
 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 1/9                                         1/2شبين      

 ( أ ) شبين الأحمدية الإبتدائية السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(لرابعةا ) 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 

 درسة في مكاتبة رسمية للكلية .الم
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 مالك رزق أمين عطا هللا 170625 1
 بيشوى سمير سعد يوسف 170616 2

 أميرة خالد سعيد محمد عيسى 170694 3

 آية ماهر عوض هللا محمد 170638 4

 نجوى محسن محمد حمودة حسن 160508 5

 محمد المغربى سماح أحمد عبد هللا 170695 6

 على الزغبىمحمد أمل محمد  170633 7

 أحمد محمود سيد على 160580 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 قمر محمد         أ/ خالد رسالن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدان
 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 2/9                                 2/2شبين 

  الأحمدية الإبتدائية شبين ) ب ( ير مدرسةالسيد الأستاذ / مد

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

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

 خالد السيد حسين يونس  إسراء 170608 1
 رضوى سعيد نبوى الشيخ  170614 2

 رندا هشام السيد محمد راضى  170676 3

 محمد حسام محمد أبو اليزيد عريشه  170683 4

 ندا صالح عبد الحميد ديدو  170685 5

 هادى كمال إبراهيم جاد حسين  140906 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 ا سيادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلو

 

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

 

 وائل سعيد 

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 

 3/9                                1/2منوف 

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

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجديد   الجامعي

بمدرستكم  المتدربين(الرابعة ) الفرقة (التربية الموسيقية) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  الموقرة

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 ياسمين رجب عثمان شريف 170654 1
 آالء حسين حسن اإلسحاقى 170653 2

 سلمى وجيه محمد السندبيسى 160576 3

 تقى محمد سعد مسلم 170646 4

 سعاد محمد أحمد حسن 170661 5

 شروق حمدان صالح مصرية 170691 6

 ضحى جعفر يوسف جعفر 170628 7

 آية رزق عبد المنجى يوسف 160530 8

9   

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

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 4/9                            2/2منوف 

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

 

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

جى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور ير 

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

 ساره محمد محروس مرعى  170648 1

 دعاء أسامه حامد الشقنقيرى  170664 2

 أنعام جمال سعد على دياب  170675 3

 مى مرزوق سعد الكردى  151123 4

 لمياء لطفى زكى إبراهيم  151167 5

 آيه محمد أحمد الفخرانى  140853 6

 تقى السيد جابر هاشم  151166 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 (                    

 

 وائل سعيد 

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

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

 

 5/9                                1/1سرس 

 الرسمية للغات بسرس السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

اسبة بدء العام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمن     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الرابعة ) 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 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 فاطمه سعيد إبراهيم المخرط  160531 1

 أحمد عاطف عثمان الجندى  170601 2

 عبد الحميد حاتم حنفى عبد العزيز  170622 3

 ندى صبحى عبد الحميد على  170632 4

 حسناء مجدى إبراهيم السيد  170635 5

 ياسمين جمال عبد هللا زهران  170637 6

 أميره السيد إبراهيم أحمد أبو سعدة  170645 7

 نورا إبراهيم سعد جعفر  170652 8

 وسام أحمد عبد المقصود عابدين  170659 9

 يع عيسى منار رمضان عبد السم 170679 10

 آالء صبحى عبد الرحمن عبد الوهاب  170693 11

 مروان شريف محمد فتحى خيره  151158 12

 ساره سعيد محمد سالم  170604 13

 بسمه مسعد حسنين سليم  120452 14

 عايده عبد الحميد كمال نصار  170688 15

 

 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  

 

 6/9                                1/3أشمون  

  طيبة الخاصة أشمون ) أ ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الرابعة ) الفرقة (ربية الموسيقيةالت) بقسم الطالب أسماء
 الموقرة

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

واالنصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب 

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 هدير محمد معوض الصاوى 170607 1
 ليمعلياء عبد المنعم محمود س 170678 2

 طه محمد عبد العظيم يونس 160560 3

 غادة محمد عبد العزيز عبد الحفيظ 170677 4

 عبد هللا  محمد رمضان السيد 160556 5

 البناإبراهيم إبراهيم جمال  160584 6

 ياسمين عبد الفتاح حسيب محمد 170690 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 (                    

 

 وائل سعيد 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

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

 

 

 7/9 2/3أشمون  

 ) ب (طيبة الخاصة أشمون  السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

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

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  

النصراف  ذلك بالتنسيق مع المشرف المختص  وإرسال تقرير شهري بغياب وا

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

 المدرسة في مكاتبة رسمية للكلية .
  

 اسم الطالب الرقم األكاديمي م

 حياة عبد المجيد محمد مصطفى  170615 1

 أبو زيد إبراهيم ناس رمضان إي 170655 2

 سلمى سمير محمد رصاص  170668 3

 أسماء سالمه علوى حواش  170686 4

 صالح أشرف محمد صالح الدين  170689 5

 نورهان عبده أحمد موسى  170697 6

      نيرة محمد جمال عبد الرحيم  151103 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 قبول وافر التحية والتقدير ,,,,,,وتفضلوا سيادتكم ب

 

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

 

 وائل سعيد 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 عبد الحميد ن             د/ صباح عبد الحكم     أ. د/ محمد زيدانقمر محمد         أ/ خالد رسال

 
 

 

 8/9                                              3/3 أشمون       

 

 طيبة الخاصة أشمون ) ج ( السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 تحية طيبة وبعد

عام نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء ال     

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الرابعة ) 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 

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

 هاجر مصطفى محمد الجزيرى  160534 1
 ندا أشرف محمود أمين  170606 2

 ندى محمود مصطفى طاحون  170609 3

 طاحون أمانى محمود أحمد  170617 4

 ماهيتاب أحمد سعد أبو سالم   170634 5

 غادة عبد البديع عبد السميع خليل  170640 6

 والء فتحى منصور عبد الغفار محمد  170642 7

 نورا عادل محمد العجرودى  170643 8

 محمود السيد عبد الفضيل دياب  170667 9

 هاله عادل عبد السالم عطيه  170671 10

 را عبد النبى مهتدى دومهنو 170687 11

 هند حلمى محمود إسماعيل  151183 12

13   

 

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

 

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



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 

 وائل سعيد 

 

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

 

 9/9                                              1/1الشهداء  

 

 بنات الشهداء ع السيد الأستاذ / مدير مدرسة

 حية طيبة وبعدت

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم أرق التحية وبمناسبة بدء العام      

 م 2021/  2020الجامعي الجديد  

بمدرستكم  المتدربين(الرابعة ) الفرقة (التربية الموسيقية) بقسم الطالب أسماء

يرجى التفضل باتخاذ الالزم نحو تسجيل أسماء الطالب بسجل الحضور  الموقرة

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

 رمضان أبو الفتح أحمد عزام  160562 1
 محسن عبد المحسن ثناء عبد ال 170602 2

 يارا دسوقى عبد الغفار الميت  170610 3

 ياسمين سعيد محمود األشقر  170619 4

 مصطفى أحمد محمد حجازى  170624 5

 ميادة سامى أبو الفتح الحناوى  170644 6

 دينا عزيز السيد ملطان  170656 7

 هاجر محمد جمال الدين الشيخ  170657 8

 سعيد رمضان خلود مجدى  170684 9

 إيمان مصطفى عبد الحفيظ أبو الحسن  170692 10

 كريم شوقى عبد الفتاح صقر  170699 11

12   

13   

 

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

 

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

 



 

  

 وحدة التربية الميدانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              

 
 وائل سعيد 

 

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

 


