

 الحميد عنبر  أالء محمد عبد 180643 3

 المحسن فضل  أسماء فضل عبد 180656 4

 محمد  الحميد حسن أمنية عبد 180675 5

 الفتاح أبو حسين  فاطمة ناصر عبد 180693 6

 سعيد مجدى سعيد إبراهيم  180714 7

 بسمة محمد على القاصد  180722 8

 مروة محمود محمد أبو غزالة  180724 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 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

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

 


